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ŁĘCZNA

Powszechny 
spis rolny

Od 1 września do 30 listopada br. przepro-
wadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. 

Jego wyniki służą władzom lokalnym i central-
nym do podejmowania decyzji strategicznych, 
opartych na analizie danych. >> str. 2

ŚDS w nowej
siedzibie

Odnowiony budynek starego spichlerza został 
dopuszczony do użytkowania jako Środowi-

skowy Dom Samopomocy. Po zakończeniu odbio-
rów i zagospodarowaniu się w nowym miejscu 
ruszyły dostawy nowego wyposażenia.   >> str. 4

Szkodliwy
mit miesza
w odpadach

Opłata za śmieci 
bez zmian

Podwyżki opłat za śmieci, które odczuwają 
mieszkańcy ościennych miejscowości, 

ominęły Łęczną. Stawka za odbiór odpadów 
pozostaje na niezmienionym poziomie (17 zł 
od osoby). >> str. 2

W wielu miejscowościach, także 
w Łęcznej, pokutuje mit, że śmieci nie 
warto segregować, bo prosto z wiat 
śmietnikowych i tak trafiają do tego 
samego auta odbierającego odpady. 
Czy rzeczywiście odpady są mieszane 
przy odbiorze? >> str. 2

O ważnej
przebudowie

W Witaniowie 
droga gotowa

Równo na drodze powiatowej w Witaniowie. 
Gmina Łęczna współfinansowała prace. >> str. 5Planujemy przebudowę al. Jana Pawła II po-

między rondem a ul. Wyszyńskiego. >> str. 5

>> str. 3

Pandemia koronawirusa zatrzymała nas 
w domu. Na szczęście nie zatrzymała inwe-
stycji, które realizowane są w naszej gminie. 
Zaplanowane działania idą pełną parą.

Leszek Włodarski
Burmistrz Łęcznej

Górnik
awansował

Kładka nad Lubelską

W ramach drugiego etapu rewitalizacji Starego Miasta nad ulicą 
Lubelską w Łęcznej powstaje kładka pieszo-rowerowa. Połączy 
ona ulice 11 Listopada oraz Świętoduską.

Nagroda 

Burmistrza 

Łęcznej 

„Łęczyński 

Odyniec 

Kultury” 

dla Romana 

Kurzępy

 >> str. 3

ROZMOWA
z Radosławem Tkaczykiem, 
prezesem PGKiM w Łęcznej

Zielono-Czarni wracają na zaplecze ekstraklasy 
po dwóch latach przerwy. >> str. 5

17zł/os.
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Na stronie leczna.pl oraz w me-
diach społecznościowych udostęp-
niono raport o stanie gminy Łęczna 
za rok 2019. W dokumencie znaj-
dziemy m.in. informacje demogra-
ficzne, finansowe, o stanie mienia 
komunalnego oraz dotyczące stra-
tegii rozwoju, pomocy społecznej 
i wielu innych zagadnień.

Raport został sporządzony po 
raz drugi na mocy zmienionych 
przepisów o samorządzie gmin-

nym i zawiera informacje o waż-
nych dla naszej gminy obszarach 
oraz podejmowanych w ubie-
głym roku działaniach.

Mieszkańców gminy Łęczna 
zachęcamy do zapoznania się 
z dokumentem, a w razie pytań 
o kontakt z Urzędem Miejskim 
m.in. poprzez e-mail info@
um.leczna.pl a także poprzez 
media społecznościowe i telefo-
niczny kontakt z urzędem.

Podwyżki opłat za śmieci, 
które odczuwają mieszkańcy 
ościennych miejscowości, omi-
nęły Łęczną. Stawka za odbiór 
odpadów pozostaje na nie-
zmienionym poziomie (17 zł od 
osoby). Posiadacze Karty Dużej 

Rodziny w dalszym ciągu mogą 
uzyskać częściowe zwolnienie 
z opłat (30%).

Przypominamy, że burmistrz 
Łęcznej Leszek Włodarski jasno 
stwierdził, że będzie dążył do 
utrzymania jak najdłużej dotych-

czasowej stawki i będzie wspie-
rał spółdzielnie w działaniach na 
rzecz poprawy jakości segregacji 
odpadów. W tym roku w Łęcznej, 
w odróżnieniu od wielu miast, 
które podnosiły ceny, stawka po-
została na poziomie 17 zł od oso-

by. Mamy nadzieję, że mieszkań-
cy deklarujący dotychczas brak 
segregacji odpadów dostosują 
się do nowych wymogów zbiórki 
selektywnej. Jest to działanie 
w interesie zbiorowym miesz-
kańców naszej gminy.

Tak głosowali mieszkańcy gminy Łęczna
w poszczególnych obwodach w drugiej turze

Obwód Andrzej Duda Rafał Trzaskowski

1 760 (72,3%) 291 (27,7%)

2 530 (72,7%) 199 (27,3%)

3 341 (77,7%) 98 (22,3%)

4 475 (67%) 234 (33%)

5 467 (65,3%) 248 (34,7%)

6 486 (61,6%) 303 (38,4%)

7 506 (65,4%) 268 (34,6%)

8 501 (56,4%) 387 (43,6%)

9 468 (60,3%) 308 (39,7%)

10 545 (68,2%) 254 (31,8%)

11 675 (67,9%) 319 (32,1%)

12 572 (64,8%) 311 (35,2%)

13 402 (64,4%) 222 (35,6%)

14 538 (69,6%) 235 (30,4%)

15 629 (68,4%) 290 (31,6%)

16 31 (75,6%) 10 (24,4%)

suma 
głosów

7926 (66,59%) 3977 (33,41%)

Wybory Prezydenckie 
2020 - wyniki w Łęcznej
Za nami dwie tury wyborów prezydenckich. Andrzej Duda 
uzyskał reelekcję i będzie pełnił funkcję głowy państwa przez 
kolejne 5 lat. W drugiej turze rekwencja w Łęcznej była mini-
malnie niższa niż w całym kraju (68,18%) i wyniosła 68,12%.

