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Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski

Nowy skwer oddany
do użytku mieszkańców

W sierpniu zakończyły się prace nad przebudo-
wą i rewitalizacją skweru przyległego do Placu Po-
wstań Narodowych. Zrobiło się przytulnie i zielono. 
Skorzystają z niego nie tylko piesi, ale także właści-
ciele samochodów, bo pobliski parking po zmianach 
pomieści około 140 samochodów.

Na skwerze powstało ponad pół kilometra chod-
ników poprowadzonych wśród nowej zieleni – kwia-
tów, drzew i krzewów. Teren jest oświetlony i wypeł-
niony ławkami.

Koszt inwestycji wyniósł około 800 tys. zł. i pokry-
ty został z budżetu Gminy Łęczna.

16 lat – to czasu szmat. Minęło jak z bicza strzelił.
Ale to, co pozostało – to wszystko nasze i dla nas na lata.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Łęcznej za współpracę!

– Po czterech kadencjach na 
stanowisku burmistrza Łęcznej 
nie ubiega się Pan o reelekcję. 
Czy nie za wcześnie na emery-
turę?

– Czas płynie nieubłaganie, 
zdrowia i włosów ubywa. Coraz 
ciężej trzeba zapracować na 
sukcesy. Na razie wracam do ma-
cierzystego zakładu pracy, czyli 
LW „Bogdanka” SA, a czas poka-
że, kiedy przejdę na zasłużoną 
„pensję zusowską”.

– Jak Pan ocenia swoje bur-
mistrzowanie?

– Początki były bardzo trud-
ne z racji długiej (2 lata) walki 
wyborczej, jak również z tego 
powodu, że moi poprzednicy 
nie przygotowali miasta do wej-
ścia do UE. Wiele samorządów 
w Polsce korzystało z funduszy 
przedakcesyjnych, a Łęczna pod 
tym względem była białą pla-
mą. W Urzędzie zastałem pra-
cowników mających potencjał 
do działania w tym zakresie, 
trzeba było go tylko uruchomić 
– i to zrobiłem. Obyło się bez 
rewolucji w zatrudnieniu. Po-
stawienie odpowiednich zasad 
(kompetentny, uczciwy, lojalny) 
wyzwoliło w pracowniku odpo-
wiednie pokłady fachowości, 
zaangażowania i inwencji twór-
czej. Od pierwszego dnia pracy 
znalazłem tez duże wsparcie 

i zrozumienie wśród osób bar-
dzo ważnych w strukturze Urzę-
du, czyli Pani Skarbnik i Pana 
Sekretarza.

Młodzi ludzie przychodzili do 
pracy w Urzędzie, bo mieli wy-
sokie kompetencje a nie „z po-
lecenia”, znacząco podnosząc 
jakość i kulturę pracy, na czym 
korzystali mieszkańcy Łęcznej.

To wszystko przyniosło sukce-
sy inwestycyjne, skuteczne pozy-
skiwanie środków unijnych oraz 
wysokie oceny w rankingach.

– Które działania były naj-
ważniejsze?

– Obraz Łęcznej roku 2002 to 
przede wszystkim opłakany stan 
dróg, infrastruktury oświatowej 
i kulturalnej. I te obszary stały 
się wręcz obsesją mojego działa-
nia ponieważ wszyscy, codzien-
nie, z tej infrastruktury korzysta-
my. Dziś z dumą mogę patrzeć, 
jak wyglądają ulice w mieście 
– chociaż jeszcze jest wiele do 
zrobienia, jak wygląda Centrum 
Kultury, jak uporządkowana 
jest sieć szkół – mimo chorych 
reform rządowych, jaką bazą 
sportową dysponują poszczegól-
ne szkoły. Niewiele miasteczek 
wielkości Łęcznej posiada mia-
steczko rowerowe, skate park, 
pump track, boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, siłownie plenero-
we i inne miejsca do aktywnego 
spędzania czasu przez dzieci 
i młodzież. 

