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W Łęcznej dzieje się wiele – i to nie tylko 
wokół inwestycji, o czym świadczy 

bieżące wydanie „Biuletynu”.
Prezentujemy niektóre wydarzenia w naszej 
gminie z ostatniego kwartału. Zadbajmy 
o kolejne udane spotkania!
Drodzy Mieszkańcy, zachęcam Państwa do 
udziału w zbliżających się wydarzeniach 
i dobrej, wspólnej zabawy. Ważne dla naszej 
społeczności są także chwile, kiedy wspólnie 
możemy pomagać potrzebującym. 

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Mistrzostwo Polski
zostaje w Łęcznej

Piłkarki GKS Górnik Łęczna przed własną 
publicznością pokonały KKPK Medyk Ko-

nin 2:0 i obroniły tytuł Mistrza Polski. Dwie 
bramki zdobyła Ewelina Kamczyk.  >> str. 8

Ćwicz razem
z nami dla zdrowia

Do końca wakacji realizowany będzie program 
bezpłatnych zajęć sportowych. W ćwicze-

niach uczestniczą mamy z maluchami, dzieci, 
młodzież oraz dorośli i seniorzy.  >> str. 8

Łęczyński Odyniec
Kultury przyznany

Adam Świeca to laureat tegorocznej Nagrody 
Burmistrza Łęcznej Łęczyński Odyniec Kul-

tury, przyznawanej za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i kultury.  >> str. 5

Basen gotowy. Spichlerz wkrótce

Wakacyjna odnowa 
Dwójki

Kolorowo!

Do Łęcznej zawitał Holi Festival. Kolorowa 
zabawa spodobała się... >> str. 6

Do końca wakacji budynek Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Łęcznej przejdzie niezbędną 

modernizację. Wymaga prawidłowego od-
wodnienia zachodnich ścian. >> str. 4

Debiuty 2019

XV Festiwal Piosenki i Tańca był doskonałą 
okazją do debiutów scenicznych.  >> str. 7

Komentarz
z zaproszeniem

Rewitalizacja
Starego Miasta

Przebudowa ulicy 
Pasternik

Znikają wydepty

Najbardziej uczęszczane „dzikie” szlaki ko-
munikacyjne już wybrukowane. >> str. 2

Na ulicy Pasternik wykonano już nową 
konstrukcję skrzyżowania z ulicami  Prze-

mysłową i Nadrzeczną. Trwa też instalacja 
oświetlenia. >> str. 2

Elementem kolejnego etapu rewitalizacji 
Starego Miasta jest przebudowa i rozbu-

dowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej. >> str. 2

Podziemny świat

Na Rynku I w Łęcznej zagościła ekspozycja 
fotografii Eliasza Waca.  >> str. 4

>> str. 2 >> str. 2
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18 maja 2019 roku
w wieku 71 lat

zmar³

Wit Grygiel
Z ¿alem i smutkiem przyjêliœmy

informacjê o œmierci
by³ego radnego Rady Miejskiej w £êcznej

Burmistrz £êcznej,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
radni
i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £êcznej

8 czerwca 2019 roku
w wieku 63 lat

zmar³a

Laurencja Helena 
£yszczarz

Z ¿alem i smutkiem przyjêliœmy
informacjê o œmierci by³ej radnej

Rady Miejskiej w £êcznej

i

Znikają 
wydepty
„Dzikie” szlaki komunikacyjne 
w Łęcznej zostały w ostatnich 
tygodniach wybrukowane.

Dzięki utwardzeniu na-
wierzchni skrócimy sobie drogę 
m.in. z Przedszkola Publicznego 
nr 2 na pobliski parking.

Wygodniej przemieścimy się 
także pomiędzy ulicą Staszica 
21 i Szkolną 12 (za kościołem 
pw. św. Józefa) oraz przejdzie-
my z okolic Szkoły Podstawowej 
nr 4 na osiedlu Bobrowniki do 
szpitala. 

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”
został wybrany do dofinansowania w konkursie Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,

Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja jest zrealizowana ze środków własnych Gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.538.032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461.460,43 zł, 

dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540.000, 00 zł.

Termomodernizacja na finiszu
Dobiegają końca prace przy 
termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Łęcznej.

Celem inwestycji jest poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynku. Prace objęły cały obiekt. 
Po dociepleniu części sportowej, 
trwa docieplanie części dydak-
tycznej. Rozpoczęło się malowa-
nie tynków elewacji.

Ale to tylko najbardziej wi-
doczne gołym okiem zmiany. 
W ciągu półtora roku w szkole 
poczyniono znaczące inwe-
stycje. Wymieniono starą sieć 
elektryczną i oświetlenie na 
energooszczędne. Na dachu za-

Projekt pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej” jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych Gminy Łęczna.

instalowano 66 paneli fotowol-
taicznych o łącznej mocy 19,8 
kWp, które już produkują prąd 
na potrzeby szkoły. Nowa jest 
także instalacja centralnego 

ogrzewania oraz wentylacja hali 
basenowej. 

W ubiegłym roku zakończo-
no wymianę wszystkich okien 
i drzwi wejściowych.

Praca wre w spichlerzu

Rozpoczęły się prace związane 
z rewitalizacją Starego Miasta 
w Łęcznej. Do połowy marca 
2020 r. w rejonie Rynku II 
i w przyległych ulicach wyko-
nawca przebuduje i rozbuduje 
sieć wodociągową z przyłącza-
mi oraz wybuduje sieć kanali-
zacji sanitarnej z przyłączami. 
Wartość inwestycji wynosi 
1 931 100 zł.

Budowę nowych odcinków ka-
nalizacji sanitarnej zaplanowa-
no z uwagi na jej brak w części 
Starego Miasta. Aktualnie ścieki 
z posesji, na których brak jest 
kanalizacji, odprowadzane są do 
szamb wybudowanych około 30 
lat temu. Jakość materiałów oraz 
ówczesne technologie nie gwa-
rantują powstrzymania przesią-
kania ścieków do gruntu.

Sieć wodociągowa i przyłącza 
wybudowane zostały w latach 
70. ubiegłego wieku z rur że-
liwnych, stalowych i azbesto-
cementowych. Długi okres eks-
ploatacji przewodów wpłynął na 
nadmierne zużycie materiału, 
zwiększając ryzyko awarii sieci 
wodociągowej.

Inwestycja przyniesie miesz-
kańcom Starego Miasta wymier-
ne korzyści. Przede wszystkim 
zmniejszy się ryzyko zanieczysz-

Kolejny etap rewitalizacji
Starego Miasta

czenia gruntu i wody przez 
ścieki wypływające z nieszczel-
nych szamb. Dzięki eliminacji 
azbestocementu i ołowiu z wo-
dociągu poprawi się jakość do-
starczanej wody. Łatwiejsze sta-
nie się też zapewnienie ciągłości 
dostaw wody do odbiorców.

