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ŁĘCZNA

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Inwestycje gminne 

realizujemy zgodnie 

z harmonogramem. 

Już wiosną 2022 roku 

rozładujemy zakorkowa-

ne centrum miasta 

oraz oddamy naszym 

mieszkańcom zrewita-

lizowane Stare Miasto. 

Będzie pięknie.

Gminno-Parafialne
Święto Plonów w Łęcznej

Szybszy
wyjazd,
obszerny
parking

Wyjazd z centrum Łęcz-
nej, zwłaszcza około 
godziny 15, stał  się 
ostatnio dość utrudnio-
ny. Sznur samochodów 
i setki osób codziennie 
stały w korkach. Bur-
mistrz Łęcznej posta-
nowił rozwiązać ten 
problem i zdecydował 
o realizacji największe-
go projektu drogowego 
w naszej gminie. Do 
końca maja 2022 roku 
zostaną wybudowane 
drogi, które odblokują 
centrum Łęcznej.  str. 2

Mieszkańcy Łęcznej głosują i dzielą pieniądze
Wiklinowa
wyremontowana

Emocje ekstraklasa!

RemontyRemonty
na drogach na drogach 
wiejskichwiejskich
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Rewitalizacja Starego Miasta
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W trosce o codzienną wygodę
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Wyjazd z centrum Łęcznej, 
zwłaszcza około godzi-
ny 15, stał się ostatnio 
dość utrudniony. Sznur 
samochodów i setki osób 
codziennie stały w kor-
kach. Burmistrz Łęcznej 
postanowił rozwiązać ten 
problem i zdecydował o re-
alizacji największego pro-
jektu drogowego w naszej 
gminie. Do końca maja 
2022 roku zostaną wybu-
dowane drogi, które od-
blokują centrum Łęcznej. 

Powstanie droga gminna 
o długości 661 m i szerokości 
5,5 m z infrastrukturą towa-
rzyszącą: chodnikiem dla 

pieszych o szerokości 2 m, 
ciągiem pieszo-rowerowym 
o szerokości 3 m, słupami 
oświetleniowymi i nowymi 
skrzyżowaniami. Kierowcy 
najbardziej ucieszą się z pra-
wie 200 miejsc postojowych 
zlokalizowanych w otoczeniu 
Starostwa Powiatowego oraz 
na dużym parkingu przed ko-
ściołem p.w. św. Barbary.

Nowa droga pobiegnie od 
ronda na drodze krajowej na 
wprost przed kościołem p.w. 
św. Barbary do ulicy kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
i tutaj zakończy się rondem. 
Od zatłoczonego w tej chwili 
skrzyżowania przy PROGO-
BEX-ie będzie można wyje-

chać w kierunku zachodnim 
do ulicy Księży Wrześniew-
skich. W ten sposób zamiast 
jednego wyjazdu jak obecnie, 
będą trzy wyjazdy z centrum 
Łęcznej.

Trwa już budowa kanali-
zacji deszczowej i usuwanie 
kolizji nowej drogi z siecią 
wodociągową i siecią kanali-
zacji sanitarnej. Rozpoczęła 
się budowa linii zasilających 
oświetlenie uliczne, a także 
roboty konstrukcyjne.

Projekt pn. „Budowa drogi 
gminnej nr 105399L o dłu-
gości 268 m, drogi gminnej 
nr 105400L o długości 366 
m oraz drogi gminnej o dłu-
gości 774 m, w miejscowości 

Łęczna – Etap I” został dofi-
nansowany ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Łączny koszt pro-
jektu wynosi 5 mln 275 tys. 
zł, w tym dofinansowanie 
w wysokości 1 528 893 zł.

Gmina Łęczna rozpoczęła 
już starania o pozyskanie 
środków zewnętrznych na 
kolejne etapy budowy drogi. 
Etapy drugi i trzeci zakła-
dają przedłużenie obecnie 
budowanej drogi do osiedla 
Bobrowniki i do ulicy Róża-
nej w okolicach LIDL-a. Do-
kumentacja aplikacyjna zo-
stała złożona do programu 
Polski Ład oraz Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg.

Zajęcia sportowe, parkin-
gi, czujniki smogu, koncer-
ty, a także lodowisko. To 
tylko niektóre z 32 propo-
zycji zakwalifikowanych 
do etapu głosowania w ra-
mach budżetów osiedlo-
wych w Łęcznej. Mieszkań-
cy zdecydują o podziale 
322 tysięcy złotych.

Głosowanie wystartowa-
ło 7 października i potrwa 
do końca miesiąca. W tym 
czasie mieszkańcy Łęcz-
nej oddadzą głosy w trzech 
kategoriach budżetu: osie-
dlowym – na działania na 
terenie miejskich osiedli, 
zielonym – na działania 
przyrodnicze i ekologiczne 
oraz przeznaczonym na wy-

darzenia dla dzieci i mło-
dzieży.

Z propozycjami można 
zapoznać się na stronie 
budzet.leczna.pl. Wyboru 
projektów dokonują miesz-
kańcy Łęcznej w drodze gło-
sowania elektronicznego. 
Uprawnionymi do głosowa-
nia są osoby, które najpóź-
niej 1 października 2021 r. 
ukończyły 14. rok życia, są 
zameldowane na pobyt sta-
ły w mieście Łęczna oraz są 
ujęte w spisie mieszkańców.

Osoby bez komputera lub 
smartfona mogą zagłoso-
wać w miejskich bibliote-
kach oraz Urzędzie Miejskim 
w Łęcznej, korzystając na 
miejscu z komputera i po-
mocy pracownika.

W wakacje trwały wzmo-
żone prace modernizacyj-
ne w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Łęcznej. Wymienia-
no okna i drzwi zewnętrze 
w budynku. To pierwsza 
część większego projektu 
termomodernizacji szkoły.