Perłą w koronie naszego mia-
sta jest zrewitalizowana część 

starej Łęcznej – ale tutaj zabra-
kło mi niestety czasu i pienię-
dzy. Jednakże cała dokumen-
tacja i wniosek są w Urzędzie 
Marszałkowskim i w najbliż-
szym czasie oczekujemy na 
podpisanie umowy opiewającej 
na aż 11 mln zł. Liczę na to, że 
mój następca zaprosi mnie na 
finał prac rewitalizacyjnych 
w najbliższej kadencji. Następ-
ca będzie też kończył rewitali-
zację parku w Podzamczu, na 
co pieniądze już dziś są zabez-
pieczone. To będzie druga perła 
w koronie Łęcznej. 

Wszystkich dokonań nie je-
stem w stanie dziś zbilansować, 
ale za wszystkie dziękuję moim 
współpracownikom z Urzędu 
oraz tym radnym, którzy wspie-
rali moje działania.

– Nie żal Panu odchodzić?
– Po ostatniej debacie kan-

dydatów na burmistrza takie 
pytanie sam sobie postawiłem. 
Gdyby nie Pan Włodarski, któ-
ry mam nadzieję wygra wybory, 
to obawiałbym się o przyszłość 
Łęcznej. Słuchając wypowiedzi 
Panów Winiarskiego i Fijałkow-
skiego przekonałem się, że żal 
byłoby Łęczną i jej mieszkańców 
zostawiać w rękach takich teo-
retyków prawa samorządowego. 
Widać duże chęci na sprawo-
wanie władzy, ale znajomość 
realiów dotyczących ustawy o fi-
nansach publicznych czy też za-
gadnień stricte inwestycyjnych 
jest marna.

Rozmowa z burmistrzem Łęcznej Teodorem Kosiarskim

Uwaga! Zmiana kryterium dochodowego
Od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej:

- dla osoby samotnie gospodarującej do 701 zł (do dnia 1.10.2018 r. była kwota 634 zł) 
- dla osoby w rodzinie do 528 zł (do dnia 01.10.2018 r. była kwota 514 zł)

– maksymalna kwotę zasiłku stałego –wynosi 645 zł (dotychczasow 604 zł)
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wynosi 308 zł z(dotychczas  288 zł)

Rodzinny festyn
z kinem pod chmurką

Podsumowanie. Podsumowanie. 
Efekty 2015-2018Efekty 2015-2018

Kronika inwestycji >> str. 2-5

Ławka Niepodległości
stanie w Łęcznej

 >> str. 5
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Podsumowanie kadencji. Efekty 2015
Przebudowa dróg gminnych łączących drogę 

wojewódzką nr 813 z drogą wo-
jewódzką nr 820 w Podzamczu. Projekt zrealizowany w 2015 roku. 
Przebudowano 3,34 km dróg gminnych w Podzamczu. Koszt inwe-
stycji to 2 mln zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 1 mln zł.

Przebudowa drogi i budowa parkingu przy 
ulicy Szkolnej. Inwestycja zre-

alizowana w 2015 roku. Przebudowano 281 m drogi prowadzącej do 
przedszkola, kościoła p.w. św. Józefa i banku. Budowa 113 miejsc 
parkingowych rozwiązała problem parkowania aut dla mieszkań-
ców okolicznych bloków. Wartość inwestycji 598.899,10 zł.

Droga w Podzamczu przed przebudową

Budowa ulicy Różanej w Łęcznej. Inwestycja zreali-
zowana w 2015 roku. Wybudowano ulicę 

o długości 505 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodni-
kiem, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Wartość 
inwestycji 1.253.709,54 zł.

Przebudowa kompleksu sportowego przy ulicy 
Szkolnej. Inwestycja zrealizowa-

na w 2015 roku. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni 
syntetycznej, boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, bo-
isko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, siłownię plenerową, 
boisko do siatkówki plażowej, skocznię do skoku w dal. Cały kompleks 
sportowy jest oświetlony. Koszt całkowity zadania wyniósł 1,4 mln, 
w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 350 tys. zł.
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Podsumowanie kadencji. Efekty 2016
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 

w Łęcznej. Projekt zakończony w 2016 
roku. Przeprowadzono głęboką termomodernizację budynku Gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 
oraz Przedszkola Nr 4. Wartość projektu to 2.585.104,56 zł, w tym dofinansowanie z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 753.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 105189L 
w miejscowości Trębaczów. 