– W wielu miejscowościach, 
także w Łęcznej, pokutuje mit, 
że śmieci nie warto segrego-
wać, bo prosto z wiat śmietni-
kowych i tak trafiają do tego 
samego auta odbierającego od-
pady. Czy rzeczywiście odpady 
są mieszane przy odbiorze?

– To faktycznie mit. Różne 
frakcje są często odbierane tym 
samym pojazdem, ale nie w ra-
mach tego samego kursu. To, że 
Spółka dysponuje taborem na 
tyle uniwersalnym, że może on 
obsłużyć różne strumienie od-
padów, nie oznacza, że dzieje się 
to w jednym załadunku. Osob-
na sprawa to to, czy w danym 
pojemniku są odpady zgodne 
z oznaczeniem pojemnika.

– Dlaczego śmieci warto se-
gregować?

– Segregacja wstępna przez 
mieszkańców ma głęboki sens. 
Przede wszystkim jest przeja-
wem odpowiedzialności za śro-
dowisko własne i całej społecz-
ności lokalnej oraz wpisuje się 
w szerszą, globalną strategię 
(krajową i unijną) dotyczącą 
przetwarzania surowców, pro-
dukcji opakowań oraz pozyski-
wania źródeł energii cieplnej. 
Po prostu pozwala ograniczyć 
marnotrawstwo wytworzonych 
już materiałów. W jeszcze szer-
szym wymiarze ekonomicznym 

również jest celowe. To wreszcie 
miejsca pracy w sektorze ener-
getycznym, w recyclingu opa-
kowań z tworzyw sztucznych 
i szkła. Nie wolno nam tego tra-
cić z oczu.

– Od lutego 2019 roku jest 
pan prezesem PGKiM w Łęcz-
nej. Czym może się pan pochwa-
lić? Co udało się osiągnąć?

– To pytanie trochę pod-
chwytliwe. Autopromocja nie 
jest moim celem. Razem z całą 
załogą Spółki dokładamy sta-
rań, żeby prowadzić sprawy ko-
munalne naszej społeczności 
lokalnej w logiczny, oszczędny 
i zgodny z przepisami sposób. 
Dopinamy realizację dużego 
projektu inwestycyjnego do-
tyczącego zagospodarowania 
odpadów. Celem projektu była 
kompleksowa modernizacja ca-
łego procesu zagospodarowania 
odpadów komunalnych, czę-
ściowe zautomatyzowanie pro-
cesu przetwarzania i odzysku 
surowców wtórnych z odpadów 
komunalnych trafiających do 
Spółki. Cieszy nas potwierdze-
nie osiągnięcia zakładanych 
celów. Zainwestowana kwota, 
przypomnę, to ponad 22,18 mln 
zł, w tym 15,09 mln zł pozyska-
nego dofinansowania zewnętrz-
nego. Ten wydatek przynosi 
oczekiwany efekt. W tym roku 

rozpoczęliśmy modernizację 
taboru służącego Spółce do 
zbiórki odpadów. PGKiM w bie-
żącym roku kupi trzy nowe po-
jazdy specjalistyczne do zbiórki 
odpadów. Podejmujemy także 
kroki w kierunku zapewnienia 
sobie technicznych możliwości 
monitorowania online procesu 
odbioru odpadów. Rozpoczęli-
śmy też kilka projektów zwią-
zanych z pozyskaniem środków 
zewnętrznych na inwestycje 
w infrastrukturę i sprzęt do ob-
sługi sieci kanalizacyjnej. Uda-
ło mi się przeprowadzić szereg 
działań poprawiających efek-
tywność Spółki. Podjęliśmy też 
próbę rozwiązania nabrzmie-
wającego problemu związanego 
z nieuregulowanym statusem 
urządzeń wodociągowo-kana-
lizacyjnych budowanych przez 
indywidualnych inwestorów. 

– Porozmawiajmy o cenach. 
W porównaniu do pobliskich 
miast za śmieci płacimy mniej, 
ale za wodę i ścieki już więcej. 
Z czego to wynika? Da się ten 
koszt obniżyć?

– Obecnie za wodę i ścieki 
mieszkaniec Łęcznej płaci mniej 
niż na przykład mieszkaniec 
Lubartowa i około 10 groszy wię-
cej niż mieszkaniec Świdnika, 
więc z tego punktu widzenia nie 
jest aż tak źle. Jeszcze niedaw-

no rzeczywiście w Łęcznej było 
sporo drożej niż w tych miastach. 
Mamy postawiony cel, by mak-
symalnie ograniczać koszty dla 
mieszkańców. Niestety, wiele 
kosztów niezależnych od Spółki 
wzrasta. 

Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że nasze miasto rozwija się 
w inny sposób niż 20, 15 czy 
nawet 10 lat temu. Zwiększa się 
wydatnie liczba posesji jedno-
rodzinnych, zarówno w centrum 
miasta, jak i na jego obrzeżach. 
Zasiedlanie nowych terenów to 
faktycznie nowi odbiorcy wody, 
ale efektywność infrastruktury 
na takim obszarze wygląda ina-
czej niż przy zasilaniu budow-
nictwa wielorodzinnego. Być 
może jest to sygnał w kierunku 
weryfikacji strategii taryfowej 
Spółki. Skoro budownictwo jed-
norodzinne się upowszechnia, 
to siłą rzeczy poziom kosztów 
rozliczania czy utrzymania w go-
towości urządzeń w przeliczeniu 
na jednego odbiorcę będzie miał 
niższą dynamikę. Monitorujemy 
ten obszar i będziemy się ada-
ptować do tych zmian. Jeszcze 
raz jednak podkreślam, że zrobi-
my wszystko, by minimalizować 
obciążenia mieszkańców. Oczy-
wiście nie możemy tego robić 
kosztem niezawodności działa-
nia infrastruktury.

