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Przed nami kolejny rok bardzo 
intensywnej pracy. Pozyskujemy 
miliony złotych i inwestujemy je 
w szkoły, infrastrukturę, tereny 
zielone. Cieszy zatem zgoda rad-
nych, którzy jednomyślnie po-
parli budżet na rok 2018.

Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski

Budżet
Łęcznej
na 2018 rok 
- najważniejsze 
inwestycje  str. 2

Dochody 79,3 mln zł

Wydatki  84,2 mln zł

Krasnystawska 
otwarta

W marcu oficjalnie otwarto wyremontowany odcinek 
drogi wojewódzkiej 829 pomiędzy Łęczną a Biskupicami, 
znany lepiej jako ulica Krasnystawska.  str. 3

Gmina Łęczna pozyskała ponad 2,3 miliona złotych 
z Unii Europejskiej na kompleksową termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Szkolnej 53.  str. 3

Termomodernizacja
szkoły z basenem

W parku w Podzamczu znowu praca wre. Cel: udostęp-
nienie zabezpieczonych zabudowań dla odwiedzających. 
W suszarni chmielu będzie punkt widokowy.  str. 4

Kolejna dotacja
na spichlerz!

Rewitalizacja parku
Podzamcze - II etap

Budynek starego spichlerza w Podzamczu, po gruntow-
nej przebudowie, będzie wykorzystywany do dziennej 
opieki nad 60 podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Na ten cel gmina Łęczna otrzyma m.in. 
unijne dofinansowanie.  str. 5

Panom też
by się podobało

Piłka nożna
charytatywna

(9 marca) Centrum Kultury w Łęcznej zorganizowało 
„Kobiecy wieczór z okazji Dnia Kobiet”. Program spo-
tkania był bardzo urozmaicony, a gwiazdą wieczoru 
była Grażyna Chryniewska-Kalicka, która swymi opo-
wieściami bawiła do łez.  str. 5

(16 marca) Reprezentacja gminy Łęczna zajęła pierwsze 
miejsce w charytatywnym turnieju piłki nożnej o Pu-
char Burmistrza Łęcznej. Celem imprezy było zebranie 
żywności dla osób potrzebujących wsparcia. Mecze 
rozgrywano w SP nr 2. Rywalizowały 4 drużyny.  str. 8

Pogody ducha,
zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji
Świąt Wielkanocnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Borkowska

Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski

życzą
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Budżet Gminy Łęczna na 
2018 rok został uchwalony 
28 grudnia 2017 roku Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Łęcznej
Nr XLII/229/2017. Jest to 
budżet ponad politycznymi po-
działami. Dwudziestu radnych 
zagłosowało za jego przyję-
ciem. Nikt nie był przeciw.

Dochody oszacowano na 79,3 
mln zł, a wydatki na 84,2 mln zł. 
Deficyt w wysokości 4,9 mln zł 
zostanie pokryty z kredytów i po-
życzek.

W budżecie została również 
zabezpieczona kwota 280 tys. zł 
na nieprzewidziane i nagłe wy-
datki (jest to tzw. rezerwa ogól-
na) oraz 441,8 tys. zł na rezerwy 

celowe (środki z przeznaczeniem 
na realizację zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego oraz 
dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych na działania z zakresu 
kultury, przeciwdziałania narko-
manii i alkoholizmowi).

Jak co roku, największą gru-
pę WYDATKÓW BUDŻETO-
WYCH stanowią zadania obli-
gatoryjne gminy, czyli zadania 
własne i zlecone z zakresu 
oświaty i wychowania, eduka-
cyjnej opieki wychowawczej, 
pomocy społecznej i nowe za-
dania, które są realizowane od 
2017 roku – związane z wypłatą 
świadczeń wychowawczych, ro-
dzinnych, z funduszem alimen-
tacyjnym i zadania z zakresu 

1. Ochrona zasobów
 dziedzictwa kulturowego 

na terenie zespołu
 dworsko-parkowego 

Podzamcze – 2.319.000 zł
Projekt jest kolejnym etapem 

rewitalizacji parku Podzamcze. 
W tym roku planujemy zabezpie-
czenie ruin dawnego folwarku 
i udostępnienie ich zwiedzają-
cym. W suszarni chmielu po-
wstanie wieża widokowa, a na 
dawnym dziedzińcu miejsce do 
odpoczynku i niewielkich imprez 
plenerowych. Roboty już się roz-
poczęły i potrwają do paździer-
nika. Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych wynosi 2 mln zł.

2. Przebudowa budynku 
spichlerza w Podzamczu 
na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
– 1.214.000 zł

Projekt przewiduje dostosowa-
nie zniszczonego budynku sta-
rego spichlerza do sprawowania 
dziennej opieki nad podopiecz-
nymi ŚDS. W tym roku budynek 
zostanie doprowadzony do stanu 
surowego. Istniejąca konstrukcja 
zostanie zabezpieczona, a najbar-
dziej zniszczona przybudówka bę-
dzie rozebrana i wybudowana od 
nowa. Cały obiekt zostanie przy-
kryty nowym dachem. W tej chwili 
trwają prace związane z ogłosze-
niem przetargu. Zadanie będzie 
kontynuowane w przyszłym roku. 
Wartość całej inwestycji szacuje 
się na 4,69 mln zł, z czego dofi-
nansowanie ze środków zewnętrz-
nych wynosi 3,5 mln zł.

3. Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Łęcznej – 3.000.000 zł

Zadanie ma na celu poprawę 
efektywności energetycznej bli-
sko 40–letniego budynku szkoły, 
m.in. poprzez ocieplenie ścian 
zewnętrznych, wykonanie no-

wej elewacji i wymianę okien 
i drzwi zewnętrznych. Na dachu 
zostaną zainstalowane panele 
fotowoltaiczne, a wewnątrz wy-
mieniona instalacja elektryczna 
i centralnego ogrzewania oraz 
przeprowadzone roboty ogól-
nobudowlane. Remont obejmie 
również halę basenu i szatnie 
przy basenie. W 2018 roku na 
zadanie przeznaczono 3 mln zł. 
Inwestycja będzie kontynuowa-
na w 2019 roku. 2,31 mln pozy-
skano ze środków UE.

4. Rewitalizacja Stare-
go Miasta w Łęcznej 
– II etap. Przebudowa 
budynku mieszkalno–
usługowego przy Rynku 
II – 1.253.370 zł

Projekt zakłada powstanie no-
wego budynku przeznaczonego 
na potrzeby centrum działań spo-
łecznych i 10 mieszkań. Zadanie 
będzie realizowane w ciągu dwóch 
lat. Pieniądze zabezpieczone w te-
gorocznym budżecie zostaną prze-
znaczone na rozbiórkę istniejącej 
kamienicy i postawienie nowego 
budynku w stanie surowym.

5. Rewitalizacja Placu 
Powstań Narodowych – II 
etap – 820.000 zł

Prace skoncentrują się na re-
moncie parkingu przy cmentarzu 
parafialnym i zagospodarowaniu 
otaczających go terenów zielo-
nych – nowe nasadzenia, założe-
nie trawników, zmiana przebiegu 
alejek, ławki. Jest to kontynuacja 
zadania z zeszłego roku. Właśnie 
ogłoszono przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy prac.