Wymieniono drzwi i okna 
o łącznej powierzchni  aż 
1460 m kw. Prace rozpo-
częły się 1 lipca, a zakoń-
czenie zaplanowano na 20 
października. Nowe okna 
są 3-szybowe, mają dobry 
współczynnik przenikalno-

ści termicznej, a montażu 
dokonuje producent, firma 
Spectrum. Na wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej 
Gmina Łęczna otrzymała 
2 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokal-
nych. Koszt prac to 1,17 
mln zł. Pozostałe środki 
zostaną przeznaczone na 
inne działania termomo-
dernizacyjne.

Łęczna wspiera sport i ak-
tywność fizyczną. 1 lipca 

br. została podpisana umo-
wa pomiędzy Gminą Łęczna 
a Górniczym Klubem Sporto-
wym Górnik Łęczna na dzier-
żawę terenu w pobliżu ulicy 
Przemysłowej. Na mocy poro-

zumienia miasto przeznaczy-
ło ponad 2 hektary terenu pod 
budowę pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego. Sygnata-
riuszami umowy byli prezes 
GKS Górnik Łęczna Dawid 
Osowski oraz burmistrz Łęcz-
nej Leszek Włodarski.

Rewitalizacja Starego Miasta

Mieszkańcy Łęcznej
głosują i dzielą
pieniądze

Dwa hektary na boiska

Szybszy wyjazd, obszerny parking

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Trwa rewitalizacja Starego Miasta. Większość ulic 
w otoczeniu Rynku II ma już nową nawierzchnię z kostki 
brukowej. Na swoją kolej czekają jeszcze ulice Bożnicza, 
Krótka i 11 Listopada. Rozpoczęły się już także prace 
konstrukcyjne na samym Rynku II. Na budowie kamienicy 
prowadzone są roboty wykończeniowe.

Przy okazji rewitalizacji z krajobrazu starej Łęcznej znikną 
szpecące słupy i przewody energetyczne. Dzięki współpracy 

gminy Łęczna i PGE Dystrybucja napowietrzne linie zasilają-
ce zostaną schowane pod ziemię. To samo stanie się z prze-
wodami zasilającymi latarnie.

Przed budowlańcami jeszcze prace na Rynku II, urządzenie 
skweru przy ulicy 11 Listopada, budowa oświetlenia i moni-
toringu, nasadzenia zieleni i montaż elementów małej archi-
tektury.

Prace związane z drugim etapem rewitalizacji zakończą się 
jesienią 2022 roku.

Nowe okna i drzwi
w „Czwórce”

W trosce o codzienną wygodę
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W Witaniowie, Starej Wsi
-Stasinie oraz w No-

wogrodzie wyremontowano 

blisko 3 km wiejskich dróg. 
Zostały one wykonane w in-
nej niż dotychczas, o wiele 

tańszej, technologii dwu-
krotnego powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni bi-

tumicznych. Pozwoliło to na 
objęcie remontem dłuższych 
odcinków dróg.

Ulica Wiklinowa była ostatnią na osiedlu Bobrowniki 
w Łęcznej, która wymagała naprawy. Liczne łaty i wy-
rwy w nawierzchni to już przeszłość. Obecnie ulica 
jest równa jak stół. Pojawiły się także nowe miejsca 
parkingowe.

Zakończyła się też rozbudowa parkingu przy ulicy Wojska 
Polskiego. Dodatkowy teren został utwardzony kruszy-

wem drogowym. Powstało 50 dodatkowych miejsc parkingo-
wych, a także droga manewrowa wyłożona kostką brukową. 
Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców 
Łęcznej w ramach budżetu osiedlowego.

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

Z głębokim żalem żegnamy 

Halinę Misiewicz,
wieloletnią pracownicę Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Najbliższym składamy wyrazy współczucia.

10 lipca br. zorganizo-
wano uroczystości 

pogrzebowe o charakterze 
państwowym ppor. Adama 
Kuchciewicza ps. „Wiktor”, 
żołnierza polskiego podzie-
mia antykomunistycznego, 
ofiary reżimu komunistycz-
nego. Jego szczątki zostały 
odnalezione w 2018 roku 
przez IPN Oddział w Lublinie, 
a teraz pochowane w rodzin-
nym grobowcu na cmentarzu 
parafialnym w Łęcznej.

Pogrzeb „Wiktora”

Więcej miejsc
parkingowych

W wakacje zakończyły się prace związane z powiększe-
niem parkingu na osiedlu Bobrowniki. W ramach za-

dania utwardzono 720 m kw. działki przy ulicy Jaśminowej. 
Efektem końcowym jest kilkadziesiąt nowych miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców.

Wiklinowa
wyremontowana

Remonty na drogach wiejskich

30 września o północy zakończył się 
w Polsce Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to bada-
nie statystyczne realizowane raz na 10 lat 
w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie 
z zaleceniami i standardami organizacji 
międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim 
udział. W gminie Łęczna zostało spisanych 
nieco ponad 90% gospodarstw  domowych.

Spis powszechny to najważniejsze ba-
danie i źródło danych, które pozwala zdia-

gnozować „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” 
i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje 
całą populację ludności i mieszkań dane-
go kraju.

Spisy powszechne w niepodległej Polsce 
przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami 
tych badań można zapoznać się na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego: stat.gov.
pl/spisy-powszechne.

Pierwsze wyniki zakończonego właśnie 
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zo-
staną opublikowane w styczniu 2022 r.

Od poniedziałku 8 listopada będzie można 
składać wnioski o dowody osobiste z dru-
gą cechą biometryczną, czyli z odciskiem 
palca.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. 
Dokumenty z odciskami palców i podpisem 
właściciela miały być wydawane w Polsce 
od 2 sierpnia. Termin został jednak prze-
sunięty z uwagi na zastrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa urządzeń do pobierania od-
cisków palców. 