Rozmowa z Radosławem Tkaczykiem, prezesem PGKiM w Łęcznej

Szkodliwy mit
miesza w odpadach

W Łęcznej opłata za śmieci bez zmian

Raport o stanie 
gminy Łęczna
opublikowany

Od 1 września do 30 listopada 
br. przeprowadzony zostanie 
Powszechny Spis Rolny. Jego 
wyniki są jedynym źródłem, 
które pozwala dokładnie scha-
rakteryzować polskie rolnic-
two. Służą władzom lokalnym 
i centralnym do podejmowania 
decyzji strategicznych, opar-
tych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady, jak również wynika on 
z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 
2020 r. W państwach członkow-
skich ONZ pełne badanie reali-
zowane jest raz na 10 lat i obej-
muje wszystkie gospodarstwa 
rolne. Poprzedni Powszechny 
Spis Rolny odbył się w Polsce 
w 2010 r.

Ustawa o spisie rolnym regu-
luje zakres, formę i tryb prze-

prowadzenia przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go powszechnego spisu rolne-
go w 2020 r. oraz zakres, formę 
i tryb prac związanych z przygo-
towaniem i opracowaniem wyni-
ków spisu.

Wszystkie podmioty zobowią-
zane są do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy będą mogli udzielić 
informacji o gospodarstwach 
rolnych w jeden z trzech sposo-
bów: 

– poprzez samospis interne-
towy przeprowadzony za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, 
która będzie dostępna na tej 
stronie internetowej; 

– telefonicznie – dzwoniąc na 
infolinię spisową, pod numer 22 
279 99 99;

- w trakcie rozmowy z rachmi-
strzami spisowymi, kontaktują-
cymi się z użytkownikami gospo-
darstw rolnych, którzy nie spiszą 
się samodzielnie.

Już wkrótce powszechny spis rolny

Osoby wykonujące prace spi-
sowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycz-
nej. Przed przystąpieniem do 

pracy rachmistrzowie są poucza-
ni o istocie tajemnicy statystycz-
nej i sankcjach za jej niedotrzy-
manie.

Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla te-
renów wiejskich gminy Łęczna 
jest już dostępny na mapowym 
portalu INSPIRE-HUB.

Dokumenty planistyczne zo-
stały umieszczone na portalu 
mapowym INSPIRE-HUB i do-
stępne są również na stronie 
leczna.pl w zakładce „Dla inte-
resanta”.

Za pomocą wyszukiwarki, po 
numerze ewidencyjnym lub ad-
resie, w szybki i prosty sposób 
można odnaleźć wybraną dział-
kę i uzyskać dla niej rzetelne 
informacje o obejmujących ją 

zapisach dokumentów plani-
stycznych. Portal umożliwia rów-
nież pobranie oryginalnego tek-
stu uchwały oraz oryginalnego 
rysunku planu czy też Studium.

W ramach cyfryzacji doku-
mentów planistycznych w Urzę-
dzie Miejskim w Łęcznej wdrożo-
no również oprogramowanie GIS 
dostarczone przez firmę GIAP 
Sp. z o.o. umożliwiające przy-
spieszenie obsługi interesantów 
poprzez sprawniejsze wydawa-
nie zaświadczeń, wypisów i wy-
rysów z MPZP oraz zarządzanie 
rejestrem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego i Studium.

Działki jak na talerzu
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Kładka to pomysł zgłoszony 
podczas konsultacji społecz-
nych. Powrócił do niego archi-
tekt Tadeusz Michalak – autor 
koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni publicznej Stare-
go Miasta. Pomysł ten poparli 
mieszkańcy Łęcznej uczestni-
czący w konsultacjach społecz-

nych dotyczących rewitalizacji. 
Przygotowania do budowy kład-

ki trwały kilka lat. Wiosną 2017 
roku przeprowadzono na tym te-
renie badania georadarowe, które 
miały na etapie realizacji uchro-
nić wykonawcę robót i inwestora 
od niespodzianek kryjących się 
pod powierzchnią ziemi. 

Kładka będzie miała 78 m 
długości i 4 m szerokości. Na 
płytach betonowych zostanie 
ułożona nawierzchnia z żywicy 
epoksydowo-poliuretanowej o 
kolorystyce różnej dla ciągu pie-
szego i rowerzystów. Po obu stro-
nach kładki zostanie ustawiona 
balustrada wyposażona w dodat-

kowe poręcze przeznaczone dla 
osób niepełnosprawnych.

Kładkę oświetli około 300 
punktowych opraw LED.

Na miejscu budowy widać już 
przyczółki i filary, a z Huty Pokój 
w Rudzie Śląskiej lada moment 
dostarczone zostaną przęsła 
przygotowane do montażu. 

Trwa budowa kładki
nad ulicą Lubelską

Budowa kładki nad ulicą Lubelską jest elementem projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – II etap” realizowanego przez Gminę Łęczna 
w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach drugiego etapu rewitalizacji Starego Miasta nad ulicą Lubelską w Łęcznej powstaje 
kładka pieszo-rowerowa. Połączy ona ulice 11 Listopada oraz Świętoduską.

Nagroda Burmistrza Łęcznej 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dóbr 
kultury „Łęczyński Odyniec 
Kultury” została przyznana 
Romanowi Kurzępie – nauczy-
cielowi muzyki, kapelmistrzo-
wi Górniczej Orkiestry Dętej 
LW „Bogdanka” S.A., kierow-
nikowi Kapeli Podwórkowej 
„Karbon” – za jego osiągnięcia 
na niwie upowszechniania mu-
zyki oraz całokształt dokonań 
w tej dziedzinie twórczości 
w Łęcznej i regionie.