6. Przebudowa ulicy Prze-
mysłowej – 1.370.000 zł

Inwestycja obejmie odcinek 
o długości 0,5 km, od skrzyżowa-
nia ul. Przemysłowej z ul. Paster-
nik (przy składzie materiałów 

budowlanych) do skrzyżowania 
z ul. Pasternik przy siedzibie Za-
rządu Dróg Powiatowych. Droga 
otrzyma nową nawierzchnię 
o szerokości 5,5 m i 2–metrowy 
jednostronny chodnik. Kanaliza-
cja deszczowa została wykona-
na w latach ubiegłych. Jeszcze 
przed rozpoczęciem prac budow-
lanych, PGKiM Łęczna przebudu-
je sieć wodociągową.

7. Przebudowa dróg 
gminnych o nr 105180L 
i 105179L w Starej Wsi – 
Kolonii – 858.500 zł

Inwestycja dotyczy przebu-
dowy prawie 2 km dróg wiej-
skich. Otrzymają one nową na-
wierzchnię z betonu asfaltowego 
o szerokości 3 m i obustronne 
utwardzone pobocza. Wykonaw-
ca opracuje projekt budowlany, 
uzyska wszelkie pozwolenia 
niezbędne do budowy i przepro-
wadzi przebudowę (tzw. system 
„Zaprojektuj i wybuduj”).

8. Modernizacja placu przy 
amfiteatrze – 210.000 zł

Budżet przeznaczony na in-
westycję zostanie zasilony środ-
kami z budżetu obywatelskiego 
Rady Osiedla Samsonowicza 
w wysokości 60.000 zł.

9. Modernizacja skate par-
ku – 200.000 zł

Planowane w tym roku prace 
obejmują wykonanie na obiekcie 
nowej płyty z betonu konstrukcyj-
nego o grubości 10 cm. Zadanie 
zostanie dofinansowane z budżetu 
obywatelskiego Rady Osiedla Nie-
podległości w wysokości 60.000 zł 

10. Przebudowa ulicy 
Gwarków (opracowanie 
dokumentacji technicz-
nej) – 30.000 zł

W 2018 roku zostanie wy-
konana dokumentacja tech-

niczna, zakładająca wymianę 
nawierzchni ulicy i zaprojek-
towanie możliwie największej 
liczby miejsc parkingowych. 
Inwestycja będzie realizowana 
przy udziale finansowym spół-
dzielni mieszkaniowych.

 Zadania budżetowe 
realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Ciechanki Krzesi-
mowskie – zakup urządzeń 
na plac zabaw na działce 
nr 290 – 16.420,51 zł

2. Sołectwo Ciechanki Łę-
czyńskie – zakup kruszywa 
na remont drogi gminnej na 
działce nr 88 – 9.232,78 zł

3. Sołectwo Karolin – zakup 
łodzi ratunkowej płaskoden-
nej z przyczepą transporto-
wą – 9.563,60 zł

4. Sołectwo Leopoldów – uzu-
pełnienie asfaltu lanego na 
drodze gminnej na działce 
nr 57 – 7.939,59 zł

5. Sołectwo Łuszczów Ko-
lonia – modernizacja dro-
gi gminnej nr 105189L – 
14.856,65 zł

6. Sołectwo Nowogród – za-
kup kruszywa drogowego na 
drogę nr 105199L (5.225 zł), 
naprawa drogi gminnej nr 
105187L za pomocą asfaltu 
lanego (5.797 zł), remont 
sali w filii Przedszkola Nr 1 
(6.000 zł)

7. Sołectwo Piotrówek Drugi 
– zakup kruszywa drogowe-
go na remont drogi gminnej 
na działkach nr 74 i 90 – 
8.751,59 zł

8. Sołectwo Podzamcze – wy-
konanie prac przygotowaw-
czych do oświetlenia drogi 
gminnej 105177L polegają-
cych na ułożeniu kabli YAKY 
4x25mm2 i postawieniu 
fundamentów pod słupy na 

Budżet Łęcznej na 2018 rok
Dochody 79,3 mln zł

Wydatki  84,2 mln zł

wspierania rodziny, w tym za-
trudnienie asystentów rodziny. 
Na te zadania z budżetu gmi-
ny będą wydatkowane środki 
w wysokości prawie 55,5 mln zł,
co stanowi aż 66% budżetu. 
Z budżetu państwa i z budżetu 
Unii Europejskiej uzyskaliśmy 
na ich realizację 35,6 mln zł, 
czyli z naszych własnych środ-
ków musimy dołożyć prawie 
20 mln zł. Wprawdzie w tym 
roku sporą część wydatków na 
szkoły pochłonie termomoder-
nizacja budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 (około 3 mln zł), ale 
mimo wszystko 17 mln zł z na-
szych własnych dochodów mu-
simy dołożyć do zadań, które są 
obowiązkowe.

W drugiej kolejności gmina 
musi zabezpieczyć środki na za-
dania z zakresu gospodarki ko-
munalnej – m.in. na oczyszczanie 
miasta, oświetlenie ulic, na gmin-
ny system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi (2,5 mln zł),
zadania z zakresu utrzymania 

dróg i gospodarki mieszkaniowej 
czy opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami. W tegorocznym budże-
cie zabezpieczyliśmy na te cele 
środki w wysokości 13,6 mln zł.
W ramach tej kwoty ponad 
7,6 mln zł to wydatki majątkowe, 
czyli na modernizację istniejącej 
infrastruktury, bądź na budowę 
nowej (wykaz inwestycji - poni-
żej). Na wydatki bieżące zarezer-
wowano ok. 6 mln zł.

Wyjątkowo duży wzrost wydat-
ków nastąpił w tym roku w dziale 
poświęconym realizacji zadań 
z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Planowane 
są wydatki w wysokości 4,3 mln 
zł. Ponad połowa tych środków 
(2,3 mln zł) jest związana z re-
alizacją projektu współfinanso-
wanego z budżetu Unii Europej-
skiej pn. „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego na terenie zespołu 
dworsko-parkowego Podzamcze”, 
czyli renowację ruin zabudowań 
folwarcznych znajdujących się 
w parku (informacja na str. 4).

Pozostałe wydatki budżeto-
we, około 10,8 mln zł, to przede 
wszystkim utrzymanie admini-
stracji, zapewnienie bezpieczeń-
stwa publicznego, ochrona zdro-
wia i obsługa długu.

Na realizację wszystkich opi-
sanych wydatków zostały zabez-
pieczone DOCHODY w wysoko-
ści 79,3 mln zł. 

Głównym źródłem dochodów 
są dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne gminy i na zada-
nia, które są przekazane gminie 
jako zadania zlecone (25,8 mln, 
w tym 4 mln na zadania inwesty-
cyjne) oraz subwencje (16,6 mln 
zł). W tym roku dają one kwotę 
nieco ponad 42 mln zł, co stano-
wi 53% wszystkich dochodów.

Kolejną dużą grupą dochodów 
są wpływy z podatków i opłat lo-
kalnych, czyli udział w podatku 
CIT i PIT na 2018 rok oraz wpły-
wy z podatków lokalnych (m.in. 
od nieruchomości, rolnego, le-
śnego, od środków transportu, 
od spadków i darowizn), opłat 

lokalnych (m.in. od posiadania 
psów, za wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu, za zajęcie 
pasa drogowego, opłaty targo-
we) oraz tych opłat, na których 
ustalanie wpływ ma rada miej-
ska. Ta grupa dochodów stanowi 
prawie 43% wszystkich docho-
dów naszego budżetu i wynosi 
w tym roku 33,9 mln zł.