Tylko w urzędzie
W związku ze zmianami w wydawaniu 

dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma 
możliwości złożenia wniosku online o nowy 
dokument tożsamości. Można to zrobić 
tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, 
w których – ze względu na np. chorobę, 
niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie 
tego zrobić).

Od 7 listopada składanie wniosku online 
o dowód będzie możliwe wyłącznie w przy-
padku dokumentu dla dzieci do 12. roku 
życia. Od nich odciski palców nie będą po-
bierane.

Dziękujemy za Twój udział
w Narodowym Spisie
Powszechnym 2021

Nowe dowody osobiste od 7 listopada

Zakończył się pierwszy etap budowy wy-
biegu dla psów w Łęcznej. Pomysł wygrał 
w ubiegłorocznym głosowaniu na osiedlu 
Samsonowicza. W pierwszym etapie teren 
ogrodzono i ustawiono pierwsze urządza-
nia, kolejne pojawią się w przyszłości.

Na przełomie października i listopada za-
praszamy na cykl bezpłatnych szkoleń dla 
właścicieli psów i ich pupili. Szkolenia po-
prowadzą trenerzy z Akademii Pana Psa, be-
hawioryści i rehabilitanci – jednym słowem: 
pasjonaci, łączący wiedzę z wielu dziedzin 
w szkoleniu psów. 

Program zajęć:
23 października – „Wróć do mnie!” – na 

warsztatach dowiemy się jak nauczyć psa 
podstawowej komendy,

6 listopada – „Wszystko, co musisz wie-
dzieć o aporcie i szarpaku”,

13 listopada – Sztuczki cz.1 („siad”, „le-
żeć”, „wstać”),

20 listopada – Sztuczki cz.2 („zdechł pies”, 
„susełek” - poproś, „łapki” itp.).

Szkolenia odbywają się w godz. 14:30 – 
15:30. Miejsce: Psistanek, ul. Kpt. Żabickiego 
w Łęcznej (za wieżowcem nr 2). Praca w ma-
łych grupach. Liczba miejsc ograniczona. Za-
pisy: info@fundacjakrajobrazy.pl. 

Lista rzeczy, które należy zabrać na po-
szczególne warsztaty, przesłana zostanie dro-
gą mailową osobom zapisanym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu 
ŁęcznaLab 2021, będącego kontynuacji progra-
mu „Estetyka dla miasta Łęczna” realizowane-
go przez Fundację Krajobrazy w partnerstwie 
z LW Bogdanka i Urzędem Miejskm w Łęcznej.

Psistanek przygotowany

Przyjdź z psem na szkolenie
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Nagroda Burmistrza 
Łęcznej za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury za 
rok 2020 została przyznana 
Krzysztofowi Grabowskie-
mu - malarzowi i grafikowi. 
Podstawową techniką arty-
sty na zajęciach w Centrum 
Kultury jest malarstwo olej-
ne, od czterech lat bierze 
udział w zajęciach pod kie-
runkiem instruktora Pawła 
Brodzisza. W opinii instruk-
tora jego twórczość cechuje 
się stałym rozwojem i pro-
gresją umiejętności. Krzysz-
tof Grabowski na zajęciach 
w CK rozwijał również tech-

niki rysunkowe, malarstwo 
wodne oraz grafikę (linoryt). 
Samodzielnie rozwija te-
matykę swoich prac, potrafi 
interpretować zadany temat 
na potrzeby prac konkurso-
wych. W jego pracy widać 
stopniowy wzrost jakości 
obrazów oraz niesłabnące 
zainteresowanie twórczym 
spędzaniem czasu.

Krzysztof Grabowski jest 
osobą bardzo twórczą, za-
angażowaną w swoją pra-
cę. Od wielu lat jego obrazy 
i grafiki były nagradzane na 
konkursach.

Okazją do wręczenia nagro-
dy był wernisaż w Osiedlowym 
Domu Kultury w Łęcznej.

Nagroda Burmistrza Łęcz-
nej za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury 
Łęczyński Odyniec Kul-
tury tym razem została 
przyznana Towarzystwu 
Przyjaciół Ziemi Łęczyń-
skiej. To wyraz uznania dla 
wieloletniej działalności 
stowarzyszenia regiona-
listów w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony 
kultury.

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Łęczyńskiej powsta-
ło w 1975 r. Od tego czasu 
realizuje swoje statutowe 
działania, których głównym 
celem jest „pogłębianie 
w społeczeństwie umiło-
wania miasta i jego okolic 
przez gromadzenie i szerze-
nie wiedzy o istniejących tu 
dawnych tradycjach, zwy-
czajach, historii” oraz za-
chęcanie do udziału w życiu 
społecznym i kulturalnym 
miasta. Stowarzyszenie na 
przestrzeni ponad 40 lat 
skupiało w swoich szere-
gach społeczników, regiona-
listów, dorosłych i młodzież, 
którzy realizowali wiele 
działań na rzecz społeczno-
ści lokalnej i ponadlokalnej.