To pierwsze zadanie w dru-
gim etapie rewitalizacji Starego 
Miasta. Elementy sieci zlokalizo-
wane będą w obrębie następu-
jących ulic: Rynek II, Partyzanc-
ka, Spółdzielcza, Bożniczna, 
Północna, 11 Listopada, Krótka, 
Nowokościelna, Lubelska. Za 

nadzór nad inwestycją odpowia-
da Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
„Łęczna” Sp. z o.o.

Wymiana sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych to jeden 
z elementów projektu polegają-
cego na kompleksowej rewitali-
zacji Starego Miasta w Łęcznej.

Roboty budowlane potrwają 
do 2022 r. Całkowita wartość 
projektu to 15 979 405,15 zł. 
Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi 10 000 000 zł a wkład Bu-
dżetu Państwa – 1 316 329,83 zł.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” jest realizowany
w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Burmistrz £êcznej,
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
radni
i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w £êcznej
i p

Trwa przebudowa ulicy Paster-
nik. Wykonano już nową kon-
strukcję skrzyżowania z ulicą 
Przemysłową i Nadrzeczną, 
dzięki czemu można już zoba-
czyć nowy przebieg ulicy. Rów-
nolegle prowadzone są prace 
przy budowie oświetlenia.

Docelowo powstanie ulica 
miejska o długości 718 me-
trów, z nawierzchnią asfaltową, 
chodnikiem oraz ścieżką rowe-
rową. Poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników drogi zapewnią 
nowe oświetlenie oraz oświe-
tlone i aktywnie znakowane 
przejścia dla pieszych.

Przebudowa ulicy Pasternik

Cała ulica będzie odwad-
niana przy pomocy kanalizacji 
deszczowej, wybudowanej już 
wcześniej.

Projekt otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 975 958 zł 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Kolejnym zagospodarowanym 
„wydeptem” jest ten pomiędzy 

ul. Braci Wójcickich i ulicą Armii 
Krajowej.

Zakończyły się prace konstruk-
cyjne przy budynku spichlerza. 
Wykonano podbicia fundamentów 
oraz stropy nad piwnicą, parterem 
i pierwszym piętrem. Obok głów-
nego budynku wybudowano nową 
przybudówkę. Gotowa jest również 
konstrukcja dachu oraz większość 
pokrycia. Wiele dzieje się także 
wewnątrz spichlerza. Wybudowa-
no już ścianki działowe w piwnicy. 
Zaawansowane są także roboty 
związane z wykonaniem ścian 
działowych parteru, piętra i pod-
dasza. Wykonywana jest instalacja 
elektryczna oraz sanitarna.

Przypominamy, że nieużytko-
wany obecnie budynek posłuży 
do sprawowania dziennej opieki 
nad 60 podopiecznymi Środo-
wiskowego Domu Samopomo-
cy. W obiekcie znajdą się: sale 
zajęciowe, pracownie, zaplecze 
socjalne i szatnie, kuchnia oraz 
jadalnia. Dla bezpieczeństwa 
uczestników zajęć w budynku 

przewidziano pokój psychologa 
i pielęgniarki. Znajdą się w nim 
także 4 mieszkania treningowe 
i 2 pokoje interwencyjne. Cały 
budynek zostanie przystosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych – będzie wyposażony m.in. 
w windę. W ramach projektu 
zostanie zakupione niezbędne 

wyposażenie potrzebne do reha-
bilitacji i prowadzenia zajęć dla 
podopiecznych. Wokół budynku 
powstaną chodniki i miejsca par-
kingowe. Na dachu spichlerza 
zostaną zamontowane panele 
fotowoltaiczne. Zakończenie 
przebudowy spichlerza zaplano-
wano na koniec 2019 roku.



3Nr 2(34)          Lipiec 2019www.leczna.pl

Basen przy ul. Szkolnej 
w Łęcznej ponownie napełnio-
ny wodą. W ciągu roku prze-
prowadzono remont niecki, 

zamontowano nowy system 
uzdatniania wody, wyremon-
towano halę basenową, w któ-
rej między innymi wymieniono 

sufit i rozbudowano zaplecze 
szatniowe. Te działania kosz-
towały ok. 2 mln zł z budżetu 
Gminy Łęczna. Jednocześnie, 

(19 czerwca) Podczas X Sesji 
Rady Miejskiej w Łęcznej radni 
zdecydowali o udzieleniu burmi-
strzowi Łęcznej Leszkowi Wło-
darskiemu absolutorium za rok 
2018. Udzielenie absolutorium 

oznacza stwierdzenie prawidło-
wości działania finansowego or-
ganu wykonawczego.

Dziewiętnastu radnych zagło-
sowało ZA, a dwóch wstrzymało 
się od głosu.

Gmina Łęczna otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 50 tys. zł 
w ramach programu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej „GEPARD II - 
transport niskoemisyjny”.

Dzięki temu zostanie opra-
cowana strategia rozwoju elek-
tromobilności gminy Łęczna. 
To pierwszy krok dający możli-

wość skorzystania ze środków 
rządowych w ramach Strate-
gii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju, m.in. z Programu 
Rozwoju Elektromobilności. 
Pozyskane środki pozwolą gmi-
nie podjąć działania i inwesty-
cje, ograniczające negatywny 
wpływ gospodarki na zdrowie 
mieszkańców.

Blisko 570 osób złożyło an-
kiety dotyczące uczestnictwa 
w projekcie „Wsparcie wy-
korzystania OZE”. Zgodnie 
z harmonogramem Urzędu 
Marszałkowskiego w Lubli-

nie, w lipcu ma rozpocząć się 
nabór wniosków, w którym 
weźmie udział gmina Łęczna. 
Jeśli złożony wniosek uzyska 
wysoką ocenę rankingową, 
a co za tym idzie dofinansowa-

nie, to beneficjentami projektu 
będą mieszkańcy gminy Łęcz-
na. W projekcie przewidziano 
możliwość instalacji fotowol-
taicznych oraz solarnych, za-
silających domy ciepłą wodą 

oraz energią elektryczną. Trwa 
podpisywanie umów zleceń 
i sporządzanie audytów ener-
getycznych wraz z uproszczoną 
dokumentacją, na potrzeby pro-
jektu.

W ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska – Bia-
łoruś – Ukraina Łęczna otrzymała 
dofinansowanie 250 000 zł na 
projekt pn. „Wspólne dziedzic-
two – wspólna tożsamość” – zin-
tegrowana promocja zasobów 
dziedzictwa kulturowego Łęcznej 
i Kowla. W ramach działania po-

wstaną dwie ścieżki edukacyjne 
(1 w Łęcznej i 1 w Kowlu na Ukra-
inie) na terenach stanowiących 
zasoby dziedzictwa kulturowego 
i historycznego.

W ramach projektu zostaną rów-
nież zorganizowane wydarzenia 
plenerowe, promujące Łęczną oraz 
jej miasto partnerskie – Kowel.