Pozostałe dochody (z usług, 
z najmu, z urzędu skarbowego, 
opłaty za gospodarcze korzysta-
nie ze środowiska, odsetki od 
nieterminowych wpłat, odsetki 
od środków na rachunkach ban-
kowych) to kwota około 3,4 mln zł
(4% dochodów).

Pomimo tak oszacowanych do-
chodów i kierunków wydatkowa-
nia środków, które pozyskamy, 
będziemy musieli w 2018 roku 
skorzystać z zewnętrznych źró-
deł finansowania w postaci kre-
dytu długoterminowego w wy-
sokości 8,2 mln zł. Wysokość 
długu szacowana na koniec roku 
wyniesie 22,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje
odcinku SO – 1/1 do 1/11 – 
27.277,30 zł

9. Sołectwo Rossosz – zakup 
garażu blaszanego (4.000 zł), 
organizacja festynu kultural-
nego „Sobótka” (3.541,07 zł),
warsztaty wicia stroików do-
żynkowych (1.000 zł)

10. Sołectwo Stara Wieś – re-
mont drogi gminnej na dział-
ce nr 691 asfaltem lanym – 
16.600,96 zł

11. Sołectwo Stara Wieś–Ko-
lonia – zakup kruszywa na 
remont drogi gminnej na 
działkach nr 255 i 736 – 
11.157,53 zł

12. Sołectwo Stara Wieś–Stasin 
– modernizacja drogi gmin-
nej na działkach nr 667 i 697 
w technologii asfaltu lanego 
– 14.195,02 zł

13. Sołectwo Trębaczów – za-
kup asfaltu lanego na dro-
gę gminną nr 105192L – 
15.007,03 zł

14. Sołectwo Witaniów – bu-
dowa chodnika przy części 
asfaltowej drogi gminnej nr 
105183L – 18.044,52 zł

15. Sołectwo Zakrzów – za-
kup kruszywa mineralne-
go na drogę nr 105196L – 
11.759,01 zł

16. Sołectwo Zofiówka – 
remont drogi gminnej 
nr 105187L w technologii as-

faltu lanego (15.750,00 zł)
oraz dróg nr 105186L 
i 105187L kruszywem mine-
ralnym (2.474,97 zł) 

 Zadania zgłoszone przez 
mieszkańców do reali-
zacji w ramach budżetu 
obywatelskiego:

1. Rada Osiedla Stare Miasto 
– Wykonanie prac przygoto-
wawczych do rewaloryzacji 
budynku przy Rynku II – 
25.000 zł

2. Rada Osiedla Samsonowicza 
– Modernizacja placu przy 
amfiteatrze – z budżetu oby-
watelskiego 60.000 zł, koszt 
całego zadania 210.000 zł

3. Rada Osiedla Niepodległo-
ści – Modernizacja skate par-
ku – z budżetu obywatelskie-
go 60.000 zł, koszt całego 
zadania 200.000 zł

4. Rada Osiedla Bobrowniki – 
Modernizacja ciągu piesze-
go, łączącego ul. Wiosenną 
z ul. Wierzbową wraz z wy-
mianą płyt chodnikowych na 
dojściu do głównego wejścia 
do budynku Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 – 60.000 zł

5. Rada Osiedla Słoneczne – 
Uzupełnienie wyposażenia 
placu zabaw przy ul. Słonecz-
nej – 15.000 zł

Elektrownia
w Starej Wsi?

Minister Energii Krzysztof 
Tchórzewski publicznie zapo-
wiedział budowę elektrowni na 
zgazowany węgiel w pobliżu ko-
palni Bogdanka.

Gmina Łęczna podtrzymuje 
deklarację, że inwestorowi, któ-
ry będzie chciał zbudować elek-

trownię w Starej Wsi, pomoże 
na każdym etapie realizacji in-
westycji. – Jeśli będzie trzeba, 
oddelegujemy pracownika, aby 
służył wiedzą, doświadczeniem 
i pomocą w przygotowaniach do 
inwestycji - zapewnia zastępca 
burmistrza Leszek Włodarski.

Gdy będzie trzeba, gmina wesprze
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O G ŁO S Z E N I E
Burmistrza Łęcznej

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Łęczna w części objętej Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym Nr PN-II.4131.459.2017 Wojewody Lubelskiego
z dnia 22 grudnia 2017 roku wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) jak również stosow-
nie do Rozstrzygnięcia Nadzorczego NR PN-II.4131.459.2017 Wojewody 
Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2017r. stwierdzającego nieważność uchwały 
Nr XL/217/2017 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 listopada 2017r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Łęczna, w części obejmującej:

1. § 5 ust. 3 pkt 9 lit. b, pkt 13 w brzmieniu: „(szpital powiatowy 1UZ)”, 
pkt 23 lit. d w brzmieniu” „2KU4”;

2. § 29 ust. 6, ust. 7 w brzmieniu: „i ust. 6”, ust. 8 pkt 2 lit. e;
3. § 30 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu: „5MN6, 6MN6”, ust. 3 pkt 2 w brzmieniu: 

„4MN2”, ust. 4 pkt 3 lit. c w brzmieniu: „1MN6”, pkt 4 lit. c w brzmie-
niu: „1MN6”, pkt 5 lit. c w brzmieniu: „1MN6”, pkt 8 lit. b w brzmie-
niu: „18MN6” i w brzmieniu: „22MN6”, ust. 5 pkt 2 lit. b w brzmieniu: 
„1MN6”, lit. c w brzmieniu: „4MN2”, pkt 3 lit. a;

4. § 31 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu: „poza terenem 19MN/U”, pkt 2;
5. § 35 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 7 lit. b, 

pkt 8 lit. b, ust. 5 pkt 2 lit. b;
6. § 39 ust. 1 w brzmieniu: „(szpital powiatowy 1UZ)”;
7. § 42 ust. 3 pkt 7 w brzmieniu: „i 5UT”, pkt 8 w brzmieniu: „i 5UT”, 

pkt 9 w brzmieniu: „i 5UT”, ust. 4 pkt 3 lit.a w brzmieniu: „5UT”, 
pkt 4 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 6 lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 8 
lit.a w brzmieniu: „5UT”, pkt 9 lit.a w brzmieniu: „5UT”;

8. § 43 ust. 4 pkt 6 lit. a w brzmieniu: „i 6P/U”, pkt 7 lit. c, pkt 10 
w brzmieniu: „dla terenu 6P/U dopuszcza się jedynie podziały pod 
drogi lub infrastrukturę techniczną”, ust. 5 pkt 2 lit. a w brzmieniu: 
„i 6P/U”;

9. § 49 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu: „2KU4”, ust. 2 pkt 4 w brzmieniu: 
„2KU4”, ust. 5 pkt 1 lit. c w brzmieniu: „2KU4” części tekstowej 
uchwały oraz;

10. tereny oznaczone symbolami: 1MNR2, 2MNR2, 1MN4, 2MN4, 
3MNR2, 1U/MN2, 4MN/U, 6MN/U, 19MN/U, 4MN2, 3UP, 7MN2, 
16U, 10MN/U, 18MU, 2U/MN1, 1MN6, 5MN6, 6MN6, 7MN6, 9MN6, 
15MN6, 16MN6, 17MN6, 18MN6, 2KU4, 22MN6, 23MN6, 24MN6, 
27U, 1UZ, 5UT, 34U, 6P/U na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Łęczna w części objętej powyższym 
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Lubelskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena 
oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie
w dniach od 19 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej w sali nr 19, w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 1000 do 1300,

wtorek od 1300 do 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu

rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Łęcznej ul. Plac Kościuszki 22

(sala konferencyjna) o godz. 1100.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicz-
nego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać 
na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza 
Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2018 r.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wno-
szone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 
2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Burmistrz Łęcznej.