Inicjatywy podejmowane 
przez Towarzystwo przez 
ponad 40 lat działalności to 
m.in.:
- wydawanie rocznika 

„Merkuriusz Łęczyński” 
(w 2021 r. ukaże się 34. 
numer tego czasopisma),

- organizacja corocznego 
Turnieju wiedzy o Łęcz-
nej dla młodzieży z tere-
nu powiatu łęczyńskiego 

(w 2018 r. odbyła się jego 
35. edycja),

- prowadzenie od ponad 
10 lat Izby Regionalnej, 
w której gromadzone są 
i nieodpłatnie udostęp-
niane zbiory dotyczące 
historii Ziemi Łęczyńskiej; 
po likwidacji Muzeum 
Regionalnego w Łęcznej 
jest to obecnie jedyna 
placówka, która zajmu-
je się archiwizowaniem 
pamiątek materialnych 
z naszej okolicy. Wśród 
ponad 3500 eksponatów 
znajdują się przedmioty 
przypominające o wielo-
kulturowej historii miasta 
i regionu, w tym wiele 
dokumentów o wartości 
historycznej, fotografie, 
grafiki, akwarele i obrazy 
olejne przedstawiające 
Łęczną wczoraj i dziś,

- cykl wykładów naukowców 
z UMCS na temat historii 
miasta (w latach 80. XX w.),

- sesja naukowa poświęco-
na dziejom Łęcznej zorga-
nizowana w 1984 r.,

- wydanie publikacji „Łęcz-
na. Studia z dziejów mia-
sta” (była to pierwsza 
publikacja naukowa w ca-
łości poświęcona historii 
Łęcznej i okolic, przygoto-
wana m.in. przez naukow-
ców z UMCS).
To właśnie staraniem 

członków Towarzystwa na 
cmentarzu parafialnym 
w Łęcznej odsłonięto po-
mnik powstańców stycznio-
wych oraz płytę nagrobną 
poświęconą kapitanowi K. 
Wałoszczukowi, a przy uli-
cy Tysiąclecia wzniesiono 
pomnik założyciela miasta 
– Jana Tęczyńskiego, autor-

24 czerwca jedenaścioro dzieci odebrało Nagrodę Bur-
mistrza Łęcznej za osiągnięcia w nauce. Nagrodzeni 

zostali uczniowie z dwóch łęczyńskich szkół podstawowych, 
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w poszczególnych 
pionach klas. Każda z nagrodzonych osób otrzymała 1000 zł.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tade-
usza Kościuszki w Łęcznej: Dawid Antoniewski, Karolina 
Kobylarz, Igor Jastrzębski, Zuzanna Borowiec, Martyna 
Wójcicka, Przemysław Nowicki.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papie-
ża Jana Pawła II w Łęcznej: Mikołaj Xawery Mróz, Aleksan-
dra Kwietniewska, Stefan Piotr Jaroszek, Maja Jakubow-
ska, Wiktor Proć.

Nagrody Burmistrza Łęcznej z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej otrzymali: Maria Bacza, Jarosław Bałaban, Te-

resa Mudy, Ewa Radomska (wszyscy - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Łęcznej), Edyta Gwarda i Monika Olszewska (obie 
- Szkoła Podstawowa Nr 4), Anna Gomuła-Dobosz (Przed-
szkole Publiczne Nr 1), Ewa Michalak (Przedszkole Publicz-
ne Nr 2), Wioleta Chołast (Przedszkole Publiczne Nr 3) oraz 
Dorota Czapnik-Berej (Przedszkole Publiczne Nr 4).

Wysokość nagrody to 3445 zł brutto.

Minionego lata park na Po-
dzamczu, który został przez 
Gminę Łęczna gruntownie 
zrewitalizowany dzięki środ-
kom unijnym, był miejscem 
organizacji dwóch imprez 
o odmiennym charakterze, 
ale przyciągających równie 
liczną publiczność. 

W lipcu odbył się po raz 
pierwszy piknik historyczny 
„Niedziela u Blocha”. Pod-
czas spaceru z przewodni-
kiem można było poznać 
historię parku, wziąć udział 
w licznych konkursach i za-
bawach, obejrzeć wystawę 
prac lokalnych artystów, 

poznać ofertę stowarzyszeń 
historycznych, potańczyć i 
posłuchać Stylowej Orkie-
stry Tanecznej z Lublina. 
Kulminacją pikniku było wy-
woływanie ducha na wieży 
widokowej.

Natomiast w ostatnią 
sobotę lipca park gościł 
zespoły, które uczestniczy-
ły w XXIV Festiwalu Kapel 
Ulicznych i Podwórkowych 
Łęczna 2021. Tegorocznym 
zdobywcą I miejsca oraz sta-
tuetki festiwalu została Sen-
tymentalna Kapela z Piask 
Lubelskich. Na zakończenie 
imprezy park rozświetliły 
sztuczne ognie. 

Łęczyński Odyniec Kultury przyznany

stwa łęczyńskiego artysty 
Stanisława Winiarskiego.

Odznaczenie Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 
nagrodą Burmistrza Łęcznej 
Łęczyński Odyniec Kultury 

to uznanie ponad 45-letniej 
działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej, ale też 
uhonorowanie społecznej 
pracy kilku pokoleń regiona-
listów.

Pedagodzy uhonorowani

Nagrody dla prymusów

Nagroda za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznejBloch i kapele w Parku Podzamcze

Park Podzamcze okazał 
się miejscem przyjaznym dla 
organizacji imprez kultural-
nych i rozrywkowych. Miesz-
kańcy mieli możliwość nie 

tylko uczestniczyć w wyda-
rzeniach, ale też odpocząć, 
spacerując malowniczymi 
alejkami nad brzegami Wie-
prza i Świnki. 

Pedagodzy uhonorowani

Wacław Perzyński przyjmuje odznakę



5Nr 2(40)          Październik 2021www.leczna.pl

15 sierpnia na malowni-
czym Zielonym Wzgórzu 
w Zakrzowie odbył się 
Piknik Dożynkowy.

Spotkanie rozpoczęło 
się mszą świętą dziękczyn-
ną, którą odprawił ks. Je-
rzy Piech. Piknik obfito-
wał w wiele atrakcji. Były 
m.in. dmuchańce, animacje 
dla dzieci, bańki mydlane, 
wspólne malowanie, kon-
kursy z nagrodami dla dzieci 
i dorosłych. Dużą popularno-
ścią cieszyła się przejażdżka 
bryczką zaprzęgniętą w ku-
cyki. Nie zabrakło przysma-
ków przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zakrzowa oraz z zaprzy-
jaźnionych Ciechanek Krze-
simowskich. Smakowite 
pierożki, bigos, grochówka, 
swojski smalczyk i ogóreczki 
kiszone, a na deser ciasto, 
uraczyły podniebienie nie-
jednego łasucha.