Roman Kurzępa – absolwent 
Średniej Szkoły Muzycznej i Stu-
dium Nauczycielskiego w Lu-
blinie oraz absolwent Wyższej 
Szkoły Nauczycielskiej w Kiel-
cach, którą ukończył w 1972 r.
W latach 1976-1977 uczęsz-
czał a następnie ukończył kurs 
kapelmistrzowski I i II stopnia 
w Łodzi. Pracę zawodową pod-
jął w Ognisku Muzycznym przy 
ZDK w Poniatowej w 1965 r., 
gdzie pracował do 1976 r. W la-
tach 1967-1969 pracował także 
jako nauczyciel wychowania 
muzycznego w SP i LO w Ponia-
towej. Prowadził chóry szkolne 
i zespoły muzyczne w Skokowie 
i Poniatowej.

W latach 1976-1995 był za-
trudniony w Towarzystwie Mu-
zycznym im. H. Wieniawskiego 
w Lublinie jako nauczyciel muzy-
ki w Ognisku Muzycznym w Opo-
lu Lubelskim i Nałęczowie (w la-
tach 1980-1985). 

W latach 1979-1995 był ka-
pelmistrzem Orkiestry Dętej OSP 
w Opolu Lubelskim.

W 1995 r. podjął współpracę 
z Górniczą Orkiestrą Dętą KWK 
„Bogdanka”, najpierw jako czło-
nek orkiestry a później zastępca 
kapelmistrza. Od 2006 r. jest ka-
pelmistrzem Górniczej Orkiestry 
Dętej LW „Bogdanka” S.A. W tym 
okresie przeprowadził gruntow-
ną przebudowę orkiestry. Do 
jej składu wprowadził młodzież 
z Łęcznej, głównie uczniów 
szkoły górniczej. Obecnie po-
nad połowę składu Górniczej 
Orkiestry Dętej stanowią jego 
wychowankowie. Dziś trudno 
sobie wyobrazić w Łęcznej ob-
chody świąt państwowych czy 

miejskich bez udziału Orkiestry, 
która swoją działalnością z po-
wodzeniem kultywuje piękne 
górnicze tradycje i prezentuje 
je w całym kraju. W 2006 r. Gór-
nicza Orkiestra Dęta LW „Bog-
danka” S.A. pod kierownictwem 
Romana Kurzępy otrzymała Na-
grodę Burmistrza Łęcznej „Łę-
czyński Odyniec Kultury”.

W 1997 r. Roman Kurzępa 
podjął współpracę z Górniczą 
Kapelą Podwórkową „Karbon” 
jako kierownik muzyczny kapeli, 
a w ostatnich latach jako jej kie-
rownik i menager. Jest kompozy-
torem utworów wykonywanych 
przez „Karbon” – kapeli, która 
jest laureatem wielu ogólno-
polskich festiwali i konkursów. 
Kapela Podwórkowa „Karbon” 
przez wiele lat była gospoda-
rzem i współorganizatorem 
Ogólnopolskiego Festiwalu Ka-
pel Ulicznych i Podwórkowych 
w Łęcznej. W ostatnich latach 
kapela kierowana przez Romana 
Kurzępę została laureatem m.in.: 
głównej nagrody XX Festiwalu 
w 2017 r. - Nagrody Burmistrza 
Łęcznej ufundowanej z oka-
zji jubileuszu 550-lecia miasta 
Łęczna, Pucharu Prezesa Radia 
Lublin jako Nagrody Publiczno-
ści festiwalu w 2018 r. i Pucha-
ru Prezesa PGKiM za najlepszą 
piosenkę targową łęczyńskiego 
festiwalu.

W swojej długoletniej pracy 
jako wychowawca i nauczy-
ciel muzyki wykształcił setki 
uczniów, a około stu jego wycho-
wanków pracowało bądź pracuje 
w tym zawodzie. Roman Kurzę-
pa za swoją wieloletnią pracę 
i działalność był wielokrotnie 
wyróżniany oraz odznaczany, 
m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz brązowym, srebrnym i zło-
tym Krzyżem za zasługi na rzecz 
OSP.

O przyznanie nagrody Ro-
manowi Kurzępie wnioskowa-
ło Centrum Kultury w Łęcznej. 
Uroczyste wręczenie nagrody 
odbędzie się 7 sierpnia 2020 r. 
w siedzibie Centrum, jednak ze 
względu na wciąż obowiązujący 
stan epidemii będzie miało ka-
meralny charakter. 

Laureatowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Łęczyński Odyniec 
Kultury za rok 2019 
przyznany
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Na początku maja odnowiony 
budynek starego spichlerza 

został dopuszczony do użytkowa-
nia jako Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy. W czerwcu, po prze-
rwie spowodowanej pandemią, 
uczestnicy ŚDS wrócili do nowej 

siedziby. Ale aby nowy obiekt 
mógł pełnić swoje funkcje, potrze-
buje różnorodnego wyposażenia.

Po zakończeniu odbiorów i za-
gospodarowaniu się w nowym 
miejscu ruszyły dostawy nowego 
sprzętu. Są to m.in. komputery 

z oprogramowaniem, a także wy-
posażenie zaplecza kuchenne-
go. W ostatnim czasie dostarczo-
no nowy sprzęt AGD, przyrządy 
do ćwiczeń i rehabilitacji, trwa 
także montaż mebli do recepcji 
i mieszkań treningowych. 

Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” 
jest realizowany ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 538 032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461 460 43 zł, 
dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 540 000 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w nowej siedzibie

Burmistrz Łęcznej informuje o rozpoczęciu kon-
sultacji społecznych w związku z tworzeniem 
Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gminy 
Łęczna do 2035 r., które odbędą się w terminie 
od 3 do 24 sierpnia 2020 roku.