Projekt zrealizowany w 2016 roku. Przebudowano 3,31 km dróg 
gminnych w Trębaczowie. Wartość projektu 1.145.494,29 zł, w 
tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 580.964,00 zł.

Przebudowa drogi nr 105193L w Ciechankach Łęczyńskich. 
Inwestycja zrealizowana w 2016 roku. Przebudo-

wano 2,51 km dróg gminnych z obustronnymi poboczami. Wykonano wzmocnienie 
konstrukcji oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość inwestycji 882.034,54 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 105195L w Ciechankach Krze-
simowskich. Inwestycja zrealizowana w 2016 

roku. Przebudowano 1,25 km dróg gminnych z obustronnymi poboczami. Wykonano 
wzmocnienie konstrukcji oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość inwestycji 
725.189,94 zł.

Budowa ulicy „bocznej Szkolnej”. Inwestycja zrealizowana 
w 2016 roku. Wybudowano 113 m drogi osiedlowej 

o nawierzchni z kostki brukowej. Nowa droga umożliwiła dojazd do oko-
licznych posesji. Wartość inwestycji 153.692,74 zł.

Przebudowa ulicy Spacerowej. Inwestycja zrealizowana 
w 2016 roku. Przebudowana ulica o długo-

ści 287 m otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną i chodnik. Wybudowano 
10 nowych miejsc parkingowych. Wartość inwestycji 313.000,50 zł.

Przebudowa ulicy Pasternik. Inwesty-
cja zrealizowana w 2016 

roku. Po przebudowie, ulica o długości 366 otrzymała nową 
nawierzchnię bitumiczną. Wybudowano także kanalizację 
deszczową. Wartość inwestycji 475.219,87 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Pasternik. Inwe-
stycja realizowana w latach 2015-2016. Budowa ka-

nalizacji deszczowej umożliwiła przebudowę ulicy Pasternik i Przemysłowej. 
Dzięki tej inwestycji wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji deszczo-
wej i do rzeki Wieprz bez zalewania okolicznych terenów. Wartość inwestycji 
1.382.078,60 zł.
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Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ulicy 
Lisa Błońskiego do ulicy Suffczyń-

skich. Inwestycja zrealizowana w 2017 roku. Ulica o długości 304 
m otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, odwod-
nienie). Wybudowano 19 miejsc parkingowych. Wartość inwestycji 
658.412,89 zł.

Przebudowa ulicy Skarbka w Łęcznej. Inwe-
stycja zrealizowana w 2017 roku 

w partnerstwie ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Przebudowano 
ulicę o długości 312 m wraz z chodnikami i nowym energooszczęd-
nym oświetleniem. Po przebudowie do dyspozycji mieszkańców po-
zostaje 147 miejsc parkingowych. Wartość inwestycji 825.941,19 zł.

Podsumowanie kadencji. Efekty 2017

Przebudowa drogi nr 105175L w Witaniowie. Inwestycja zre-
alizowana w 2017 roku. Przebudowano 1,15 km 

dróg gminnych z obustronnymi poboczami. Wykonano nową konstrukcję oraz nową 
nawierzchnię bitumiczną jezdni, co pozwoliło na przejazd autobusów szkolnych 
niezależnie od warunków atmosferycznych. Wartość inwestycji 820.739,60 zł.

Krajobraz przed inwestycją Ścieżka do szpitala, zwana „wydeptem”, była uciążliwością zupełnie nieprzystającą do realiów XXI wieku. 
Priorytetem było solidne i przemyślane zaplanowanie nowej drogi, by służyła przez długie lata.

Budowa drogi łą-
czącej ulicę 

Wierzbową z ulicą Przemysłową 
w Łęcznej. Inwestycja zrealizowana 
w 2017 roku. Wybudowano nową 
drogę o długości 1,89 km wraz z ka-
nalizacją deszczową, oświetleniem 
i urządzeniami bezpieczeństwa ru-
chu. Przy drodze powstała ścieżka 
rowerowa o długości 1,83 km oraz 
chodniki o długości 2,2 km. Powstało 
dogodne połączenie osiedli mieszka-
niowych ze szpitalem powiatowym. 
W otoczeniu bloków powstało 130 
miejsc parkingowych. Koszt całkowi-
ty zadania wyniósł 4,2 mln zł, w tym 
dofinansowanie z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej prawie 2,00 mln zł.