29 sierpnia w Łęcznej 
odbyły się Dożynki 

Gminno-Parafialne. Uroczy-
stość tradycyjnie rozpoczęła 
msza święta dziękczynna. 
Po wspólnej modlitwie zgro-
madzeni przemaszerowali 
w barwnym korowodzie na 

plac przed Urzędem Miej-
skim, gdzie odbył się obrzęd 
dożynkowy wraz z przekaza-
niem przez starostów doży-
nek chleba symbolizującego 
udane plony gospodarzowi 
święta – burmistrzowi Łęcz-
nej Leszkowi Włodarskiemu.

W konkursie wieńców do-
żynkowych I miejsce zdoby-
ło sołectwo Podzamcze, II 
– sołectwo Zakrzów, a III ex 
aequo – Zofiówka, Łuszczów 
Kolonia i OSP Łęczna.

O stoiska z przepysznym 
jedzeniem i smacznymi cia-

stami zadbały Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Później rozpo-
częła się muzyczna zabawa.

Starostami tegorocznych 
gminno-parafialnych doży-
nek byli Anna Cielma i Ma-
rek Winsyk z sołectwa Po-
dzamcze.

Gminno-Parafialne
Święto Plonów w Łęcznej

Dożynki w sołectwie Zakrzów

Dopełnieniem była wie-
czorna potańcówka w ryt-
mach muzyki disco. Nawet 
nadchodzące deszczowe 
chmury nie przestraszyły 
uczestników zabawy. Miła at-
mosfera i chęć zabawy prze-

goniły niepewną pogodę. 
Organizatorami impre-

zy były: Sołectwo Zakrzów, 
Wspólnota Gruntowa Spółka 
Wsi Zakrzów oraz KGW z Za-
krzowa. Piknik nie odbyłby się, 
gdyby nie hojność sponsorów: 

Firmy RODEX Roman Woś, 
KOMAX z Łęcznej, IntechGaz 
Sylwia Mężyńska-Obcarska 
z Łęcznej, piekarni GRAGO 
z Łęcznej, Masarni Harasim 
z Ostrowa Lubelskiego i Urzę-
du Miejskiego w Łęcznej.

18 września, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Mar-
tyny Królikowskiej, w Łęcznej odbyła się plene-

rowa impreza hiphopowa. Ratusz był współorganizato-
rem tego wydarzenia.

W amfiteatrze zaprezentowali się lokalni wykonawcy: 
DJ 8LM, Wube, Filip i Kuki, Imigrand. Gwiazdą wieczoru był 
znany na ogólnopolskiej scenie rapu Sarius. 

Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, na koncert przyby-
ło bardzo wielu zwolenników tego gatunku muzycznego. 
Wspólna zabawa trwała cały wieczór.

W weekend 10-12 wrze-
śnia food trucki po-

nownie serwowały swoje 
specjały w Łęcznej na placu 
przed Urzędem Miejskim. 
Miłośnicy dobrego jedzenia 
mogli spróbować dań z róż-
nych stron świata. Wyda-
rzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, a orga-
nizatorzy obiecali kolejną 
wizytę w Łęcznej.

4 września w Łęcznej od-
była się po raz kolejny 
ogólnopolska akcja krwio-
dawstwa Motoserce.

Mieszkańcy Łęcznej po-
nownie udowodnili, że moż-
na na nich liczyć. Oddawa-
nie krwi to dzielenie się 
dobrem z drugim człowie-

kiem. Tegoroczne wydarze-
nie to 160 motocykli w pa-
radzie miejskiej oraz ponad 
200 na placu przed Urzędem 
Miejskim w Łęcznej i – co 
najważniejsze – ponad 20 
litrów zebranej krwi. 

Organizatorem akcji było 
Stowarzyszenie Motocyklo-
we PATRIA Łęczna.

Uczta
w plenerze

Hip-Hop Vibe EventHip-Hop Vibe Event

Motoserce bije
w Łęcznej
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W tym roku konkurs 
podzielony był na 

cztery kategorie wiekowe: 
7-9 lat, 10-14 lat, 15-18 lat 
i 19+. Dodatkowa kategoria 
wiekowa dała szansę wzię-
cia udziału w przeglądzie 
osobom dorosłym, dzięki 
którym Festiwal stał się nie-
co musicalowy. 

Tak jak w ubiegłym roku, 
do Łęcznej przyjechali mło-
dzi artyści z różnych stron 
Polski, m.in. z Rzeszowa, 
Ełku, Lipinek Szlacheckich 
(woj. pomorskie), Kielc czy 
Łodzi. I edycja Festiwalu 
odbyła się jedynie online, 
natomiast w tym roku, ze 
względu na mniejsze obo-
strzenia epidemiczne w Fe-
stiwalu mogła wziąć udział 
publiczność. Gościem spe-
cjalnym pierwszego dnia 
Festiwalu była Alicja Tracz, 
reprezentantka Polski na 
Eurowizji Junior 2020

Bajkową atmosferę za-
pewniła również piękna 
dekoracja wykonana przez 
pracowników CK. Motywem 
przewodnim imprezy był 
świat „Alicji w Krainie Cza-
rów”.

Na zakończenie festiwalu 
na scenie wystąpiło jury - 
Sylwia Przetak i Aleksan-
dra Gotowicka ze Studia 
Accantus - oraz śpiewaczka 
operowa Agnieszka Ja-
strzębska.