Burmistrz Łęcznej

W marcu oficjalnie otwarto 
wyremontowany odcinek drogi 
wojewódzkiej 829 pomiędzy 
Łęczną a Biskupicami, znany 
lepiej jako ulica Krasnystaw-
ska.

Po remoncie droga spełnia 
wszelkie standardy. Ma szero-
kość 7 metrów, na całej długości 
znajduje się także ścieżka rowe-
rowa, a na odcinku w Łęcznej 
również chodnik. Wartość inwe-

stycji, łącznie z wykupem grun-
tów, to 113 mln zł. 

Droga wojewódzka została 
wyremontowana dzięki zabie-
gom i lobbowaniu o jej remont 
samorządowców z Łęcznej, 
m.in. Krzysztofa Bojarskiego, 
Piotra Winiarskiego oraz bur-
mistrza Łęcznej Teodora Ko-
siarskiego.

– To symboliczny i historycz-
ny dzień – mówił Sławomir 
Sosnowski, marszałek woje-

wództwa lubelskiego. – Prawie 
18-kilometrowy odcinek drogi 
łączącej Łęczną i Biskupice wli-
cza się do kilometrażu programu 
drogowców na 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez Pol-
skę. (Program zakłada, że w każ-
dym powiecie województwa ma 
zostać zmodernizowane 100 km 
dróg. W ten sposób drogowcy 
i samorządy chcą uczcić 100-le-
cie odzyskania niepodległości 
przez Polskę – przyp. red.).

– Wyremontowana droga wo-
jewódzka nr 829 w znaczący spo-
sób odciąża drogę krajową, na 
której natężenie ruchu wzrosło 
od czasu, gdy w Świdniku działa 
lotnisko. Przed przebudową stan 
drogi pozostawiał wiele do ży-
czenia – mówi burmistrz Łęcznej 
Teodor Kosiarski.

– Łatwiej i bezpieczniej będzie 
dojechać do szpitala – podkreśla 
dyrektor Krzysztof Bojarski.

Krasnystawska otwarta

Gmina Łęczna pozyskała ponad 2,3 mln zł z Unii Europejskiej 
na kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ulicy Szkolnej 53. Koszt tego etapu inwestycji szacowany 
jest na ponad 4 mln zł. Ostateczną wartość inwestycji poznamy 
po zakończeniu przetargów.

Termomodernizacja szkoły z basenem

Prace obejmą docieplenie 
ścian i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę instalacji elektrycz-
nej i centralnego ogrzewania, 
modernizację instalacji wen-
tylacji hali basenowej, montaż 
instalacji fotowoltaicznej oraz 
wykonanie robót ogólnobudow-
lanych w budynku i w szatniach 
basenu.

Poza powyższym projektem 
w przyszłości prace obejmą 
także wnętrze basenu – in-
stalacje służące oczyszczaniu 
wody i – być może – montaż 
dodatkowych atrakcji. Są po-
mysły na pozyskanie dodatko-
wych środków na to zadanie, 
by w miarę możliwości finan-
sowych budżetu zrealizować to 
jak najszybciej

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiot zamówienia realizo-
wany będzie w ramach projektu 

pn. „Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Łęcznej”.

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Łęcznej infor-
muje o bezpłatnej akcji szcze-
pień przeciwko pneumokokom. 
Jeżeli Twoje dziecko urodziło 
się w latach 2013-2016 i nie 
było zaszczepione przeciwko 
pneumokokom, możesz to zrobić 
teraz bezpłatnie. Od 20 marca 

do 29 czerwca 2018 r. bezpłat-
ną szczepionkę otrzymają dzieci 
w wieku do 5 lat, które nie pod-
legają obowiązkowi szczepień 
przeciwko pneumokokom.

Umów się na wizytę szcze-
pienną i zgłoś do lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej do 20 
kwietnia 2018 r. Jest to ostatecz-

ny termin kwalifikacji dziecka do 
tego szczepienia.

Bakteria Streptococcus pneumoniae 
(dwoinka zapalenia płuc, pneumo-
kok) należy do najczęstszych 
przyczyn poważnych zakażeń 
bakteryjnych u dzieci. Zakażenie 
pneumokokiem przenosi się po-
przez wdychanie drobnych krope-

Zaszczep swoje dziecko bezpłatnie lek wydzieliny dróg oddechowych 
i śliny unoszących się w powietrzu 
oraz przez kontakt bezpośredni 
z chorym lub nosicielem. Ryzyko 
zakażenia znacznie się zwiększa, 
gdy dziecko przebywa w żłobku, 
przedszkolu lub innej większej 
grupie dzieci. Na poważne cho-
roby wywołane przez pneumoko-
ki chorują najczęściej dzieci do 
piątego roku życia, ale najwięcej 
powikłań i ciężkich zakażeń inwa-
zyjnych występuje w pierwszych 
dwóch latach życia.

Pneumokoki – realne zagrożenie

Efektem remontu będzie nie  tylko poprawa estetyki budynku, ale przede 
wszystkim znaczne zmniejszenie jego energochłonności

Panu Bogdanowi Siegiedzie

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

   składają

      Burmistrz Łęcznej

      i pracownicy Urzędu Miejskiego

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie
Opłaty administracyjne oraz 

podatkowe można już uiścić na 
miejscu w Urzędzie Miejskim 
za pomocą karty płatniczej lub 
telefonem za pomocą aplikacji 
BLIK oraz PeoPay – bezpłatnie, 
bez dodatkowych prowizji.

Przy dokonywaniu płatności 
należy mieć ze sobą wypełniony 
formularz płatności bezgotów-
kowych. Druk ten można uzyskać 

w referacie odpowiedzialnym 
merytorycznie za sprawę, której 
płatność dotyczy. W praktyce 
oznacza to, że interesant, który 
ma zamiar opłacić np. podatek 
od nieruchomości, musi naj-
pierw udać się do Referatu Po-
datkowego po formularz wpłaty, 
na którym znajdą się: imię i na-
zwisko wpłacającego, kwota, 
nazwa sprawy oraz podpis pra-

cownika urzędu wystawiającego 
„rachunek”. Z tym dokumentem 
będzie można dokonać płatności 
w jednym z dwóch miejsc w urzę-
dzie – w Referacie Podatkowym 
(dla opłat związanych z podat-
kami i opłatami za śmieci) oraz 
w Biurze Obsługi Interesanta 
(dla pozostałych opłat).

Przypominamy, że nadal nie ma 
możliwości płacenia gotówką.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że od dnia 
22.02.2018 r. obowiązuje Decyzja (UE) 2018/263 zmieniająca 
decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli 
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego po-
moru świń w niektórych państwach członkowskich. Gminy: Cy-
ców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Milejów i Łęczna zostały objęte 
ww. decyzją jako należące do obszaru ochronnego. Zasady obo-
wiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze 
ochronnym to:

Nakazy:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający 

kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty).
2. Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszcze-

niach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wej-
ście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń, gdzie 
utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, 
kozy).