Rewitalizacja 
zespołu dworsko-parkowego Podzam-
cze. Inwestycja zrealizowana w 2017 
roku. Na powierzchni 2,64 ha odtwo-
rzono historyczny układu kompozy-
cyjny tzw. parku włoskiego, jaki istniał 
w tym miejscu w przeszłości. Uzupeł-
nieniem przestrzeni parku są siłownia 
plenerowa oraz ścieżki przyrodnicza 
i historyczna. Koszt całkowity projektu 
wyniósł 2,45 mln zł, a dofinansowanie 
z RPO WL 2014-2020 oraz budżetu 
państwa 2,25 mln zł.

Ulica Polna
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Przebudowa ulicy Przemy-
słowej. Inwe-

stycja w trakcie realizacji. Dzięki przebudowie 
poprawi się stan ulic w dzielnicy Pasternik oraz 
zniknie problem zalewania okolicznych terenów 
po obfitych opadach deszczu. Ulica otrzyma 
nową nawierzchnię asfaltową, która umożliwi 
swobodny spływ deszczówki do kanalizacji. Przy 
ulicy powstanie chodnik. Planowany termin za-
kończenia robót to koniec października. Do wy-
konania została warstwa ścieralna, pobocza oraz 
zagospodarowanie terenów zieleni. Wartość in-
westycji 1.401.860,52 zł.

Ochrona zasobów dziedzictwa 
kulturowego na terenie 

zespołu dworsko-parkowego Podzamcze. Inwe-
stycja realizowana w 2018 roku. Projekt dotyczy 
zabudowań folwarcznych, które były zapleczem 
gospodarczym dla założenia dworsko-parkowego. 
Dawna obora, stajnia, suszarnia chmielu i budy-
nek gospodarczy zostały już zabezpieczone, a po 
zakończeniu robót będą udostępnione do zwie-
dzania. W otoczeniu dawnego folwarku wykonano 
już trawniki i nasadzenia oraz oświetlenie i alejki. 
Obiekty będą iluminowane. Koszt całkowity pro-
jektu wynosi 2,38 mln zł, w tym dofinansowanie 
z RPO WL 2014-2020 oraz budżetu państwa 1,93 
mln zł.

Rewitalizacja zespołu dwor-
sko-parkowe-

go Podzamcze – II etap. Inwestycja zaplanowana 
do realizacji na lata 2019-2020. 
Projekt będzie realizowany na 
terenie bezpośrednio przylega-
jącym do Wieprza i Świnki. W tej 
części park zmieni swój charakter 
na bardziej naturalny o zróżnico-
wanym ukształtowaniu. Zagospo-
darowany obszar będzie parkiem 
przyrodniczym. Dzięki minimalnej 
ingerencji w środowisko ma na-
śladować naturalny ekosystem. 
Udostępni dzikie miejsca dla ob-
serwatorów przyrody, amatorów 
fotografii, wędkarzy i uczestników 
lekcji przyrody. Koszt całkowity projektu wyniesie 
1,99 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WL 2014-
2020 oraz budżetu państwa 1,40 mln zł.

Przebudowa budynku spi-
chlerza w Po-

dzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy. Planowane zakończenie inwestycji 
w 2019 roku. Nieużytkowany obecnie budynek 
posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60 
podopiecznymi ŚDS. W odnowionym obiekcie 
znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze 
socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla 
bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku 
umieszczono pokój psychologa i pielęgniarki. 
W nowym budynku ŚDS znajdą się także 4 miesz-
kania treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Cały 
budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – będzie wyposażony m.in. 
w windę. Koszt całkowity projektu wyniesie 4,68 
mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WL 2014-
2020, budżetu państwa oraz PFRON 3,53 mln zł.

Podsumowanie kadencji. Efekty 2018+

30 tys. zł otrzyma Łęczna na wykonanie multime-
dialnej ławki, dzięki której każdy będzie mógł za-
poznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które 
doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Na ławeczce będzie można odsłuchać Marsz 
Pierwszej brygady, przemówienia Piłsudskiego i inne 
nagrania. Ławka będzie posiadała fotokody QR, które 
umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych, 
ładowarkę urządzeń mobilnych oraz hot-spot WiFi. 
Ławka będzie podświetlana systemem LED.