Celem Strategii jest wsparcie rozwoju szeroko 
pojętej polityki elektromobilności oraz zrównowa-
żonego rozwoju transportu i mobilności Łęcznej. 
Strategia ma być również podstawowym kryterium 
w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektro-
mobilności w mieście, m.in. w zakresie:

– rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania 
paliw alternatywnych;

– modernizacji przystanków miejskich oraz roz-
woj infrastruktury SMART-CITY;

– rozbudowy systemu dróg rowerowych;
– wprowadzenia komunikacji publicznej opartej 

o pojazdy zeroemisyjne;
Przygotowany przez ekspertów projekt doku-

mentu podlega konsultacjom i umożliwia wy-
powiedzenie się mieszkańcom oraz przedsta-
wicielom różnych organizacji i środowisk. Głos 
każdego z uczestników konsultacji jest dla nas 
bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również reali-
zacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Powstanie dokumentu jest w całości sfinansowa-
ne ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
GEPARD II.

W dniu 13 sierpnia br., o godz. 11.00, przeprowa-

dzone zostanie spotkanie wideokonsultacyjne, któ-
re odbędzie się poprzez platformę Facebook. Trans-
misja udostępniona zostanie przez profil Facebook 
Urzędu Miejskiego w Łęcznej: www.facebook.com/
urzadmiejskiwlecznej

Konsultacje prowadzi wykonawca dokumentu - 
Grupa CDE Sp. z o.o. 

Zapraszamy do konsultacji
o elektromobilności

Piękno natury, idealne miejsce do odpoczynku 
od zgiełku miasta, tablice pozwalające poznać 

tajemnice nadrybskiej flory i fauny. To wszystko za-
chęcało do zwiedzania ścieżki przyrodniczej Nadry-
bie przy kopalni LW Bogdanka. Na Rynku I w Łęcz-

nej pojawił się parklet promujący to miejsce, choć 
skupiający się przede wszystkim na zwierzętach 
i roślinności z obszaru Natura 2000.

Na specjalnej platformie, którą stworzyła LW Bog-
danka wspólnie z Fundacją Krajobrazy, można było 
przysiąść na ławeczkach, w otoczeniu zapowiedzi 
tego, co uchwycić można w okolicach Łęcznej.

Natura na parklecie

Wnioski do budżetu na 2021 rok
W związku ze zbliżającymi się pracami nad pro-

jektem budżetu Gminy Łęczna na 2021 roku na 
stronie leczna.pl zamieszczono wzór wniosku do 
projektu budżetu. Wypełniony i podpisany należy 
złożyć do 20 września 2020 r.

Wniosek dotyczący wskazania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji na obszarze sołec-
twa w roku budżetowym 2021 wraz z uchwałą, 
protokołem z zebrania wiejskiego i listą obecno-
ści należy złożyć do 30 września 2020 r.

Wnioski przyjmowane są w budynku Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5.
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Na ulicy bocznej Bazarowej 
w Łęcznej wykonano instalację 
wraz z linią kablową i zamon-
towano trzy lampy oświetle-
niowe. Inwestycja została zre-
alizowana w ramach budżetu 
osiedlowego na rok 2020. Jej 
koszt to 37 tys. zł.

W Zofiówce zaś na wybudo-
wanych w ubiegłym roku fun-
damentach zamontowano sześć 
słupów wraz z oprawami. Koszt 
to 20 tys. zł. Inwestycja została 
sfinansowana z funduszu sołec-
kiego.

W ramach projektu „Zdal-
na szkoła+” – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalne-
go przy współudziale Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, gmi-
na Łęczna otrzymała wsparcie 

w wysokości 54 960 zł. Kwota 
ta została przeznaczona na za-
kup sprzętu komputerowego 
jako wsparcie kształcenia dzie-
ci i młodzieży, w szczególności 
z rodzin wielodzietnych, z tere-
nu gminy Łęczna.

Zakończyły się prace remontowe na drodze powiatowej w Witanio-
wie. Jest nowa warstwa asfaltu i ułożono nowy chodnik. Całości 

dopełnia oświetlenie wybudowane już wcześniej. Gmina Łęczna 
współfinansowała przebudowę drogi.

Planowana przebudowa al. 
Jana Pawła II pomiędzy ron-
dem a ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego uprości wyjazd 
spod centrum handlowego 
Wamex, Urzędu Pracy, Urzędu 
Skarbowego i innych miejsc 
w centrum.

Dokumentacja przebudowy 
zamiast jednej drogi wyjazdo-
wej w kierunku al. Jana Pawła II 
przewiduje aż trzy wyjazdy. Po 
przebudowie nadal będzie moż-
na jechać w kierunku ronda, ale 
możliwy będzie także wyjazd 
w kierunku ulicy Wyszyńskie-
go a dalej Wierzbowej. Kolejny 
wyjazd zorganizowany zostanie 
w kierunku zakładu energe-
tycznego i policji w kierunku 
ulicy Księży Wrześniewskich.
Prace podzielone zostaną na 
etapy i lata realizacji. Po ich 
wykonaniu centrum Łęcznej 

Konstrukcja drogi zostanie 
wzmocniona, a nawierzchnię 

będą tworzyć dwie warstwy z be-
tonu asfaltowego o łącznej grubo-
ści 8 cm. W Ciechankach Krzesi-
mowskich wybudowana zostanie 

zatoka autobusowa z wiatą przy-
stankową. Zainstalowane zostaną 
urządzenia poprawiające bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym.

Przebudowę wykonuje Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 

Lubartów S.A. z Lubartowa. 
Łączny koszt robót budowlanych 
wyniesie 2,43 mln zł. Połowę tej 
kwoty stanowi dofinansowanie 
z programu Funduszu Dróg Sa-
morządowych.