W tym roku, oprócz prze-
glądu wokalnego, na placu 
przez budynkiem CK odby-
wały się bajkowe anima-
cje dla dzieci i młodzieży. 
Były konkursy z nagroda-
mi, dmuchana zjeżdżalnia, 
wata cukrowa i lody, zaba-
wy plastyczne i muzyczne. 
Ze względu na potworny 
upał zorganizowano nawet 
bitwę na wodne balony.

Tegoroczna edycja Festi-
walu doczekała się także 
swojego hymnu. „Bajkowy 
świat” to tytuł piosenki, 
którą specjalnie na ten 
Festiwal skomponowała 
Paulina Multan. Nagra-
na została w CKM Studio, 
działającym przy Centrum 
Kultury, a zaśpiewali ją 
uczniowie Pracowni Głosu 
Pauliny Multan. Do piosen-
ki powstał nawet teledysk, 
który zrealizowało CK.

Festiwal Piosenki Bajko-
wej to jedyna tego typu im-
preza w regionie.

W tym roku mieszkańcy 
Łęcznej mieli okazję 

aż sześciokrotnie oglądać 
filmy na dużym ekranie. Za-
kupiony w ramach budżetu 
partycypacyjnego sprzęt do 
projekcji filmów i wygodne 
leżaki były tego lata inten-
sywnie eksploatowane. Se-
anse odbywały się w dwóch 
lokalizacjach – na osiedlach 
Niepodległości i Samsono-
wicza. W sobotę wyświetlano 
filmy dla młodzieży i nieco 
starszych, a niedziela była 
dniem z kinem dla dzieci.

Wielki ekran był wykorzy-
stany także podczas trze-
ciego meczu barażowego 
pomiędzy Górnikiem Łęczna 
a ŁKS Łódź, od którego zale-
żało, kto trafi do najwyższej 
w hierarchii rozgrywek pił-
karskich w Polsce PKO BP 
Ekstraklasy. Mecz rozgrywa-
ny był w Łodzi, więc by móc 
licznie kibicować naszym, 
władze miasta w porozu-
mieniu z Górnikiem Łęczna 
zdecydowały o transmisji 
spotkania na obiektach sta-
dionu w Łęcznej. Po zwycię-
stwie naszej drużyny była 
okazja do spontanicznej fety 
(fotorelacja na str. 8).

Bajkowy festiwal

(15-16 lipca) Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Bajkowej w Łęcznej rozwija 
się. Do drugiej edycji zgłosiło się prawie 
dwustu wykonawców. Czterdziestu czte-
rech z nich wystąpiło na scenie Centrum 
Kultury.

Akcja „Wakacji na wsi” 
dla dzieci z terenów wiej-
skich gminy Łęczna odby-
ła się już po raz siódmy. 
Bezpieczne i atrakcyjne 
zajęcia dla najmłodszych 
odbywały się od 12 lipca 
do 12 sierpnia.

Zajęcia współfinansowane 
z Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
zorganizowała i nadzorowa-
ła pracownica Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łęcznej – Agnieszka No-
wicka. W te wakacje współ-

prowadziły je dwie młode 
i kreatywne Weroniki, dzięki 
którym dzieci miały zapew-
nioną należytą opiekę i atrak-
cyjnie spędziły czas.

Spotkania odbywały 
się dwa razy w tygodniu, 
w czterech miejscowo-
ściach – Zakrzowie (budy-
nek biblioteki), Łuszczowie 
Kolonii (budynek OSP), Sta-
rej Wsi – Stasinie (budynek 
OSP) i Witaniowie (budynek 
OSP). Dzieciaki brały udział 
w zabawach integracyjnych, 
muzycznych i sportowych, 
wykonywały prace arty-
styczne, szyły wielkie podu-

chy, uczyły się przyrządzać 
pizzę, bawiły w podchody. 

Organizatorzy zadbali 
także o ciekawe wycieczki – 
na basen AVIAPARK w Świd-
niku, do kina w Lublinie oraz 
do Magicznych Ogrodów. 

Na zakończenie wakacji 
odbył się piknik z ogniskiem 
i poczęstunkiem. Wielką 
atrakcją była dmuchana 
zjeżdżalnia, wspinaczki na 
wysoką wieżę, liczne zaba-
wy i konkursy.

Organizatorzy „Wakacji 
na wsi” składają podzię-
kowania Irenie Roczniew-
skiej – sołtysowi Łuszczowa 

Kolonii oraz Magdalenie 
Łukasiak – sołtysowi Sta-
rej Wsi - Stasin za pomoc 
w opiece nad dziećmi i ak-
tywne uczestnictwo w spo-
tkaniach i wycieczkach, 
Mariannie Świrskiej – kie-
rownikowi biblioteki w Za-
krzowie za udostępnienie 
pomieszczeń, gdy pogoda 
nie pozwalała bawić się na 
dworze. Wyrazy wdzięczno-
ści kierują również do rodzi-
ców i dziadków uczestników 
– za duże wsparcie, a także 
do Kuby i Nikoli, którzy po-
magali podczas organizacji 
wyjazdów i pikników.

Wakacje na Wsi 2021. Działo się duuużo!

Kino pleneroweKino plenerowe
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Nad Piaseczno rowerzy-
ści jechali spacerowym 

tempem dość płaską trasą. 
Wiodła drogami polnymi, 
szutrowymi, asfaltowymi i 
ścieżkami rowerowymi przez 
Podzamcze, Dąbrowę i Ucie-
kajkę. Nad jeziorem uczest-
nicy rajdu zjedli obiad, 

odpoczęli i wysłuchali cieka-
wostek opowiadanych przez 
Sławomira Wróbla, pra-
cownika Poleskiego Parku 
Narodowego. Rajdowiczom 
towarzyszył na rowerze bur-
mistrz Leszek Włodarski, a 
na miejscu przywitał wszyst-
kich wójt gminy Ludwin 

W niedzielę, 15 sierpnia, 
park Podzamcze był 

areną sportowej rywalizacji. 
To właśnie tam zorganizowa-
no Bieg Tropem Wilczym, po-
święcony pamięci żołnierzy 
niezłomnych. Była to już dru-
ga inicjatywa biegowa grupy 
motocyklowej Patria. Biega-
cze chwalili malowniczą trasę 
w Parku Podzamcze, wzdłuż 
brzegów Świnki i Wieprza.