Komisja konkursowa przeanalizowała 262 oferty. 
O wyborze decydowały m.in.: najlepsza lokalizacja 

oraz zaproponowane materiały związane z lokalną hi-
storią. Lokalnym akcentem będzie materiał dotyczący 
Stanisława Lisa-Błońskiego – komendanta łęczyń-
skich struktur Polskiej Organizacji Wojskowej, który 
doprowadził do wyzwolenia Łęcznej w 1918 roku.
Ławeczka zostanie zamontowana do połowy 

grudnia tego roku. Wcześniej przedstawiciele na-
szego miasta pojadą MON na podpisanie umowy. 

Po Skwerze 100-Lecia Niepodległości to kolejna 
inicjatywa łęczyńskiego ratusza mająca na celu 
upamiętnienie 100.  rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło wyniki konkursu „Ławka Niepodległości dla samorzą-
dów”. Wśród 143 laureatów z całego kraju znalazła się Gmina Łęczna. Łęczyńska ławeczka stanie 
na odnowionym Placu Powstań Narodowych.

Ławka Niepodległości stanie w Łęcznej

Przebudowa dróg gminnych nr 105180L i 105179L w Starej Wsi Kolonii. Inwe-
stycja zrealizowana w 2018 roku. Dzięki przebudowie drogi gminne 

o długości 1936 m otrzymały nową podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową i obustronne pobocza. 
Wartość inwestycji to 858.516,53 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 
50 tysięcy złotych.

Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej. Inwestycja za-
planowana do realizacji na lata 2018-2019. Ma na 
celu poprawę efektywności energetycznej budynku 
w części dydaktycznej i części sportowej. W 2018 
zaplanowano m.in. wymianę instalacji elektrycznej 
i centralnego ogrzewania, wymianę okien, instala-
cję paneli fotowoltaicznych i montaż wentylacji hali 
basenowej. Na przyszły rok przewidziano docieple-
nie ścian i malowanie elewacji. Projekt jest dofinan-
sowany ze środków RPO WL 2014-2020 w wysoko-
ści 2,31 mln zł.
Przy okazji termomodernizacji szkoły nie zapomi-
namy o basenie. Rozpoczęły się już prace związa-
ne z modernizacją niecki basenowej i technologią 
wody basenowej. W najbliższych dniach wystartują 
prace związane z modernizacją zaplecza szatnio-
wego i pomieszczeń technologicznych basenu.

Rewitalizacja Placu Powstań Narodowych. Inwestycja realizowana w la-
tach 2017-2018. W centralnym punkcie Łęcznej powstało 

reprezentacyjne miejsce o powierzchni 2,5 ha służące do odpoczynku i rekreacji oraz na potrzeby 
uroczystości państwowych i religijnych. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię 
placu, drogę dojazdową oraz nowe tereny zieleni. Ustawiono ławki parkowe i kosze na śmieci 
oraz drogowskazy. Park jest oświetlony nowoczesnymi lampami ledowymi. W okolicy placu po-
wstało 195 miejsc parkingowych. Koszt całkowity inwestycji około 2 mln zł.

Tak ma wyglądać spichlerz po odbudowie
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Gminne Święto Plonów w Łęcznej

W podzięce
za chleb
W niedzielę, 2 września, w Cie-
chankach Łęczyńskich przy ko-
ściele pw. św. Izydora odbyły 
się dożynki gminy Łęczna.

Po mszy świętej w intencji 
rolników i ich rodzin głos zabrał 
burmistrz Teodor Kosiarski. - 
Dziękuję starostom dożynek, 
sołtysowi Starej Wsi Kolonii 
panu Leszkowi Wiąckowi i całej 
społeczności Kolonii Stara Wieś 
za wspaniałe przygotowanie 
uroczystości. Tradycja święta 
plonów jest tutaj od lat godnie 
kontynuowana – podkreślił. – 
Dziękuję także wszystkim rolni-
kom, mieszkańcom wsi gminy 
Łęczna.