(26 lipca) W Centrum Spotkań 
Kultur Leszek Włodarski – bur-
mistrz Łęcznej oraz Justyna 
Sawicka – prezes Spółdzielni 
Socjalnej „Pod dobrym adre-
sem” odebrali akredytację po-
zwalającą na używanie znaku 
„Zakup prospołeczny” 

Przypomnijmy, że przed ro-
kiem Gmina Łęczna wraz z Po-
wiatem Łęczyńskim powołały 
do życia Spółdzielnię Socjalną 
„Pod dobrym adresem”. Oferta 
zatrudnienia w Spółdzielni So-

cjalnej skierowana jest głównie 
do osób z niepełnosprawnością, 
mieszkających w powiecie łę-
czyńskim. Umożliwi aktywiza-
cję zawodową, przywrócenie na 
rynek pracy osób, których kwa-
lifikacje zawodowe są niewy-
starczające dla samodzielnego 
poruszania się na rynku pracy. 
Spółdzielnia zajmuje się m.in. 
koszeniem trawników, opróżnia-
niem miejskich koszy na śmieci, 
kolportażem ulotek itp.

Spółdzielnie socjalne działają 
coraz sprawniej i w coraz więk-
szej liczbie branż. Aby się rozwi-
jać, potrzebują profesjonalnego 
marketingu. Potrzebują także 
przychylności społecznej. Już 
teraz można i warto kupować ich 
produkty i usługi.

W roku 2010 w Wielkopolsce 
opracowano i zarejestrowano 

Burmistrz z absolutorium

Lubimy odnawialne źródła energii

Basen napełniony

Zakup prospołeczny

znak, który – podobnie jak naj-
lepsze europejskie znaki jakości 
– intuicyjnie informuje klienta 
o swoim przesłaniu. Wykorzysta-
no w nim rozpoznawalne elemen-
ty: kod kreskowy, serce, torbę na 
zakupy. Stał się znakiem wysokiej 
jakości produktów i usług pod-
miotów ekonomii społecznej.

Podczas gali Spółdzielnia So-
cjalna „Pod dobrym adresem” 
otrzymała akredytację używa-
nia znaku towarowego „Zakup 
prospołeczny”. Podczas tej sa-
mej uroczystości akredytacja 
przedłużona została także dla 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Łęcznej.

Milion na nową jakość życia

Projekt dla dziedzictwa

Będziemy elektromobilni?

(28 czerwca) W sali konferen-
cyjnej w budynku biura zarządu 
LW Bogdanka SA. w obecności 
przedstawicieli władz rządo-
wych, powiatu łęczyńskiego, 
gminy Łęczna, przedstawicieli 
kopalni LW Bogdanka oraz spół-
ki Enea podpisano list intencyjny 
o współpracy w zakresie analiz 

i opracowań przedprojektowych 
dla nowego połączenia kolejo-
wego Bogdanka – Puchaczów – 
Łęczna. 

Linia kolejowa wykorzysty-
wana będzie w przyszłości na 
potrzeby dostaw węgla do elek-
trowni, jeśli ta powstanie w Sta-
rej Wsi pod Łęczną.

Warunkiem rozwoju lokalne-
go jest dostępność rozumiana 
jako zapewnienie swobodnego 
dostępu do dóbr, usług oraz 
możliwości udziału w życiu 
społecznym i publicznym osób 
o szczególnych potrzebach: 
osób niepełnosprawnych, ko-
biet w ciąży, rodziców z małymi 

dziećmi i seniorów. Podstawą 
dostępności jest samodzielność 
w korzystaniu z architektury, 
transportu, edukacji, służby 
zdrowia, usług oraz samodziel-
ność w prowadzeniu przedsię-
biorstw.

Zapraszamy do zgłaszania 
przypadków ograniczania do-

w ramach projektu termomo-
dernizacji całej szkoły, w hali 
basenu wymieniono wszystkie 
okna, docieplono ściany ze-
wnętrzne i stropodach oraz wy-
mieniono instalację elektrycz-
ną i wentylacyjną.

Rozpoczęły się odbiory. Spe-
cjalistyczne laboratorium bada 
pobrane z basenu próbki wody. 
Basen zostanie też sprawdzony 
przez nadzór budowlany, straż 
pożarną i inspekcję sanitarną. 
Jeśli te procedury przebiegną 
sprawnie, basen powinien zostać 
udostępniony w wakacje.

– Cieszymy się, że wyremon-
towany basen będziemy mo-
gli przekazać mieszkańcom, 
a w szczególności młodzieży 
i dzieciom – mówi Leszek Wło-
darski, burmistrz Łęcznej. –
Chcemy, aby otwarcie nastąpiło 
jeszcze w wakacje.

Zgłoś barierę dostępności miasta

Kolejowa linia rozwoju

stępności, zaobserwowanych 
w mieście. Zrób zdjęcie bariery 
dostępności, opisz miejsce i sy-
tuację i wyślij nam w wiadomo-
ści prywatnej na adres:

usterka@um.leczna.pl.
Zachęcamy do aktywne-

go włączenia się w działania 
związane z rozwojem Łęcznej. 

Udokumentowanie jak naj-
większej liczby barier dostęp-
ności ułatwi przygotowanie 
wniosku o dofinansowanie, 
którego celem jest rozwój 
miasta i poprawa jakości życia 
mieszkańców. 

Wszystkim zainteresowanym 
z góry dziękujemy za pomoc. 

Zapraszamy mieszkańców 
Łęcznej do wspólnego plano-
wania rozwoju miasta i poprawy 
warunków życia.

Będziemy bardzo wdzięczni 
za Państwa wskazówki, co na-
leżałoby w mieście zmienić i ja-
kie udogodnienia wprowadzić, 
opracowując wizję miasta za 

30 lat. To element przygotowań 
do złożenia przez miasto Łęcz-
na wniosku o dofinansowanie 
w ramach programu „Rozwój lo-
kalny” ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014-
2021 i Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego 2014-2020. 
Ankiety dostępne są na stronie 
www.leczna.pl

Lazurowa woda, pięć torów, wszystko nowe i ładne. Basen w Łęcznej przeszedł metamorfozę. Trwają techniczne 
i sanitarne odbiory. Jeśli pójdą sprawnie, to przy Szkolnej popływamy jeszcze w wakacje.  

Gmina Łęczna pozyskała po-
nad 1 mln zł na realizację 
projektu „Nowa jakość życia 
– rozwój usług społecznych 
świadczonych w społeczności 
lokalnej w Gminie Łęczna”. 
Celem jest wspieranie osób 
niepełnosprawnych i przywra-
canie ich do niezależnego życia 
w społeczności lokalnej. 

10 czerwca 2019 roku w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubelskiego została podpi-
sana umowa o dofinansowanie 
tego zadania. Jest to projekt 
komplementarny z przebudową 
spichlerza i będzie realizowany 

częściowo w murach nowej sie-
dziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Realizacja projektu ma spo-
wodować wzrost aktywności 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych i niesamo-
dzielnych osób z zaburzeniami 
psychicznymi poprzez zapewnie-
nie im wsparcia w formie specja-
listycznych usług opiekuńczych, 
klubu samopomocy, usług asy-
stenckich oraz mieszkań chro-
nionych. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 121 006,17 zł. Projekt 
będzie realizowany w latach 
2019-2022.