Nagrody Burmistrza Łęcz-
nej za wyniki sportowe 

osiągnięte w 2020 roku 
otrzymali: Paweł Bielec-
ki – Akademia Sztuk Walki 
(nagroda w wysokości 800 zł 
brutto), Kacper Głowienka – 
Lubelski Klub Sportów Walki 
DAN (600 zł brutto), Niko-
dem Dejko – Klub Elita Gym 
Łęczna (600 zł brutto), Han-
na Lachowska – Akademia 

Sztuk Walki (400 zł brutto), 
Martyna Lachowska – Aka-
demia Sztuk Walki (400 zł
brutto), Kacper Szymczuk – 
Akademia Sztuk Walki (400 zł 
brutto), Lena Mróz – Klub 
Elita Gym Łęczna (400 zł 
brutto), Milena Baryła – 
Górnik Łęczna S.A. (300 zł 
brutto), Oliwia Haładus – 
Górnik Łęczna S.A. (300 zł 
brutto).

Wyróżnienia otrzymali: 
Malwina Florek (Akademia 
Sztuk Walki), Natalia Ha-
ładus i Lena Nowak (obie 
– Górnik Łęczna S.A.), Igor 
Głowienka i Lena Głowienka 
(oboje – Lubelski Klub Spor-
tów Walki DAN) oraz Amelia 
Ciseł, Maciej Drygiel, Mar-
tyna Kawalerska i Hubert 
Rudziński (wszyscy czworo – 
Klub Elita Gym Łęczna).

W  p o ło w i e  s i e r p n i a 
w Łęcznej gościli spor-
towcy Akademii SWC we 
Wrocławiu. Była to okazja 
i szansa na wyjątkowe 
pokazy i spotkanie z mi-
strzami kalisteniki, czyli 
ćwiczeń wykonywanych 
w oparciu o ciężar wła-
snego ciała.

W ramach projektu „Ak-
tywna Łęczna - Zdrowe Na-
wyki” gościliśmy w naszym 
mieście czworo utalentowa-
nych sportowców: Michała 
Urbanika (brązowy medali-
sta Street Workout Poland 
Championship 2017 oraz 
Game Of Bars 2018), Bartka 
Kruka (mistrz wytrzymało-
ści z imponującym rekordem 
2018 pompek wykonanych 
w jednej serii), Karola Siw-
ka (złoty medalista w zawo-
dach Kill by Skill, a także 
zdobywca brązowego me-
dalu na WSWCF Academy 
World Cup 2019) i Natalię 
Modzelewską (czterokrot-
na Mistrzyni Polski oraz Mi-
strzyni Świata 2018).

Wydarzenie przyciągnęło 
pasjonatów nie tylko z Łęcz-
nej. Sportowcy zaprezento-
wali spektakularne umie-
jętności w trudnej sztuce 
kalisteniki i ćwiczenia typu 
street workout. Uczyli prawi-

Nagrody za wyniki sportowe

Warsztaty street workoutWarsztaty street workout

dłowo wykonywać ćwiczenia, 
począwszy od najprostszych 
elementów, a skończywszy 
na zaawansowanych se-
kwencjach. Podzielili się też 
swoją sportową historią, 
opowiedzieli o przezwycięża-
niu trudności i o sposobach 
utrzymania wysokiej moty-
wacji w dążeniu do celu.

Sport uprawiany na świe-
żym powietrzu, a zwłaszcza 
kalistenika, cieszy się ostat-

nio dużym zainteresowaniem 
wśród naszych mieszkańców. 
W związku z tym w okresie 
od 15 sierpnia do 30 wrze-
śnia zorganizowano otwarte 
i nieodpłatne ćwiczenia z tej 
dyscypliny sportowej.

Projekt był realizowany 
w oparciu o środki pocho-
dzące z budżetu Gminy Łęcz-
na – Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Blisko 120 rowerzystów uczestniczyło w XI edycji rajdu 
„Łęczna na rowery”. Tym razem cykliści pojechali nad 
jezioro Piaseczno. Ciekawa trasa i świetna pogoda spra-
wiły, że czas mijał bardzo szybko.

Andrzej Chabros. Trasa 
powrotna prowadziła przez 
Nadrybie, Puchaczów oraz 
Turowolę.

Najmłodsza rowerzyst-
ka miała 6 lat, najstarszy 
rowerzysta - 75 (oboje na 
zdjęciu).

Rajd sfinansowany zo-
stał ze środków Gminne-
go Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łęcznej.

Za pomoc przy organizacji 
dziękujemy OSP Łuszczów
-Kolonia, OSP Karolin, Gmi-
nie Ludwin, koordynatorom 
grup, a także wszystkim 
osobom, które dołożyły pra-
cy przy organizacji rajdu.

Bieg TropemBieg Tropem
WilczymWilczym

Odjazdowy rajd rowerowy
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22 czerwca na rynku 
przed ratuszem od-

była się wielka sportowa feta 
z okazji awansu Górnika Łęcz-
na do piłkarskiej ekstraklasy. 
Przybyli m.in. przedstawiciele 
władz miasta oraz głównego 
sponsora – Lubelskiego Wę-
gla Bogdanka, a także dzia-
łacze i piłkarze klubu Górnik 
Łęczna. Było bardzo głośno 
i bardzo wesoło.

Gmina Łęczna wspiera fi-
nansowo i niematerialnie pił-
karzy Górnika Łęczna, którzy 
od roku występują w koszul-
kach z herbem miasta.