3. Sporządzenie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, 
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące 
uaktualnianie tego spisu.

4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących.

5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
a. wejściami i wyjściami z budynków i pomieszczeń, w których 

utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami 
z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość 
danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr;

b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie 
mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż 
obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do go-
spodarstwa;

c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne 
działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewa-
nie mat środkiem dezynfekcyjnym);

6. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wyko-
nują tę czynność w danym gospodarstwie.

7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z ob-
sługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higie-
ny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie 
obuwia. Używanie przez te osoby odzieży ochronnej oraz obu-
wia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania 
tych czynności.

8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wyko-
rzystywanych do obsługi świń.

9. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń 
wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Oczyszcza-
nie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynfekcja własnych środ-
ków transportu używanych do przewozu świń.

10. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej każ-
dego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie oraz podej-
rzenia wystąpienia ASF w gospodarstwie (bezpośrednio lub za 
pośrednictwem lekarza weterynarii, wójta, burmistrza).

11. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia 
liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój 
na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zda-
rzenia.

Zakazuje się:
1. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez oso-

by, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowa-
niu na zwierzęta łowne łub odłowie takich zwierząt.

2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są 
utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz 
tych dzików.

3. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru ob-
jętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zosta-
ły poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub 
składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 
dni.

4. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane 
są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczenia-
mi lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce 
w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miej-
scu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.

5. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek wła-
sny, innych niż trzymane w tym gospodarstwie.

UWAGA! Ubój świń na użytek własny jest dopuszczony, jeżeli 
świnia przebywała w gospodarstwie minimum 30 dni. Ubój należy 
zgłosić do PLW na 24 godziny przed planowanym ubojem. Świnie 
podlegają badaniu przedubojowemu, a mięso badaniu poubojowe-
mu przez urzędowego lekarza weterynarii.

afrykański
pomór 
świń

Informacja dla hodowców z Łęcznej

Wyłoniony w styczniu wyko-
nawca robót przy rewitalizacji 
zabudowań folwarcznych prze-
prowadził już niezbędne prace 
wycinkowe. W ten sposób stary 
folwark odsłonił skrywane przez 
wiele lat oblicze. W ramach przy-
gotowania terenu pod dalsze 
prace usunięto drzewa - chore, 
uszkodzone lub kolidujące z za-
planowanymi pracami. Zgodę na 
ich usunięcie wydał Lubelski Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków. 
Równolegle trwa karczowanie 
krzaków w otoczeniu dawnych 
zabudowań folwarcznych.

Po zakończeniu robót, bu-
dynki stajni i obory zostaną 
zabezpieczone i udostępnione 
dla odwiedzających. W starej 
suszarni chmielu zostanie utwo-
rzony punkt widokowy. Wszystkie 
obiekty zostaną podświetlone. 
W otoczeniu zabudowań wykona-
ne zostaną nowe nasadzenia oraz 
alejki spacerowe. Całość zostanie 
uzupełniona o elementy małej 
architektury, czyli ławki, kosze 
na śmieci, tablice informacyjne 
i latarnie.

Koszt inwestycji to ok. 2,3 mln  zł,
z czego ��1,9 mln zł (95%) to dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej 
i budżetu państwa. Prace wykonu-
je Zakład Budowlano-Sprzętowy 
Jacek Krzysiak Sp. z o.o 

Zakończenie robót zaplanowa-
no na 15.10.2018 r.

Prezentujemy efekt rewitalizacji parku w Podzamczu w zimowej 
scenerii. Przypominamy, że na powierzchni 2,64 ha odtworzono histo-
ryczny układ kompozycyjny tzw. parku włoskiego, jaki istniał w tym 
miejscu w przeszłości.

Wartość projektu wyniosła 2.614.532,58 zł, dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.020.407,04 zł,
dotacja z budżetu państwa 237.694,94 zł, wkład gminy Łęczna 
118.847,48 zł.

Drugi etap rewitalizacji rozpoczęty

Park Podzamcze

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna

Zrujnowane zabudowania folwarczne 
zostaną zagospodarowane w formie 
malowniczych ruin, porośniętych ro-
ślinnością parkową, zabezpieczonych 

i dostępnych do zwiedzania

Włoski, ale tuż koło Łęcznej

Zimą też piękny

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 

Budynek dawnej 
suszarni chmielu, 
który zachował się 
w dobrym stanie 
technicznym, zostanie 
zaadaptowany 
na wieżę widokową 
z galerią zewnętrzną. 
Wewnętrzne stalowe, 
wachlarzowe schody 
prowadzić będą 
na taras widokowy. 
Na podestach 
znajdą się plansze 
obrazujące 
historię budynku.
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Podczas ferii zimowych (od 29 
stycznia do 9 lutego) najmłod-
si łęcznianie, jak co roku, mogli 
korzystać z oferty Centrum Kul-
tury w Łęcznej. Zajęcia sportowe 
przeplatały się z artystyczny-
mi, podczas których uczestnicy 
uczyli się rysunku i wykonywali 
prace manualne. Były także za-
jęcia fotograficzne, teatralne, 
taneczne i wokalne. Dzieci mia-
ły możliwość wyjazdu do Lubli-
na – do Teatru Kameralnego, na 
spektakl pt. „Tajemniczy Ogród”. 
Odwiedziły Starostwo Powiatowe 

w Łęcznej i spotkały się z szop-
karzem ze Świerszczowa – Pio-
trem Baczyńskim. Nie obyło się 
bez wizyty druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Łęcznej – rzecz 
jasna strażacy przybyli jedynie, 
by przypomnieć zasady bez-
pieczeństwa, zademonstrować 
sprzęt ratunkowy i opowiedzieć 
o swojej pracy. Dwutygodniową 
przygodę z Centrum Kultury za-
kończyły słodkie akcenty, czyli 
tłusty czwartek z przepysznymi 
pączkami oraz „popcornowy” pią-
tek z dziecięcym kinem.

Działo się w Centrum Kultury. A dzieciom szkoda ferii!

(9 marca) Centrum Kultury w Łęcz-
nej zorganizowało pełen atrakcji 
„Kobiecy wieczór z okazji Dnia Ko-
biet”. Gwiazdą wieczoru była Gra-
żyna Chryniewska-Kalicka, która 
swymi opowieściami bawiła do łez. 
Panie miały możliwość uczestnicze-
nia w pokazie makijażu wykonanego 
przez Katarzynę Tatarczak, nieza-
leżną konsultantkę firmy Mary Kay. 

O prawidłowym odżywianiu się i kon-
sultacji dietetycznej opowiedziała 
Małgorzata Krasucka, dietetyk. 

Prelekcję na temat właściwego 
doboru bielizny dla kobiet o wyjąt-
kowych kształtach przeprowadziła 
Katarzyna Rutkowska. Wszystkie 
panie miały również możliwość zaku-
pu biżuterii wykonanej własnoręcz-
nie przez Żanetę Kowalską-Fudałę. 

Prawdziwą ucztą dla oka i ucha były 
występy artystyczne: wokalne i ta-
neczne w wykonaniu pracowników 
Centrum Kultury oraz zaprzyjaźnio-
nych gości. Podziwiano także pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu 
światowej sławy pary: Myroslavy 
Kaspruk i Dawida Michalaka oraz 
pokaz tańca orientalnego grupy Les 
Alouettes i warsztaty tańca zumba. 