Wspólnie dla rozwoju
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Na Rynku I w Łęcznej podzi-
wiać można wystawę foto-
grafii Eliasza Waca. Ich głów-
nym motywem jest podziemny 
świat kopalni węgla.

Eliasz Wac jest pracownikiem 
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 
S.A. Pracuje w dziale mecha-
nicznym kopalni, zajmującym się 
utrzymaniem ruchu – od urzą-
dzeń chłodniczych, przez ciągi 
odstaw taśmowych, wszelkiego 
rodzaju układy pompowe, układy 
hydrauliczne po maszyny trans-
portowe z napędem spalinowym.
Poza pracą zawodową E. Wac pa-

sjonuje się fotografią oraz moto-
cyklami sportowymi i samocho-
dami WRC. Obecnie rekonstruuje 
taki pojazd w nadwoziu coupe.

Plenerowa wystawa fotografii Eliasza Waca

Podziemny świat na Rynku I Do końca wakacji budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łęcznej przejdzie niezbędną 
modernizację. 

Budynek szkoły przy ul. Mar-
szałka Piłsudskiego 12 wyma-
ga prawidłowego odwodnienia 
zachodnich ścian. Teraz, po 
każdych opadach, deszczówka 
przesiąka do podpiwniczenia. 
Zalewane są pomieszczenia ma-
gazynowe i kuchenne oraz świe-
tlica. Na ścianach pojawił się 
grzyb. Prace, zgodnie z zalece-
niami Inspekcji Sanitarnej, obej-
mą również przebudowę scho-
dów prowadzących do kuchni.

Wakacyjna odnowa Dwójki

Prace zostaną sfinansowane 
z budżetu szkoły. Ze względu na 
pilną konieczność wykonania tego 
zadania szkoła przesunie na ten 
cel środki z innych ważnych, ale 
nie tak niezbędnych inwestycji.

Modernizacja obejmie również 

drogę dojazdową do szkoły, która 
udostępniana jest mieszkańcom 
bloku przy ul. Piłsudskiego 10 
będącego w zasobach SM Batory, 
dlatego połowę kosztów poniesie 
spółdzielnia. Prace mają być wy-
konane w okresie wakacyjnym.

Fotografią interesuje się od 
kilku lat. Bliska jest mu fotogra-
fia przyrodnicza, fotografia nocą 
oraz portret, który w ocenie au-
tora jest najtrudniejszą formą 
tej dziedziny sztuki. – Fotografia 
mnie odpręża, choć jest olbrzy-
mim wyzwaniem w szukaniu 
dobrego kadru i nieustannym 
poszukiwaniu dobrego światła – 
mówi autor. Jest zafascynowany 
industrialną architekturą kopalń 
węgla kamiennego. Wybrane 
prace zamieszcza w Internecie 
pod pseudonimem artystycznym 
Sykatore.

Uczestniczył w sześciu wy-
stawach zbiorowych i jednej 
autorskiej o tematyce przyrod-
niczej. W 2015 r. jego praca 
zajęła III miejsce w konkursie 
Lubelskiego Towarzystwa Foto-
graficznego „Schody”. W roku 
2016 fotografie E. Waca nagro-
dzono I miejscem w konkursie 
na kalendarz 2017 organizo-
wanym przez Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” SA. W konkursie 
miesięcznika Wyższego Urzędu 
Górniczego „Bezpieczne Gór-
nictwo im. prof. Wacława Cy-
bulskiego” jego praca zdobyła 
I miejsce.

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób 
Niepełnosprawnych z seniorami spotkał się 
burmistrz Leszek Włodarski.

Jak co roku emeryci i renciści zebrali się w ho-
telu Secession, aby podsumować miniony rok.

- Ten szczególny dzień ma przypomnieć społe-
czeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią 
oraz skłonić do refleksji nad ich bytem i funk-
cjonowaniem na co dzień – mówiła prowadząca 
Małgorzata Pieczywek. – Chociaż stopniowo 
zachodzą zmiany, to jest jeszcze wiele do zro-
bienia.

– Gratuluję tak dobrze funkcjonującej organiza-
cji. Pamiętam o emerytach i przypomnę, że unijne 
wnioski, które przygotowuje urząd, uwzględniają 
potrzeby tej grupy społecznej – mówił burmistrz 
Leszek Włodarski.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Łęcznej skupia ponad 230 osób i pomaga przeła-
mać barierę osamotnienia. 

Podczas spotkania podziękowano przedstawicie-
lom urzędu miejskiego i powiatu oraz ich jednost-
kom za pomoc i wsparcie, również finansowe m.in. 
na turnusy rehabilitacyjne.

Miłe spotkanie z seniorami

W weekend (27 i 28 kwietnia) 
mieszkańcy Łęcznej i okolic 
otworzyli swoje serca i port-
fele na imprezie pod hasłem 
„Budzimy Marcina”. 

Los sprawił, że górnik z kopalni 
Bogdanka, podczas rodzinnych 
ferii, został potrącony przez pi-
janego kierowcę. Marcin czekał 
przed domem na dostawcę pizzy, 
którą zamówił dla żony i córek. 
Wtedy doszło do wypadku, od 
czasu którego jest w śpiączce. 
Przebywa w klinice w Krakowie, 
gdzie miesięczny koszt pobytu 
wynosi około 25 tys. zł. 

Poruszeni losem Marcina wo-
lontariusze, zebrani na Facebo-
oku jako grupa „Dajemy PoMoc”, 
zorganizowali przy wsparciu 
przyjaciół i rodziny dwudniową 
imprezę charytatywną. 27 kwiet-
nia odbył się turniej piłki nożnej, 
w którym wystartowało 12 drużyn 
dorosłych i drużyna dzieci z Klu-
bu Górnik Łęczna (rocznik 2009).

Zainteresowanie turniejem 
było tak duże, że niestety kolej-
nym zgłaszającym się drużynom, 
musieliśmy odmawiać udziału 
w imprezie – mówi Mariola Pa-
nasiuk, organizatorka turnieju. 

– Każda ze startujących drużyn 
musiała wpłacić wpisowe w wy-
sokości 400 złotych, które w ca-
łości poszło na leczenie Marcina. 

Drugiego dnia Charytatyw-
ną Galę Disco Polo obwieści-
li mieszkańcom motocykliści, 
którzy zorganizowali przejazd 
ulicami Łęcznej. Koncert odby-
wał się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łęcznej przy 
ulicy Jaśminowej. W Gali wzię-
ło udział wiele gwiazd muzyki, 
w tym zespoły: Nest, Vegas, Me-
zar, Vines, Chilli oraz gwiazda 
wieczoru – Defis. Imprezę popro-
wadziła uczestniczka programu 
„Disco Star 2018” Aleksandra 
Lipińska z zespołu Chilli. 