Górnik Łęczna w znakomi-
tym, ale i zaskakującym 
stylu awansował latem 
do PKO BP Ekstraklasy, 
pokonując w barażach 
najpierw GKS Tychy po 
rzutach karnych, a na-
stępnie faworyzowany 
ŁKS Łódź dając nam, Łęcz-
nianom, powód do dumy. 

Po niezbyt długiej prze-
rwie na złapanie oddechu 
zawodnicy Zielono-Czarnych 
wrócili do treningów. Okres 
przygotowawczy był nie-
zwykle krótki, ale wszyscy 
w Łęcznej nie mogli się już 
doczekać meczów Górnika 
na najwyższym poziomie roz-
grywkowym w kraju. 

Górnicy od początku bie-
żącego sezonu PKO BP Eks-
traklasy grają z herbem mia-
sta Łęczna na koszulkach. 

„Jesteśmy dumni z moż-
liwości reprezentowania 
naszego miasta i jego miesz-
kańców na arenie ogólno-
polskiej – mówią w klubie 
z Al. Jana Pawła II 13. – To 
bardzo wymagające roz-
grywki, nie będzie łatwo się 
w nich utrzymać, bo rywali-
zujemy z drużynami posia-
dającymi dużo większe bu-
dżety i doświadczenie w tej 
lidze, ale niezależnie od 
tego chcemy, by każdy mecz 
był świętem całej naszej 
społeczności. Przez cały ten 
sezon wszyscy mieszkańcy 
Łęcznej mają więc niepo-
wtarzalną okazję uczęsz-
czać na mecze PKO BP Eks-
traklasy i oglądać zmagania 
Górnika z takimi drużynami 
jak Lechia Gdańsk, Wisła 
Kraków, Pogoń Szczecin, 
Raków Częstochowa, Lech 
Poznań czy Legia Warszawa. 
Widać po trybunach, że at-
mosfera jest znakomita, a na 
mecze przychodzą całe ro-
dziny, a to bardzo nas cieszy, 
bo Górnik to klub rodzinny”.

W sobotę, 24 lipca, przy 
komplecie publiczności 
nasz zespół zremisował na 
inaugurację PKO BP Eks-
traklasy z ubiegłorocznym 
zdobywcą Pucharu i Super-
pucharu Polski, Cracovią 
1:1. Bramkę otwierającą 
wynik spotkania, po zna-
komitym dograniu Bana-
szaka, zdobył dobrze znany 
kibicom Śpiączka – dziś już 
najlepszy strzelec Górnika 
w historii występów druży-
ny w Ekstraklasie.

Ostatecznie obie drużyny 
musiały podzielić się punk-
tami, ale panująca na try-
bunach znakomita, rodzin-
na atmosfera w kontekście 
tego wyniku, sprawiła, że 
mogliśmy czuć się zadowo-
leni i już planować kolejny 
weekend z Górnikiem. 

Już w najbliższą niedzie-
lę 31 października o godz. 
15:00 szykuje się kolejne 
wielkie święto dla całej ro-
dziny i w zasadzie najlepsza 
rozrywka na weekend z przy-
jaciółmi – mecz Górnika z wi-
cemistrzem Polski i zdobyw-
cą Pucharu Polski z zeszłego 
sezonu, znakomicie grają-
cym Rakowem Częstochowa. 

W świetle jupiterów na 
murawie pojawią się znane 
nazwiska. W zielonych ko-
szulkach, obok głodnych eks-
traklasowych doświadczeń 
młodych piłkarzy zobaczymy 
m.in. zawodników, którzy 9 
razy sięgali po Puchar Polski, 
zdobywali mistrzostwo kra-
ju i reprezentowali nasz kraj 
w narodowych barwach. Po 
drugiej stronie m.in. repre-
zentujący barwy narodowe 
Gvilia (Gruzja), Gutkovskis 
(Łotwa), Petrasek (Czechy) 
i Jordan Courtney-Perkins 
(Australia U-17).

W obu drużynach wystą-
pią także młodzieżowi re-
prezentanci naszego kraju. 

Szczegółowe informacje 
na temat biletów można uzy-
skać pod adresem: 

bilety@gornik.leczna.pl 
lub pod numerem telefonu:

 667 667 161. 
Bilety schodzą jak ciepłe 

bułeczki, tym bardziej, że 
oferta klubu jest skrojona na 
miarę, właśnie pod wypady 
większą paczką. Czy po raz 
kolejny możemy spodziewać 
się kompletu? Zdecydowanie 
tak! Dlatego, jeżeli jeszcze 
nie kupiliście swojego bile-
tu, albo nie macie wykupio-
nej subskrypcji lub karnetu, 
koniecznie jeszcze dziś zaj-
rzyjcie na stronę: bilety.gor-
nik.leczna.pl lub do Saloniku 
sieci Kolporter. Od czwartku 
od godz. 10:00 czynna bę-
dzie również kasa biletowa 
na stadionie.

Dla czytelników „Biulety-
nu Informacyjnego” mamy 
wspaniałą wiadomość. Me-
cze Górnika w Ekstraklasie 
można oglądać na żywo już 
od 14 zł! 

 Serdecznie zapraszamy!

Łęczna 
Piątkę 
biega

Emocje ekstraklasa!

AwansAwansjest naszjest nasz

19 września ulicami 
Łęcznej przebie-

gło blisko dwieście osób. 
Wszystko za sprawą gru-
py Łęczna Biega, która 
we współpracy z Gminą 
Łęczna zorganizowała ko-
lejny profesjonalny 5-ki-
lometrowy bieg uliczny 
„II Kasztelańska Piątka – 
Łęczna Biega 2021”. Trasa 
wiodła przez Stare Miasto 
i os. Samsonowicza. Biega-
cze pokonali ją w deszczu.
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