Panom też by się podobało

Budynek starego spichlerza 
w Podzamczu, po gruntownej 
przebudowie, będzie wykorzy-
stywany do dziennej opieki nad 
60 podopiecznymi Środowi-
skowego Domu Samopomocy. 
Dobrze przygotowany wniosek 
gminy Łęczna zakwalifikował 
się do otrzymania dofinanso-
wania. Unijna dotacja wynie-
sie 2,5 mln zł. Na początku 
marca gmina Łęczna podpisała 
z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych umowę o przyzna-
niu 540 tys. zł na dofinansowa-
nie wkładu własnego gminy.

Zakres prac w budynku spi-
chlerza jest bardzo szeroki. Po ich 

wykonaniu budynek będzie przy-
stosowany do pełnienia nowych 
funkcji. Istniejąca obok spichle-
rza dobudówka zostanie rozebra-
na i wybudowana na nowo. 

W odnowionym obiekcie znaj-
dą się sale zajęciowe, pracownie, 
zaplecze socjalne, szatnia, kuch-
nia i jadalnia. Zaplanowano tak-
że pokój psychologa i pielęgniar-
ki, dbających o bezpieczeństwo 
uczestników zajęć. W nowym 
budynku ŚDS znajdą się także 
4 mieszkania treningowe i 2 po-
koje interwencyjne. Podopieczni 
będą mieli do dyspozycji taras do 
odpoczynku. Cały budynek zo-
stanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – bę-
dzie wyposażony m.in. w windę. 
W ramach projektu zostanie za-
kupione wyposażenie potrzebne 
do rehabilitacji i prowadzenia 
zajęć dla podopiecznych. Wo-
kół budynku powstaną chodniki 
i miejsca parkingowe.

Przetarg na prace ogłoszony 

zostanie niebawem, aby roboty 
można było rozpocząć jeszcze 
przed wakacjami.

Projekt pn. „Przebudowa bu-
dynku spichlerza w Podzamczu na 
potrzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy” został wybrany do 
dofinansowania w konkursie Osi 
priorytetowej 13 Infrastruktura 
społeczna, Działania 13.2 Infra-
struktura usług społecznych Re-
gionalnego programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Łączna wartość 
projektu wynosi 4.687.719,73 zł,
w tym dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego to 2.538.032,39 zł.

Jest to już trzeci projekt re-
witalizacyjny gminy Łęczna, 
który otrzymał dofinansowanie. 
Czwarty jest w trakcie oceny for-
malnej, a projekt na kolejny etap 
rewitalizacji Starego Miasta jest 
w przygotowaniu. Rozstrzygnię-
cie konkursów planowane jest 
w 2018 roku.

Wniosek dobry, dofinansowanie wysokie

Kolejna dotacja
na spichlerz!

Pani Weronika Choma obcho-
dziła setne urodziny. Jest jedną 
z dwóch najstarszych mieszka-
nek gminy Łęczna. Burmistrz 
Teodor Kosiarski odwiedził 
jubilatkę, by wręczyć kwiaty 
i okolicznościowy medal. 

Setne urodziny były okazją do 
przypomnienia, iż pani Weronika 
Choma podczas II wojny świato-
wej dokonała pięknego, bohater-

skiego czynu. W czasie okrutnego 
niemieckiego terroru ukrywała 
dwóch sąsiadów – Żydów, ratu-
jąc ich przed niechybną śmiercią. 
Obaj mężczyźni byli zbiegami 
z niemieckiego obozu pracy przy-
musowej w Trawnikach. Schronie-
nie znaleźli właśnie u pani Wero-
niki, która przez kilka miesięcy 
ukrywała ich na poddaszu obory.

– Za ukrywanie Żydów były 
kary śmierci. I ja, i mąż się strasz-

nie baliśmy, ale zdecydowaliśmy 
się pomóc dawnym sąsiadom – 
czytamy w wydanej w 2008 roku 
książce Światła w ciemności 
– Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata. Relacje.

Pani Weronika medal Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata 
otrzymała w 1995 roku, a 1 paź-
dziernika 2007 została odznaczo-
na Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Setne urodziny okazją do życzeń,
ale także do przypomnienia ważnej historii

Pani Weroniko, dużo zdrowia!
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Książkę pt. „Studia z dzie-
jów Łęcznej” zaprezentowano 
w styczniu. Jest to wydawnic-
two wieńczące obchody 550-le-
cia Łęcznej. Publikacja zawie-
ra 19 artykułów dotyczących 
przeszłości miasta, zapisanych 
na około 650 stronach. Auto-
rzy to badacze reprezentujący 
środowiska uniwersyteckie, re-
gionaliści i historycy; trzynastu 
z nich to profesorowie. Z arty-
kułów dowiemy się m.in., jak 
wyglądało osadnictwo pradzie-
jowe i wczesnośredniowiecz-
ne w Łęcznej, poznamy życie 
mieszkańców z okresu zaborów 
oraz międzywojennej Polski, do-
wiemy się również, jak rodził się 
największy zakład pracy w na-
szej okolicy – Bogdanka. 

Publikację „Studia z dziejów 
Łęcznej” pod redakcją Anny So-
chackiej można nabyć w księgar-
ni w Łęcznej przy ul. 11 Listopada 
12 oraz poprzez sprzedaż wysył-
kową po kontakcie telefonicznym 

O historii
Łęcznej

W Kozienicach król Kazimierz Jagiellończyk, na wniosek kaszte-
lana Jana Tęczyńskiego, nadał Łęcznej prawa miejskie. Pięćset 
pięćdziesiąta rocznica tego wydarzenia uczczona została uro-
czystą sesją Rady Miejskiej oraz wydarzeniami towarzyszącymi, 
w tym m.in. konferencją naukową związaną z wydaniem mono-
grafii o historii Łęcznej.

(790 874 888) lub mailowym 
ksiegarniakwiat@o2.pl. Wydaw-
nictwo jest również dostępne 
w Centrum Kultury w Łęcznej 
przy ul. Obrońców Pokoju 1.

Miłośnikom historii polecamy 
także multimedia udostępnione 
w Internecie. Wszystkie wykłady 
z konferencji naukowej poprze-
dzającej wydanie monografii zo-

stały zarchiwizowane w postaci 
filmów wideo. Są dostępne na 
oficjalnym kanale YouTube. Będą 
również systematycznie publiko-
wane na naszym profilu Facebook.

Wszystkie projekty wspoma-
gane pieniędzmi z Unii Europej-
skiej wymagają zabezpieczenia 
siedlisk ptaków i nietoperzy oraz 
prowadzenia robót pod nadzorem 
ornitologa i chiropterologa, którzy 
określają działania minimalizu-
jące straty w przyrodzie. Nie ina-
czej jest w przypadku projektów 
realizowanych w Łęcznej. Obec-
nie gmina realizuje dwa projekty 
związane z remontem ścian i ele-
wacji budynków. W obydwu przy-
padkach wymagane jest zapew-
nienie nadzoru ornitologicznego 
i chiropterologicznego. Sprawuje 

je dr Grzegorz Grzywaczewski 
– pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Przeprowadził m.in. wizję lokalną 
budynku spichlerza w Podzamczu 
i Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Szkolnej. Wykonywał oględziny 
budynków na potrzeby sporzą-
dzenia ekspertyzy występowania 
poszczególnych gatunków ptaków 
i nietoperzy. Doktor Grzywaczew-
ski będzie nadzorował prace bu-
dowlane aż do ich zakończenia, 
a w przypadku wystąpienia ko-
nieczności zniszczenia siedlisk, 
jego opinia pozwoli uzyskać sto-

Ornitolog i chiropterolog
na budowie

Czym zajmuje się ornitolog, wie każdy. Niewiele osób natomiast 
wie, kim jest chiropterolog. W dużym uproszczeniu można powie-
dzieć, że jest to osoba badająca życie nietoperzy.

sowne zezwolenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie. W ekspertyzie wskaże 
także działania kompensacyjne, 
wyrównujące ewentualne straty 
w przyrodzie.