- W wydarzenie to włączyło 
się wiele osób i firm z okolic 
Łęcznej i Lublina. Kilkadziesiąt 
z nich wsparło Marcina, przeka-
zując vouchery na swoje usługi, 
m.in. kosmetyczne, fryzjerskie, 
fotograficzne, muzyczne. Nie 
zabrakło też atrakcji dla dziecia-
ków: ciastoliny i waty cukrowej, 
malowania twarzy i wesołych 
baloników – wyjaśnia Izabela 
Zadora, koordynatorka całej 
akcji. Rodzice mogli w spokoju 
wypić pyszną kawę oraz zrobić 

Udany turniej i koncerty

Charytatywnie dla Marcina
z pociechami zdjęcie w fotobud-
ce. Dzięki ofiarności mieszkań-
ców i bibliotek z Łęcznej, przed 
koncertem zebrano bardzo dużo 
książek, gier i płyt, które następ-
nie sprzedawane były na kierma-
szu. Każdy, kto zgłodniał, mógł 
posilić się bigosem lub grilowa-
ną kiełbaską. Pieniądze z wyda-
rzenia można było zbierać dzięki 
Fundacji „Solidarni Górnicy”. Do 
niej zostały przekazane wszyst-
kie wpływy z dwóch dni zabawy. 
Do chwili obecnej na wybudza-
nie Marcina wpłynęło 32 tys. 
zł, nadal jednak rozliczane są 
zyski z fantów przekazanych 
przez sponsorów i przewidywana 
łączna kwota całego zebranego 
wsparcia to 38 tys. zł. 

Koncert był wspaniałą okazją 
do wspólnej rodzinnej zabawy 
i jednocześnie pomocy rodzinie 
Marcina. Wszystko udało się też 
zorganizować dzięki lokalnym 
firmom, sponsorom, fundatorom 
fantów.

- Imprezę objął patronatem 
burmistrz Leszek Włodarski. 
Wspierał nas swoją obecnością 
podczas obu dni akcji. Finanso-
wo i organizacyjnie wydarzenie 
wspomogły: Związek Zawodowy 
Górników Bogdanka oraz spół-
ka Lubelski Węgiel „Bogdanka”, 
którą podczas imprezy repre-
zentował Artur Wasilewski, za-
stępca prezesa Zarządu – dodaje 
I. Zadora, dziękując za pomoc.

– Cała akcja nie odbyłaby się 
jednak bez wolontariuszy z gru-
py Dajemy Pomoc. Dzięki sile 
Internetu udało się zebrać grono 
osób, którym los brata w potrze-
bie nie jest obojętny. To oni po-
święcali swój czas i angażowali 
rodzinę i znajomych w przygo-
towanie imprezy. Każdego, kto 
narzeka, że w Łęcznej nic się nie 
dzieje, że ludzie są sobie obcy, 
zapraszamy do przyłączenia się 
do wspomnianej grupy – podsu-
mowuje Izabela Zadora.  (BO)

Szybki i łatwy dostęp do danych medycznych
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa apli-
kacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny 
sposób odnajdziesz informacje o swoich danych 
medycznych. Dzięki IKP w jednym miejscu znaj-
dziesz: informacje o receptach i skierowaniach wy-

stawionych dla Ciebie lub Twoich bliskich, informa-
cje o wysokości kwot podlegających refundacji dla 
poszczególnych produktów leczniczych oraz dane 
o świadczeniach udzielonych Ci w ramach NFZ.

Więcej na stronie https://pacjent.gov.pl

eDodatek „Biuletynu Informacyjnego”
Z przyjemnością informujemy, iż w  minionym kwartale w Łęcznej nastąpił prawdziwy urodzaj wydarzeń kulturalnych 

przygotowanych przez Centrum Kultury. Aby utrwalić te udane inicjatywy, przygotowaliśmy eDodatek „Biuletynu Informa-
cyjnego”. Zamieścimy go (w formacie pdf) na stronie www.leczna.pl.

W eDodatku znajdą się relacje z następujących wydarzeń: wernisaż wystawy Amatorskie Pasje, finisaż wystawy Graży-
ny Hankiewicz i Marii Majki Zuzańskiej, wernisaż wystawy malarstwa członków Stowarzyszenia Pasja z Chełma, rozstrzy-
gnięcie kolejnej edycji powiatowego konkursu plastycznego „Piękno mojego miejsca zamieszkania”, wernisaż wystawy 
zbiorowej uczestników zajęć malarskich w pracowni plastycznej Centrum Kultury w Łęcznej, podsumowanie i wręczenie 
nagród w XXIV Powiatowym Konkursie Poetyckim Sztubackie Strofy - Łęczna 2019, „Święto Wieprza”, XVII Biegi  im. 
Kasztelana Jana Tęczyńskiego, XV Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej oraz Jubileusz 15-lecia 
działalności Zespołu Tańca Nowoczesnego działającego przy Centrum Kultury w Łęcznej.
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Adam Świeca od wielu lat, z pożytkiem dla 
lokalnej społeczności, rozwija swą muzyczną 
pasję. Jest pomysłodawcą i współrealizatorem 
organizowanego od 1988 roku Festiwalu Kapel 
Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej. To dzię-
ki m.in. zaangażowaniu pana Adama, od ponad 
dwóch dekad folklor miejski co roku gości w na-
szym mieście, a łęczyński festiwal cieszy się 
prestiżem w skali całego kraju oraz ogromnym 
zainteresowaniem publiczności i mediów. Pan 
Adam aktywnie uczestniczy w pracach Komite-
tu Organizacyjnego Festiwalu, a od 3 lat zasiada 
w festiwalowym Jury. Jest także jednym z zało-
życieli Górniczej Kapeli Podwórkowej Karbon, 
która w 2018 r. obchodziła 25-lecie działalności. 
Wspierał Kapelę jako instrumentalista, wokalista 
oraz autor tekstów piosenek. To między innymi 
dzięki niemu Karbon z sukcesami reprezentował 
Łęczną na ogólnopolskich konkursach kapel po-
dwórkowych.

W 2018 roku wieloletnia działalność społeczna 
przyniosła Adamowi Świecy Nagrodę Marszałka 
Województwa Lubelskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Jest także laureatem Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nada-
nej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w 2012 r.

O przyznanie Adamowi Świecy Łęczyńskiego 
Odyńca Kultury wnioskował dyrektor Centrum Kul-
tury w Łęcznej.

Łęczyński Odyniec Kultury
za rok 2018 przyznany
Adam Świeca to laureat tegorocznej Nagrody 
Burmistrza Łęcznej Łęczyński Odyniec Kultury, 
przyznawanej za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury.