Przebudowa drogi jest reali-
zowana w technologii recyklin-
gu na miejscu, która polega na 
wykorzystaniu istniejącej na-
wierzchni po doziarnieniu jej 
kruszywem, dodaniu cementu 

i wymieszaniu przy zachowa-
niu odpowiedniej wilgotności, 
a następnie z tak uzyskanej 
mieszanki wykonaniu warstwy 
podbudowy samobieżną maszy-
ną frezującą i układającą. To 

sprawdzona metoda, która była 
już wykorzystywana m.in. przy 
przebudowie dróg w Podzamczu, 
Witaniowie, Ciechankach Łę-
czyńskich i na odcinku ul. Wierz-
bowej w Łęcznej.

Przebudowa drogi w Ciechankach Krzesimowskich
i Piotrówku Drugim

W Witaniowie droga gotowa

Po zakończeniu prac         ...i stan przed remontem

W Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim, na odcinku drogi o długości 3,5 km,
powstaje jezdnia o szerokości 5 m z obustronnymi poboczami. 

Rozmawiamy o ważnej
przebudowie al. Jana Pawła II

przestanie się korkować. W tym 
tygodniu złożymy wniosek do 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych o dofinansowanie. Prace 
budowlane zostaną przeprowa-
dzone w przyszłym roku.

Po przebudowie: 
- wyjazd samochodem możli-

wy będzie na dwie strony,
- pojawią się chodniki,
- ścieżka rowerowa,
- miejsca parkingowe.

Inwestujemy w oświetlenie drogowe

Kolejny projekt zrealizowany
przez gminę Łęczna Jest to drugi grant w pierwszej 

edycji „Zdalna Szkoła”. W kwiet-
niu 2020 r. roku Łęczna otrzyma-
ła 80 000 zł. 

Dzięki udziałowi gminy w pro-
jekcie „Zdalna szkoła+” kupiono 
60 laptopów dla uczniów i na-
uczycieli łęczyńskich szkół, by 
wesprzeć naukę i pracę zdalną.
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Koszenie, z normalną często-
tliwością, będzie odbywało się w 
pasach drogowych, gdzie wysoka 
trawa może ograniczać widocz-
ność, a w następstwie powodować 
zagrożenie w ruchu drogowym. 
Pozostałe tereny będą koszone rza-
dziej. Powodów jest co najmniej kil-
ka i wszystkie związane są z suszą. 
Niekoszone trawniki skuteczniej 
zatrzymują wilgoć, lokalnie obni-
żają temperaturę,  przeciwdziałają 
erozji gleby, pochłaniają dwutle-
nek węgla oraz szkodliwe pyły. 

W Łęcznej pojawią się ko-
lorowe i długo kwitnące łąki 
kwietne - przyjemne dla oka, 
przyjazne dla pszczół i wielu 
innych owadów. W ramach re-
alizacji projektu z zielonego 
budżetu obywatelskiego zosta-
ła przygotowana łąka kwietna 
w okolicach łęczyńskiego dep-
taka. Druga powstała na części 
alei Jana Pawła II, jako wynik 
współpracy gminy Łęczna z ko-
palnią Bogdanka oraz Fundacją 
Krajobrazy.

Od 2016 roku w biologicznym odkomarzaniu miasta pomagają 
jerzyki. Kilkadziesiąt budek dla tych ptaków zamontowano przed 
laty na wieży straży pożarnej w Łęcznej. To bardzo skuteczna 
metoda, ponieważ jerzyki zjadają tysiące komarów.

Miejsce na montaż budek wybrane zostało starannie przy współ-
pracy ornitologa, dr. Grzegorza Grzywaczewskiego z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Jerzyk to średni ptak wędrowny podob-
ny do jaskółki. Żywi się m.in. meszkami i komarami. Dziennie potrafi 

Odkomarzanie w Łęcznej zjeść do 20 tysięcy komarów. Jednak komarów w tym roku jest znacz-
nie więcej niż w latach ubiegłych, dlatego miejskie skwery, parki, pla-
ce zabaw oraz inne miejsca, gdzie gromadzą się ludzie, opryskiwane 
są również chemicznie, oczywiście z zachowaniem norm bezpieczeń-
stwa. Zabiegi rozpoczęto w lipcu i będą powtarzane w miarę potrzeb 
w sierpniu. 

Gmina planuje budowę kolejnych budek dla ptaków owadożernych - 
naszych naturalnych sprzymierzeńców w walce z komarami.

Mniej koszenia, więcej kwietnych łąk
Gmina Łęczna, podobnie jak wiele innych, będzie ograniczać 
koszenie trawników w miejscach, w których nie będzie to powo-
dowało zagrożenia albo uciążliwości. Urządza także łąki kwietne 
na miejskich terenach.

„Urzędowy” ciągnik

Od 10 lipca dysponujemy ciągnikiem New Holland T4.75s wraz 
z przyczepą Pronar, kosiarką tylno-boczną oraz zamontowanym łado-
waczem czołowym. Łączny koszt to 237 tys. zł.

Głównym celem zakupu było koszenie gminnych terenów zielonych 
oraz transport kruszywa i innych materiałów na drogi gminne. Zakup 
był wynikiem realizacji wniosków radnych Rady Miejskiej w Łęcznej. 
Sprzęt już jeździ i kosi m.in. na „placu cyrkowym”.

Warto segregować

Każdy statystyczny mieszkaniec Gminy Łęczna produkuje aż 300 kg 
śmieci rocznie. Część z nich można przetworzyć i powtórnie wykorzy-
stać. W tym celu warto segregować odpady na 5 frakcji: papier, metale 
i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz odpady zmieszane.