Projekt pn. „Przebudowa spi-
chlerza w Podzamczu na po-
trzeby Środowiskowego Domu 
Samopomocy” jest realizowany 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej 13 Infrastruk-
tura społeczna, Działania 13.2 In-
frastruktura usług społecznych.

Projekt pn. „Termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej Nr 2
w Łęcznej” jest realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka ni-
skoemisyjna, Działania 5.2 Efek-
tywność energetyczna sektora 
publicznego.

Budynki, w których mieszkamy 
i pracujemy, są często „zamieszkane” 

przez ptaki i nietoperze. Bywa,
że podczas remontów elewacji,
wymiany okien czy docieplania 

budynków zniszczeniu ulegają schro-
nienia tych pożytecznych zwierząt.

(7 marca) Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łęcznej po raz piąty 
zorganizowała konkurs recyta-
torski o tematyce przyrodniczej 
„Przyszłość naturą bogata”. 
Impreza jest okazją do zapre-
zentowania talentów recytator-
skich uczniów oraz uwrażliwia-
nia na piękno natury poprzez 
poezję. 

Rywalizowało 58 recytatorów 
z trzech szkół z gminy Łęczna - 
SP nr 4 w Łęcznej, SP w Zofiówce 
i SP nr 2 w Łęcznej. 

Fundatorem nagród dla laure-
atów konkursu był Urząd Miejski 
w Łęcznej, a słodki poczęstunek 
dla uczestników oraz nagrody dla 
osób wyróżnionych zapewniła 
Rada Rodziców SP nr 2. Nagro-
dy, dyplomy oraz podziękowania 

wręczali: Teodor Kosiarski – bur-
mistrz Łęcznej i Maria Bacza – 
wicedyrektor SP nr 2 w Łęcznej. 

W organizację konkursu zaan-
gażowały się: Anna Ładak, Ja-
goda Woźniak, Barbara Szurek 
i Anna Galewska.

Honorowy patronat nad kon-
kursem sprawował burmistrz 
Teodor Kosiarski.

V Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski

Przyszłość naturą bogata
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– Cieszę się, że wspólnymi si-
łami udało się zorganizować pre-
zentację. Dziękuję kibicom za za-
angażowanie w organizację oraz 
wszystkim, którzy pojawili się na 
trybunach za obecność. To bar-
dzo ważne dla całej społeczności 
klubowej. Cieszy mnie również 
fakt, że obok piłkarzy pojawiły się 
piłkarki i zawodnicy sekcji MMA, 
a wcześniej na parkiecie zapre-
zentowały się drużyny z naszej 
akademii. Wierzę, że niedzielne 
spotkanie umocni naszą zielono-
czarną rodzinę – powiedział pre-
zes Veljko Nikitović.

Jako pierwsi na parkiet hali 
przy ul. Jaśminowej wyszli za-
wodnicy drużyn młodzieżowych 
z klubowej akademii, po nich 
przyszedł czas na zespół kobiet 
i sekcję MMA. W międzyczasie 
odbyła się licytacja i zbiórka 
pieniędzy na pomoc dla 4-let-
niego Michała, który zmaga się 
z zespołem Aspergera. Spotka-
nie zwieńczyła prezentacja mę-
skiej drużyny seniorów.

– Jestem w Górniku już piąty 
rok, ale po raz pierwszy miałem 
przyjemność uczestniczyć w ta-
kim wydarzeniu. Kibice bardzo do-
brze nas przyjęli. Dziękuję wszyst-
kim, którzy byli w to zaangażowani 
i tym, którzy pojawili się na trybu-
nach – podkreślił Grzegorz Bonin, 
kapitan zielono-czarnych.

Nasi zawodnicy byli pod wra-
żeniem tego, jak zostali przyjęci 
przez kibiców. Pod trybuną pojawił 
się transparent z hasłem: „Niech 
każdego z was cechuje walka 
i pewność, bo Górnik to jedność”. 
Z pewnością tę jedność poczuł 
każdy, kto w niedzielne popołudnie 

Prezentacja Górnika Łęczna (25 lutego) W niedzielne popołudnie hala przy ul. Jaśminowej wypełniła się 
kibicami Górnika Łęczna. Spotkanie zorganizowane przez Górnik Łęczna SA, 
GKS i kibiców zgromadziło wielu sympatyków zielono-czarnych.

pojawił się przy ul. Jaśminowej.
– Dobrze było się spotkać w trochę in-

nej scenerii. Kibice pokazali, że będą nas 

wspierać, a to dla nas bardzo ważne. Dzię-
kuję wszystkim za to spotkanie. To było coś 
poruszającego – dodał Sergiusz Prusak.

– Jestem pod dużym wrażeniem tej pre-
zentacji. Otrzymaliśmy tutaj dużo dobrej 
energii. Dziękuję wszystkim kibicom, któ-

rzy nas tak przywitali – skomentował Ra-
dosław Pruchnik. 

 zdjęcia: FOTOOKO

Podczas ligowego meczu Gór-
nika Łęczna z Chrobrym Głogów 
poznaliśmy zwycięzców pierwszej 
edycji konkursu wiedzy „Łęcz-
na moim miastem, Górnik moim 
klubem”. Emilia Batyra (SP nr 4) 
wygrała w grupie uczniów szkół 
podstawowych, a w rywalizacji 
gimnazjalistów triumfowała Julia 
Dąbrowska (Gimnazjum nr 2). 

- Za nami kilkadziesiąt spotkań 
z uczniami łęczyńskich szkół. 
Prawie siedemset osób wzięło 
udział w trzech etapach konkur-
su. Cieszymy się, bo zabawa spo-
tkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem u uczestników, a na 
koniec każdy dowiedział się cze-

goś nowego o Górniku i o Łęcznej 
- powiedział Grzegorz Szkutnik, 
główny pomysłodawca i koordy-
nator konkursu, na co dzień spe-
cjalista ds. marketingu w Górnik 
Łęczna S.A.

Zabawa podzielona była na 
trzy etapy, a w każdym na uczest-
ników czekał test złożony z 25 
pytań, z czego 20 dotyczyło gór-
niczego klubu, a 5 naszego mia-
sta. Uczestnicy podkreślali, że 
pytania nie były łatwe i musieli 
trochę czasu poświęcić na przy-
gotowania.

Na spotkaniach z uczniami 
pojawiali się także zawodnicy 
pierwszego zespołu, którzy od-

powiadali na setki pytań mło-
dzieży. Gościem drugiego etapu 
był rzecznik prasowy klubu, który 
opowiadał uczestnikom o swojej 
pracy.