(21 maja) Gminno-powia-
towe obchody 70. rocznicy 
śmierci Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok” rozpoczęto w No-
wogrodzie – w miejscu śmierci 
„Uskoka”. Po modlitwie i wy-
stąpieniach okolicznościowych 
złożono kwiaty i zapalono zni-
cze. Uroczystości kontynuowano 
w Centrum Kultury w Łęcznej. 
Tam odtworzono film z archiwum 
IPN „Uskok” kapitan Zdzisław 
Broński 1912 oraz wysłucha-
no wykładu okolicznościowego 
dr. Sławomira Poleszaka z lubel-

70. rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego

Pamięci „Uskoka”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
zaprasza dzieci na spotkanie z Michałem Słup-
czyńskim – bibliotekarzem i promotorem czytel-
nictwa oraz rowerowym podróżnikiem.

Spotkanie, w ramach projektu „Polska Bajecz-
na”, odbędzie się 30 lipca o godz. 10:00 w siedzi-
bie MGBP - ul. Bożniczna 21 w Łęcznej. W progra-
mie  także konkursy i quiz.

skiego oddziału Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Z tej okazji imię 

Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 
otrzymało rondo w Łęcznej.

Matylda Wójcik, uczestnicz-
ka zajęć malarskich w Centrum 
Kultury w Łęcznej, otrzymała 
stypendium artystyczne dla osób 
zajmujących się twórczością ar-
tystyczną, upowszechnianiem 
kultury i opieką nad zabytkami 
(w dziedzinie plastyki), przyzna-
ne na wniosek Dyrektora Cen-
trum Kultury w Łęcznej przez Za-
rząd Województwa Lubelskiego.

Stypendia przyznano 142 oso-
bom w dziedzinach: muzyka, 
plastyka, fotografia, teatr, film, 
literatura, opieka nad zabytkami. 

W ramach stypendium w 2019 r.
czternastoletnia Matylda Wój-

cik przygotuje, pod opieką in-
struktora mgr. sztuki Pawła 
Brodzisza z Centrum Kultury 
w Łęcznej, swoją pierwszą wy-
stawę indywidualną, na którą 
będzie składał się cykl obrazów 
olejnych.

M. Wójcik jest utalentowaną, 
wielokrotnie nagradzaną i wy-
różnianą autorką prac malar-
skich i rysunkowych. Otrzymała 
m.in. nagrodę Burmistrza Łęcz-
nej za rok 2018, przyznawaną 
najmłodszym twórcom za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury.

Stypendium na cykl obrazów

Przedstawiamy laureatów nagród dla młodzieży 
z gminy Łęczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
w roku 2018. Nagrody pieniężne otrzymali: Matylda 

Wójcik, Oliwia Bartnicka i Nina Furtak, a wyróż-
nienia: Julia Jakubowska, Magdalena Baka, Olga 
Wiśniewska, Adriana Kamińska, Martyna Kaź-
mierczyk, Natalia Bartnicka i Filip Pietrzak.

Nagrody i wyróżnienia za twórczość

(30 maja) Czytelnia Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Zbigniewa Herberta przy 
ul. Bożnicznej 21 dosłownie 
„pękała w szwach”. Wszyst-
ko za sprawą niezwykłego 
spotkania z Ewą Nowak, po-
pularną pisarką książek dla 
młodzieży.

Ewa Nowak to pisarka, peda-
gog, terapeutka, publicystka. 
Współpracuje z pismami „Co-
gito”, „Victor Gimnazjalista”, 
„Victor Junior”, „Trzynastka”, 
„Sens”. W 2002 roku ukazała się 
jej pierwsza powieść – Wszystko, 
tylko nie mięta. Dziś na rynku 
dostępnych jest już ponad pięć-
dziesiąt jej tytułów.

Podczas spotkania autorka 
opowiadała o swoim dzieciń-
stwie i procesie pisania. Na-
wiązała doskonały kontakt 
z młodzieżą. Bardzo chętnie od-

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak

powiadała na pytania, udzieliła 
cennych rad z dziedziny savoir
-vivre.

W spotkaniu uczestniczyli 
klubowicze, uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4, uczniowie Zespołu Szkół Gór-
niczych, bibliotekarze oraz inni 
sympatycy twórczości Ewy Nowak.

Spotkanie zostało zorganizo-
wane dzięki programowi Dysku-
syjne Kluby Książki, który jest 
realizowany we współpracy z In-
stytutem Książki i Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną im. H. Ło-
pacińskiego w Lubinie.

Książki Ewy Nowak znajdują 
się w zbiorach biblioteki. Zachę-
camy do przeczytania!

 Spotkanie z Michałem Słupczyńskim

Zakończyła się pierwsza edy-
cja konkursu dobrosąsiedzkiego 
„WzMOCnij swoje otoczenie” or-
ganizowanego przez Polskie Sie-
ci Elektroenergetyczne. W gmi-
nie Łęczna grant na realizację 
projektu społecznego trafi do 

Centrum Kultury. Projekt „Czas 
na teatr i film w Łęcznej” zosta-
nie zrealizowany do końca 2019 
roku. PSE przeprowadziły kon-
kurs dobrosąsiedzki w związku 
z prowadzonymi na terenie gmi-
ny działaniami inwestycyjnymi 

polegającymi na budowie linii 
400kV relacji Chełm – Lublin 
Systemowa.

Projekt zgłoszony przez Cen-
trum Kultury w Łęcznej dotyczy 
modernizacji kameralnej sali 
teatralnej. W ramach grantu zo-
stanie zakupiony nowy sprzęt 
multimedialny, który będzie wy-
korzystywany podczas otwartych 
spektakli teatralnych i pokazów 
filmowych dla mieszkańców.

Centrum Kultury zwycięzcą konkursu

WzMOCnią otoczenie
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(18 czerwca) Dzieci i młodzież 
z radością witały wakacje. W tym 
roku impreza odbywała się pod 
hasłem „Podwieczorek u wró-
żek”. Dla dzieci przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. dmuchane 
zjeżdżalnie, elektryczne samo-
chodziki, pokazy rzeczywistości 
wirtualnej Virtual Quest, malo-
wanie twarzy, tańce, konkursy 
i zabawy. Każde dziecko, które 

aktywnie brało udział w zada-
niach przygotowanych przez 
pracowników MOPS i wolontariu-
szy, otrzymywało żeton i mogło 
skorzystać z wybranych atrakcji 
oraz poczęstunku. Impreza zo-
stała sfinansowana ze środków 
GPPiRPA oraz dzięki sponsorom: 
Łęczyńskiej Energetyce Sp. z o.o. 
w Bogdance oraz Lubelskiemu 
Węglowi Bogdanka S.A.

Wakacje!