W celu poprawy segregacji odpadów zmodernizowany został zakład 
ich przetwarzania na wysypisku w Starej Wsi. Zapraszamy do obejrze-
nia krótkiego filmu z działania PGKiM oraz sortowni śmieci. Film do-
stępny na stronie leczna.pl

Centrum Kultury w Łęcznej 
znalazło się w elitarnym gro-
nie ośrodków, którym Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznało grant 
na organizację e-wydarzeń. 
Tym sposobem przez trzy ko-
lejne tygodnie można było brać 
udział w trzech festiwalach 
w wirtualnej odsłonie.

Zaczęło się od Bajkowego Fe-
stiwalu w Łęcznej. Niepotrzebne 
były zaproszenia i bilety. Wystar-
czyło wygodne krzesło i monitor. 
Wszystko odbywało się całkowi-
cie online, a relacje można było 
oglądać na stronie Centrum 
Kultury w Łęcznej. Trzydzieścio-
ro sześcioro dzieci ubiegało się 
o tytuł najzdolniejszych. Przed-
stawiamy laureatów. Kategoria 
7-9 lat: 1. miejsce - Lena Tylus 
(Janów Lubelski), 2. (ex aequo) 
- Oliwia Plak (Lublin) i Natan 

Gryga (Brzeźno), 3. (ex aequo) 
Nikola Redlica (Kielce) i Jan Jur-
czykowski (Łęczna). Kategoria 
10-14 lat: 1. miejsce - Jagoda 
Rataj (Katowice), 2. (ex aequo) 
- Bartłomiej Gawroński (Kolonia 
Bystrzyca) i Karina Kowalska 
(Zamość), 3. Dominika Składa-
nowska (Węgrów). Kategoria 
15-18 lat: 1. miejsce - Maksymi-
lian Stalec (Rzeszów), 2. Natalia 
Wawrzyńczyk (Łuszczów), 3. Ja-
goda Beksiak (Kraśnik).

Kolejnym wydarzeniem był 
Festiwal Dzikie Brzmienia. 
Dziewięć grup, głównie kapel 
rockowych, przez trzy dni dawa-
ło koncerty w Centrum Kultury. 
Najlepszą okazała się kapela  
MACHINA (wcześniej Deluxe) 
- założona w 2009 roku w Lubli-
nie. Zespół założyli wokalista Mi-
chał Denis i gitarzysta Krzysztof 
Bobyk. Obecnie grupę tworzą: Mi-
chał Denis (wokal), Marcin Fidec-
ki (klawisze), Adam Stańczak 
(gitary), Filip Leszczyński (per-
kusja), Marcin Sokołowski (gi-
tara basowa). W grudniu 2019 r.
zespół wydał płytę pt. „Czaro-
dzieje Pustych Słów”.

Trzecią imprezą był XXIII Fe-
stiwal Kapel Ulicznych i Po-
dwórkowych Łęczna. W jego 
ramach można było wirtualnie 
posłuchać 8 kapel ulicznych, 
m.in.: Kapeli TA JOJ im. Kazimie-
rza Kija Galikowskiego, Przewor-
skiej Kapelu Podwórkowej BEKA, 
Górniczej Kapeli Podwórkowej 
KARBON i Szczebrzeskiej Kapeli 
Podwórkowej.

Trzy festiwale online
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Gmina Łęczna we współpracy 
z grupą Nitki Życia wyprodu-
kowała w okresie pandemii 
koronawirusa 22,5 tysiąca 
wielorazowych maseczek 
ochronnych dla mieszkańców 
Łęcznej. 

Łącznie w charytatywnej akcji 
krojenia materiału, szycia, naw-
lekania gumek, pakowania i kol-

portażu maseczek brało udział 
aż 120 osób, które poświęcały 
własny czas, aby pomóc innym. 
Do akcji poza mieszkańcami po-
wiatu łęczyńskiego włączyły się 
także urzędy, stowarzyszenia, 
instytucje kultury oraz szkoły 
i przedszkola, za co dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym.

Rodziny wielodzietne, te będą-
ce w trudnej sytuacji materialnej 

oraz osoby, którym maseczki ze 
skrzynki pocztowej „zniknęły”, 
mogą kontaktować się z urzę-
dem w sprawie otrzymania no-
wego pakietu maseczek.

W imieniu burmistrza Łęcznej 
Leszka Włodarskiego oraz koor-
dynatorów akcji Agnieszki No-
wickiej i Grzegorza Kuczyńskiego 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w akcję.

Podsumowanie akcji
MASECZKA DLA MIESZKAŃCA

Foodtrucki 
w Łęcznej

W dniach 11-13 września 
po raz pierwszy w Łęcznej 
odbędzie się zlot foodtruc-
ków. Auta zatrzymają się na 
Rynku I w Łęcznej. Miesz-
kańcy Łęcznej przez trzy dni 
będą mieli okazję spróbować 
dań z wielu części świata. 
Zapraszamy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 
52/2020 Burmistrza Łęcznej z 7 
lipca 2020 r. nagrody za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2019 
otrzymali: Zespół Tańca Nowo-
czesnego CHEERS, Zuzanna 
Figura, Seweryn Mazurek i Zu-
zanna Pałys.

Wyróżnienia otrzymali: Marcel 

Ulewicz, Joanna Grzegorczyk, 
Matylda Wójcik i Zespół Du-
dixBebe.

Mając na uwadze sytuację 
epidemiologiczną, uroczyste 
wręczenie nagród i wyróżnień 
zostanie zorganizowane w póź-
niejszym terminie.

Nagrodzonym i wyróżnionym 
składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy dalszych sukcesów.