- Konkurs pozwolił zaintere-
sować wielu uczniów Górnikiem 
Łęczna, a także poznać historię 
i ciekawostki o mieście Łęczna. 
Cieszę się, że poprzez zabawę 
mogliśmy edukować łęczyńskich 
uczniów. Mam też nadzieję, że 
jesienią spotkamy się na drugiej 
edycji konkursu - podsumowuje 
Grzegorz Szkutnik.

Konkurs został zorganizowany 
przez Górnik Łęczna S.A. pod pa-
tronatem Burmistrza Łęcznej.

Rozstrzygnięto konkurs
„Łęczna moim miastem,
Górnik moim klubem’’
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Prawie 30 tys. zł zebrał łęczyń-
ski sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy podczas 
26. Finału akcji (14 stycznia). 
Imponujący efekt zbiórki i au-
kcji to przede wszystkim zasłu-
ga hojności mieszkańcó i dziel-
nie kwestującej 30-osobowej 
grupy wolontariuszy.

Celem 26. Finału 
WOŚP była zbiórka 
pieniędzy na leczenie 
noworodków w pod-
stawowych oddziałach 
neonatologicznych.

– Mieszkańcy Łęcz-
nej i powiatu łęczyń-
skiego po raz kolejny 
potwierdzili, że są 
ludźmi wrażliwymi 
i chętnie pomaga-
ją innym. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tegorocznej akcji. Szczegól-
ne podziękowania kieruję do 
pani Izabelli Hapoń, bez której 
z pewnością Orkiestra w Łęcznej 
by nie wystartowała. Podziwiam 
zaangażowanie grupy trzydzie-
stu wolontariuszy, którzy pomi-
mo mrozu, a niekiedy choroby, 
zbierali datki. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje najmłod-
sza wolonatariuszka – Maja 
Czajkowska, 9-letnia uczennica 
III klasy Szkoły Podstawowej nr 
2 w Łęcznej. Dziękuję także na-
uczycielom z tej szkoły za pomoc 
w przeliczeniu zebranych pie-
niędzy, a pracownikom Centrum 
Kultury w Łęcznej za pomoc 
w organizacji sztabu i przygoto-
waniu imprezy towarzyszącej. 
Podziękowania kieruję także 
do wszystkich występujących 
w Szkole Podstawowej nr 4 osób 
i zespołów oraz do ich opieku-
nów – mówi Leszek Włodarski, 
zastępca burmistrza Łęcznej. 
Podkreśla także, iż wielkie bra-
wa należą się zespołowi NEWS 
za rewelacyjny występ.

Zbiórka w ramach Finału WOŚP 
to nie tylko kwesta, ale także li-
cytacja rozmaitych przedmiotów 
podarowanych na szczytny cel. 

Prowadził ją Tomasz Gładosz, 
a „fanty” na licytację przekaza-
li: Centrum Handlowe WAMEX, 
Niepubliczne Przedszkole Anio-
łek, GKS „Górnik” Łęczna S.A., 
GKS „Górnik” Łęczna – Ekstraliga 
Kobiet, Miejsko-Górniczy Klub 
Sportowy Gwarek Łęczna, MKS 
Perła Lublin, Grażyna Cieślak 

i Restauracja Country 
oraz wspaniała społecz-
ność kobieca „Kobieta 
z pasją”, Jan Piotrowski 
(treningi strzeleckie), 
Lubelski Węgiel „Bog-
danka” S.A., Związek 
Zawodowy Górników 
LW „Bogdanka” S.A., 
NSZZ „Solidarność” 
Komisja Międzyzakła-
dowa LW „Bogdanka” 
S.A., Agnieszka Kowal-

ska-Woś (animacja), Aleksandra 
Trąbka (piękne prace plastyczne), 
Renata Trąbka (płyty CD z auto-
grafami zespołów muzycznych), 
Andrzej Foltyn (podarował me-
dal maratoński z Aten) oraz Sła-
womir Pięciak (FOTO STUDIO).

26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Łęcznej 
zakończył się Światełkiem do 
Nieba. W organizacji tego poka-
zu pirotechnicznego pomogli: 
Filip Walatek – Biuro Rachun-
kowe BAAF, Związek Zawodowy 
Górników LW „Bogdanka” S.A. 
oraz Związek Zawodowy Kadra 
LW „Bogdanka” S.A.

O bezpieczeństwo kwestują-
cych oraz uczestników imprezy 
towarzyszącej dbali funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Łęcznej, Straży Miej-
skiej w Łęcznej oraz niezastą-
pieni druhowie OSP Łęczna, OSP 
Łuszczów Kolonia i OSP Karolin.

– Wszyscy, którzy włączyli się 
w akcję, zasługują na wielki me-
dal z sercem, będącym symbolem 
Orkiestry. Jestem przekonany, że 
za rok organizacja i wynik akcji 
będą jeszcze wspanialsze – pod-
sumowuje zastępca burmistrza 
Leszek Włodarski, który był sze-
fem Sztabu WOŚP w Łęcznej.
 zdjęcia: Katarzyna Kowalska
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(12 marca) W Szkole Podstawowej 
nr 2 w Łęcznej rozegrano miejsko
-gminny etap XXXXI Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej 2018 – Młodzież Zapobiega 
Pożarom. 

WYNIKI. Szkoły podstawowe: 
1. miejsce – Michał Czajkowski (26 
pkt.), 2. – Julia Błaszczak (24 pkt.), 
3. – Przemysław Nawrocki (21 pkt.). 
Gimnazja: 1. – Tobiasz Walkiewicz 
(46 pkt.), 2. – Szymon Błaszczak 
(30 pkt.), 3. – Mateusz Kościarz (28 
pkt.). Szkoły ponadgimnazjalne: 

1. – Jakub Krzychowiec (52 pkt.), 
2. – Jakub Okoń (45 pkt.), 3. – He-
lena Walkowska (40 pkt.). Zwycięzcy 
przeszli do etapu powiatowego.

Organizatorem zmagań był Zwią-
zek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Za-
rząd Oddziału Miejsko-Gminnego 
w Łęcznej, na którego czele stoi pre-
zes Michał Czajkowski.

Nagrody rzeczowe (książki i gry 
planszowe) ufundował Urząd Mia-
sta Łęcznej. Laureatom wręczył je 
zastępca burmistrza Leszek Wło-
darski.

   Turniej pożarniczy

Ta wiedza poprawia 
bezpieczeństwo

Mimo piątkowej (16 marca) śnieżycy udało się przeprowadzić cha-
rytatywny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Łęcznej. Do sali 
sportowej SP 2 w Łęcznej dotarły 4 reprezentacje. Biletem wstępu 
i uczestnictwa były produkty żywnościowe. Zgromadzono ich ponad 
100 kg. Zebrano także pieniądze na dalsze zakupy dla podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.

Ostatnio zespół gminy Łęczna zajął w podobnym turnieju 6. miej-
sce, tym razem triumfował, zdobywając miejsce pierwsze.  Jednak nie 

wynik, a dobra zabawa i zebrana żywność były najważniejsze. 
W sportowej rywalizacji uczestniczyła także II drużyna żeńska 

Górnika Łęczna. 
Tabela końcowa: 

I miejsce  – Gmina Łęczna
II miejsce – Powiat Łęczyński
III miejsce – Górnik Łęczna II – drużyna żeńska
IV miejsce – MarkProperty – Agencja Sprawdzonych Nieruchomości

Piłka nożna charytatywna
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