(24 maja) Na placu przy ulicy 
Wiosennej w Łęcznej odbył się 
Piknik Rodzinny zorganizowany 
w ramach kampanii społecznej 
„Razem Przeciwko Przemocy – 
dla Powiatu Łęczyńskiego” i Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego. Na 
dzieci czekały zabawy i atrakcje, 
m.in.: dmuchana zjeżdżalnia, 
wata cukrowa, popcorn, zaba-
wy z animatorem, stoiska pla-
styczne, malowanie twarzy oraz 

pokazy strażackie i policyjne. 
Na scenie wystąpili wychowan-
kowie szkoły muzycznej Yamaha 
w Łęcznej, zespół artystyczny 
Bębnoludy z Janowicy oraz dzie-
ci i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Zofiówce. Imprezę zorgani-
zowały: PCPR w Łęcznej, MOPS 
w Łęcznej oraz Zespół Interdy-
scyplinarny ds. Przemocy w Ro-
dzinie. Sfinansowano ją m.in. ze 
środków GPPiRPA.

Piknik rodzinny

Kolorowo!
(31 maja) Do Łęcznej zawitał Holi Festival. Po-

mysł na imprezę został zainspirowany hinduskim 
Świętem Radości, którego ważnym elementem jest 

obsypywanie się nawzajem kolorowym proszkiem. 
Łęcznianie mieli do dyspozycji 9 kolorów, a do tego 
muzykę, watę cukrową i inne atrakcje. 

(12 maja) Pięćdziesiąt dwie 
drużyny bawiły się na kolejnej 
imprezie z cyklu „Podchody ro-
dzinne”. Uczestnicy mieli za za-
danie pokonać trasę i wykonać 
zadania zaznaczone na mapie, 
m.in. policzyć znaki drogowe 
w miasteczku rowerowym, roz-
wiązać rebus, narysować  swo-
ją rodzinę, przebrać się i zrobić 
zdjęcie, zaśpiewać piosenkę itp. 
Za poszczególne  zadania otrzy-
mywali  fragmenty wiersza, które 
przed metą należało ułożyć we 

właściwej kolejności i odczytać. 
Nagrodą za udział w podcho-
dach była wybrana przy starcie 
gra rodzinna. Po zabawie na 
uczestników czekały gorące 
kiełbaski z grilla oraz napoje. 

Familijne podchody
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Amfiteatrem w Łęcznej 2 czerwca zawładnęły przedszkolaki. Pod-
czas XV Festiwalu Piosenki i Tańca Debiuty 2019 występowały na sce-
nie, ale także bawiły się na widowni.XV Festiwal Piosenki i Tańca Debiuty 2019

663 830 złotych kosztuje 
szczepionka przeciwko neuro-
blastomii dostępna w klinice 
w Nowym Jorku. Potrzebuje 
jej dwuletni Mikołaj Siedlec-
ki. Koszt terapii przekracza 
możliwości finansowe rodziny 
chorego chłopczyka.

Mama Mikołaja – Żaneta 
pochodzi z Łęcznej, a teraz jej 
domem stał się Wrocław. Przez 
chorobę synka ich drugim do-
mem przez długi czas była kli-
nika w Niemczech, gdzie chło-
piec poddany był kosztownemu 
leczeniu jednego z najgroźniej-
szych nowotworów. Grupa Da-
jemy PoMoc oraz wolontariusze 
we współpracy z rodziną Miko-
łajka zorganizowali 23 czerwca 
wyjątkowy Dzień Ojca. Miesz-

kańcy Łęcznej, dzięki wsparciu 
Centum Kultury, mogli bawić 
się przy muzyce zespołów: Nest, 
Rem Faza i Fires nagłaśnianych 
przez Marka Wojciechowskiego 
– DJ MARKO. Dla dzieciaczków 
organizatorzy i wolontariusze 
przygotowali zabawy sensorycz-
no-plastyczne, m.in. malowanie 
farbami na folii i poszukiwanie 
złota. Zwykłe kartony w magicz-
ny sposób zmieniały się w dom-
ki, samochody, zamki, budowle. 
Dzieciaki mogły poskakać na 
trampolinie, pobawić się z ani-
matorkami z Animowanki i ro-
dziny Węcławskich. Chłopcy 
mogli pograć w piłkę z byłym 
kapitanem Górnika Łęczna Vel-
jko Nikitović albo poczuć się 
jak prawdziwi rycerze i poprzy-
mierzać rycerskie stroje razem 

z Grzegorzem i Emilem Sawą. 
Dziewczynki mogły zapleść so-
bie kolorowe warkoczyki, do 
których była tak duża kolejka, 
że do pomocy została nawet 
zaangażowana mama, która 
tylko piknik odwiedzała. Pani 
Agnieszka Kosk udzielała po-
rad dietetycznych, a dzieciaki na 
przekór temu biegały z umalo-
wanymi buziami i watą cukrową. 
Z myślą o tatusiach salon Play 
w Wameksie razem z częścią 
ekipy Łęczna Biega przygoto-
wał zawody, w których ojcowie 
mogli wziąć udział razem ze 
swoimi dziećmi. Tatusiowie to-
czyli opony, skakali w workach, 
biegali z jajkiem, rzucali tele-
fonami (uszkodzonymi) do celu 
lub, tak jak w życiu, musieli na 
bosaka przebiec po klockach 

Udana akcja charytatywna

Dzień tatusia dla Mikusia

lego w dodatku z synami na 
rękach lub na barana. W wyda-
rzeniu wzięła też udział Para-
fia Św. Józefa z Łęcznej, objęła 
Mikołaja wsparciem duchowym 
i modlitwą, a kiermasz książek 
i zabawek obsługiwał KSM i lek-
torzy z parafii. Jednak prawdzi-
wą petardą imprezy był przyjazd 
Trajkersów i ich przyjaciół na 
motocyklach. Niejeden tatuś 

miał na twarzy radość małego 
dziecka, kiedy mógł sobie zrobić 
zdjęcie lub przejechać się trajką. 
Dopisała pogoda i mieszkańcy, 
dzięki którym udało się uzbierać 
8531,27 zł. Gościem honorowym 
imprezy był burmistrz Łęcznej 
Leszek Włodarski, który nie 
tylko otworzył piknik dla Miko-
łajka, ale i wspólnie z synem 
wystartował w rywalizacji z in-

nymi tatusiami w toczeniu opon. 
Pieniądze trafiły już na konto 
Mikołaja, który nadal czeka na 
nasze wsparcie. Każdy, kto chce 
wesprzeć maluszka i jego rodzi-
ców, może wpłacić pieniądze na 
Siepomaga na zbiórkę „Jeśli on 
umrze, mój świat się skończy!” 
lub przez Fundację „Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworo-
wą”.  Beata Onyszko

(9 maja) Główną stawką w XX 
Powiatowym Turnieju Rowe-
rowym był Puchar Burmistrza 
Łęcznej. 

Rywalizowało 13 drużyn 
z ośmiu szkół powiatu łęczyń-
skiego. Pierwsze miejsce i Pu-
char Burmistrza zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Łęcznej.

Celem imprezy jest populary-
zacja roweru jako środka trans-
portowego oraz działanie na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Gmina Łęczna przyznała na-
grody za najlepsze wyniki 
sportowe w 2018 r.