Burmistrz podczas dożynek 
pożegnał się z rolnikami: – W li-
stopadzie bieżącego roku mi-
nie szesnaście lat sprawowania 
przeze mnie urzędu burmistrza 
Łęcznej. Pamiętam słowa pio-
senki: „trzeba wiedzieć, kiedy 
ze sceny zejść”. Są to ostatnie 
dni sprawowania funkcji przeze 
mnie - powiedział T. Kosiarski. 
Dodał również, że wierzy, iż jego 
następca będzie lepszym burmi-
strzem niż on sam i będzie do-
brze służył mieszkańcom.

Jak co roku, przy rondzie Łę-
czyńskich Bohaterów Września 
upamiętniono tych, którzy po-
święcili zdrowie i życie w walce z 
niemieckim okupantem w czasie 
II wojny światowej. Uroczystości 
rozpoczęły się 21 września o go-
dzinie 11:00, czyli godzinie roz-
poczęcia walk o most lubelski na 
rzece Wieprz. 

Po modlitwie i apelu pole-
głych złożono wieńce i zapalono 
znicze przy kamieniu upamięt-
niającym wydarzenia sprzed 79 
lat. 

Chwała Bohaterom!

Pamiętamy o bohaterach walki z okupantem
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Rodzinny festyn z kinem pod chmurką

Rodzinny festyn z kinem pod chmurką za nami. 
Było głośno, kolorowo i wesoło. Aura również do-
pisała. W ciągu dnia słoneczna pogoda, a w nocy 
spadające gwiazdy. 

Dmuchane atrakcje, malowanie twarzy, wspólne 
gry, a nieco później zabawy z animatorami z lubel-
skiej Sceny Juno przyciągnęły na międzyosiedlo-

wy skwer w Łęcznej setki osób i wywołały tysiące 
uśmiechów na twarzach dzieci.

Około 350 osób oglądało wspólnie animowany film 
„Happy Feet: Tupot małych stóp 2”, siedząc na krzeseł-
kach, kocach, plażowych matach. Nieco starsi uczest-
nicy festynu zostali także na seansie filmu „Iluzja”.

Dziękujemy za wspólną świetną zabawę!
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Tegoroczne rowerowe wydarzenie 
cieszyło się wyjątkową popularno-
ścią, a cała wyprawa obfitowała 
w wiele atrakcji.

Zebrani na placu przy ratuszu rowe-
rzyści ruszyli w podróż malowniczymi 
terenami powiatu łęczyńskiego. Jechali 
m.in. przez Ostrówek i Białkę, aż dojechali 
do przystani kajakowej w Jaszczowie. To 
tam zorganizowano postój z atrakcjami 
i poczęstunek dla strudzonych uczestni-
ków. Stowarzyszenie „Nad Wieprzem” za-
dbało o gry i zabawy. Można było pograć 
w siatkówkę, pojeździć w tandemie na ro-
werach oraz zmierzyć się w przeciąganiu 
liny. Czas postoju wykorzystali policjanci 
z Łęcznej, przypominając zasady ruchu 
obowiązujące osoby poruszające się po 

drogach rowerem. Przedstawiciele stowa-
rzyszenia „Maksymilian” mówili zaś o za-
grożeniach, jakie niesie ze sobą alkohol 
i inne używki. W tym roku położono nacisk 
na problem kobiet dotkniętych uzależnie-
niem bądź współuzależnionych.

W tegorocznym rajdzie wzięła udział 
rekordowa liczba uczestników, nie tylko 
z terenu Łęcznej i powiatu łęczyńskiego, 
ale także z Chełma, Świdnika, Lubarto-
wa i Lublina. Było ich aż 270! 

Po smacznym posiłku i regeneracji sił 
rowerzyści wrócili do Łęcznej ścieżką ro-
werową, gdzie nastąpiło oficjalne zakoń-
czenie niedzielnego pikniku rowerowego.

Dziękujemy za pomoc w organizacji 
policjantom, OSP z Łuszczowa Kolonii 
i Zakrzowa, stowarzyszeniom Maksymi-
lian i „Nad Wieprzem”.

IX łęczyński rajd pod hasłem „Siła kobiet. Damki na rowery”
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