Nagrody pieniężne otrzymało 
osiem osób trenujących w Aka-
demii Sztuk Walki: Nikodem 
Dejko, Paweł Bielecki, Lena 
Głowienka, Martyna Lachow-
ska, Sara Steć, Igor Głowien-
ka, Kacper Szymczuk i Kajetan 

Hapoń oraz dwaj zawodnicy Lu-
belskiego Klubu Sportów Walki 
„DAN”: Daniel Cur i Jakub Woj-
ciechowski.

Wśród wyróżnionych jest 
siedmiu zawodników Akade-
mii Sztuk Walki: Kacper Gło-
wienka, Bartosz Blacha, Kuba 
Szymczuk, Miłosz Dejko, Bra-
jan Sarachin, Olaf Steć, Daniel 
Szostakiewicz; pięć zawod-

niczek GKS „Górnik” Łęczna: 
Natalia Kubera (Górnik Łęczna 
S.A.), Martyna Chołast, Julia 
Okoń, Natalia Cielebąk, Daria 
Skubiszewska, Natalia Sko-
czylas; dwaj zawodnicy Klubu 
Sportowego Budowlani Lublin: 
Grzegorz Kędzierski i Paweł 
Siedlecki oraz zawodnik Klubu 
Motorowego „CROSS” w Lubli-
nie – Kamil Pawłowski.

XX Powiatowy Turniej RowerowyŁęczyńscy sportowcy
uhonorowani
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W ostatniej kolejce Ekstraligi 
sezonu 2018/2019 piłkarki 
GKS Górnik Łęczna pokonały 
przed własną publicznością 
KKPK Medyk Konin 2:0 i dzięki 
temu zwycięstwu nad bez-
pośrednim rywalem obroniły 
tytuł Mistrza Polski. Dwie 
bramki w spotkaniu zdobyła 
Ewelina Kamczyk.

– Władzom Klubu, sztabowi 
szkoleniowemu, trenerom, ale 
przede wszystkim zawodnicz-
kom serdeczne gratuluję zna-
komitych osiągnięć sportowych 
w sezonie 2018/2019 Ekstraligi 
Kobiet. Ponowne zdobycie tytu-
łu Mistrza Polski jest ogromnym 
osiągnięciem potwierdzającym 

Waszą ciężką, sportową pracę. 
Nikt wcześniej w historii Łęcznej 
nie dokonał takiego wyczynu. 
Jako burmistrz Łęcznej jestem 
z Was dumny. Z satysfakcją 
przychodzę na stadion w Łęcz-
nej oglądać Wasze sportowe 
zmagania, ale i czuć tę rodzin-
ną atmosferę. Cieszę się, że 
taki znakomity zespół pochodzi 
z Łęcznej, czym na każdym kroku 
się chwalę. W imieniu mieszkań-
ców Łęcznej, ale także swoim, 
dziękuję i jeszcze raz gratuluję 
ogromnego sukcesu – powie-
dział burmistrz Łęcznej Leszek 
Włodarski.

Puchar wręczył mistrzyniom 
prezes PZPN Zbigniew Boniek, 
a po meczu odbyła się feta.

„Górniczki” pokonały Medyka Konin

Mistrzostwo Polski
zostaje w Łęcznej

W słoneczną niedzielę, 26 
maja, wystartowała „Kaszte-
lańska Piątka – Łęczna Biega 
2019”. To pierwszy łęczyński 
bieg uliczny.

Imprezę zorganizowały: gru-
pa biegowa Łęczna Biega oraz 
Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Łęcznej. Burmistrz 
Łęcznej sprawował patronat nad 
zawodami, których cele to popu-
laryzacja biegania jako najprost-
szej formy ruchu, promowanie 
zdrowego stylu życia, promocja 
miasta i regionu a także integra-
cja mieszkańców Łęcznej. Jak 
mówią uczestnicy oraz organiza-

torzy, cele udało się zrealizować 
i – przede wszystkim – stworzyć 
w Łęcznej radosną, biegową at-
mosferę. 

W biegu na 5 km rywalizowa-
ło 200 zawodników z terenu ca-
łego województwa lubelskiego. 
Przedstawiamy najlepszych:

Kategoria OPEN – kobiety: 

1. Justyna Jagiełło (Chełm Bie-
ga), 2. Magdalena Martyniuk 
(Trenerzy Mobilni), 3. Magdale-
na Gajek (Wieś tańczy i biega).

Kategoria OPEN – mężczyźni: 
1. Paweł Wysocki (lubelskibie-
gacz.pl Team), 2. Piotr Maciejew-
ski, 3. Konrad Koguciuk (1 Bata-
lion Zmechanizowany Chełm).

Kasztelańska Piątka – łęczyński bieg uliczny

Wśród mieszkanek powiatu 
łęczyńskiego zwyciężyła Marta 
Łukasik, a kolejne miejsca na 
podium zajęły: 2. Marta Koło-
dziejczyk (Łęczna Biega), 3. Kin-
ga Podlodowska (Łęczna Biega). 

W rywalizacji mieszkańców 

powiatu łęczyńskiego triumfo-
wał: Kamil Matyjaszczyk (LW 
Bogdanka) przed Adrianem Cy-
tawą (Łęczna Biega) i Pawłem 
Szalastem (Zawodowy Związek 
Górników LW Bogdanka).

 zdjęcia: R. Haniewicz

Do końca wakacji w Łęcznej 
realizowany będzie pilotażowy 
program bezpłatnych zajęć 
sportowych. W ćwiczeniach 
uczestniczą mamy z malu-
chami, dzieci, młodzież oraz 
dorośli i seniorzy.

Plenerowe zajęcia ruszyły 
w maju. Odbywają się w ponie-
działki, środy, czwartki i niedzie-
le w godzinach porannych i po-
południowych, aby każdy mógł 
wybrać termin odpowiedni dla 
siebie. 

Ćwiczmy dla zdrowia!  W poniedziałki i czwartki 
od godziny 9:00 przy amfite-
atrze na osiedlu Samsonowi-
cza pod okiem trenera odby-
wają się zajęcia z gimnastyki, 
ćwiczenia rozciągające i ogól-
norozwojowe.
 W środy zapraszamy od 

8:30 na spotkania przy amfite-
atrze. Po krótkich ćwiczeniach 

rozpoczynamy tam nordic wal-
king (spacer i kijkami) i ruszamy 
na spacer po mieście. Często 
wzdłuż Świnki.
 Również w środy, o godz. 

18:00, na terenach zielonych 
przy Przedszkolu Publicznym 
nr 1 w Łęcznej rozpoczynają się 
ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” 
i pilates, a także zajęcia z oddy-
chania i jogi.
 W niedziele o godzinie 

17:30 zapraszamy na tereny 
zielone pomiędzy osiedlami 
Bobrowniki i Niepodległości. 
Tam, nieopodal siłowni i placu 
zabaw, ćwiczymy gimnastykę, 
rozciąganie, a także ćwiczenia 
oparte o kalistenikę, czyli m.in. 
pompki i podciąganie.

Ćwiczcie bezpłatnie razem 
z nami dla zdrowia i lepszej kon-
dycji!
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