Po raz pierwszy w tym roku 
uczniom szkół podstawowych 
zostały przyznane Nagrody 
Burmistrza Łęcznej za osią-
gnięcia edukacyjne. Wśród 
nagrodzonych są uczniowie, 
którzy osiągnęli najwyższą 
średnią ocen w pionie kla-
sowym. Wysokość  nagród 
to 1000 zł. Przedstawiamy 
laureatów.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
w Łęcznej: Karolina Kobylarz 

kl. IV, Zuzanna Borowiec kl. V, 
Aleksandra Zielińska kl. VI, 
Kinga Zielińska kl. VI, Martyna 
Wójcicka kl. VI, Przemysław Jan 
Nowicki kl. VII, Kapcer Fedde kl. 
VIII, Krzysztof Franciszek Jaku-
biec kl. VIII.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Papieża Jana Pawła 
II w Łęcznej: Aleksandra Kwiet-
niewska kl. IV, Martyna Kaź-
mierczyk kl. V, Arleta Hulewska 
kl. V, Nikola Różnawska kl. VI, 
Julia Książek kl. VII, Matylda 
Wójcik kl. VIII.

Wśród nagrodzonych są także 
uczniowie SP Nr 2 w Łęcznej, 
którzy zdobyli tytuł finalisty lub 
laureata konkursów przedmio-
towych organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty: 
Oliwia Konopka kl. VIII – za zdo-
bycie tytułu finalisty konkursu 
z języka angielskiego, Klaudia 
Stefańska kl. VIII – za zdobycie 
tytułu finalisty konkursu polo-
nistycznego, Jarosław Henryk 
Postępski kl. VIII – za zdobycie 
tytułu laureata konkursu z języ-
ka angielskiego.

Klub Samopomocy zaprasza 
do swojej siedziby przy ul. 
Kpt. Żabickiego 2 w Łęcznej 
w godz. 12.00 - 18.00, co-
dziennie oprócz dni wolnych 
od pracy. Klub Samopomocy 
jest ośrodkiem wsparcia dla 
osób dorosłych z zaburzenia-
mi psychicznymi.

Oferta skierowana jest do tych, 
którzy ze względu na swoją sytu-
ację życiową wynikającą z pro-
blemów zdrowotnych poszukują 
kontaktu z ludźmi o podobnych 
doświadczeniach.

Grupa samopomocowa ma na 
celu pomoc uczestnikom w ak-
ceptacji choroby i radzeniu so-
bie w samodzielnym życiu w jak 
najbardziej satysfakcjonujący 
sposób. Ważnym zadaniem pracy 
klubu jest budowanie wzajem-
nych relacji pomocnych w niwe-
lowaniu poczucia osamotnienia 
i wyizolowania społecznego oraz 
przezwyciężaniu sytuacji kryzy-
sowych.

Bardzo zależy nam na two-
rzeniu niezbędnej dla dobrego 
samopoczucia przyjaznej atmos-
fery spotkań, opartych na wza-

Klub Samopomocy zaprasza

jemnej życzliwości, tolerancji 
i zrozumieniu.

W ramach oferty zajęć klubo-
wych proponujemy:

– wspólne spędzanie czasu 
poprzez różnego rodzaju 
aktywność, m.in. rozmowy, 
czytanie prasy, oglądanie 
TV, korzystanie z Internetu, 
muzykowanie na gitarze, 
gry stolikowe, cykliczne 
wyjścia do kina, na basen 
i do teatru, nordic walking,

– wsparcie grupy samopomo-
cowej,

– wsparcie w rozwoju i wzmac-
nianiu aktywności oraz sa-
modzielności życiowej,

– spotkania grupowe,
– trening umiejętności spo-
łecznych,

– psychoedukację,
– możliwość wstępnej porady 

terapeutycznej,
– wsparcie wolontariuszy.
Mile widziana jest pomysło-

wość i inicjatywa własna uczest-
ników dotycząca propozycji 
wspólnego spędzania czasu. 

Klub Samopomocy działa w 
ramach realizacji Projektu „Nowa 
jakość życia” – rozwój usług 
społecznych świadczonych w 
społeczności lokalnej w Gminie 
Łęczna. Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Lubelskie-
go. Oś Priorytetowa 11Włączenie 
społeczne, Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne. Projekt 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Najzdolniejsi uczniowie
nagrodzeni przez burmistrza

Nagrody dla twórców
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Górnik Łęczna awansował 
do zaplecza ekstraklasy

Łęczyńscy zawodnicy, którzy 
w 2019 r. wsławili się osią-
gnięciami sportowymi, otrzy-
mali nagrody i wyróżnienia.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 
51/2020 Burmistrza Łęcznej z 7 
lipca 2020 r. nagrody otrzymali: 
Magda Skrajnowska (Lubelski 
Okręgowy Związek Sumo), Pa-

weł Bielecki i Kacper Szymczuk 
(obaj Akademia Sztuk Walki) 
oraz Nikodem Dejko i Kacper 
Głowienka (obaj Stowarzysze-
nie Point Hunter).

Wyróżnienia otrzymali: Miłosz 
Dejko, Igor Głowienka i Olaf 
Steć (wszyscy Stowarzyszenie 
Point Hunter) oraz Martyna 
Lachowska, Brajan Sarachin 

i Kuba Szymczuk (wszyscy Aka-
demia Sztuk Walki).

Mając na uwadze sytuację epi-
demiologiczną, uroczyste wrę-
czenie nagród zostanie zorgani-
zowane w późniejszym terminie.

Wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów.

Prezes Stowarzyszenia Górnika Łęczna Dawid 
Osowski oraz burmistrz Łęcznej Leszek Wło-

darski spotkali się, aby porozmawiać o współpracy 
klubu z miastem, a także o przyszłości sportowych 
sekcji.

Spotkanie było również doskonałą okazją do zło-
żenia przez burmistrza gratulacji za ogromny suk-
ces kobiecego zespołu, który sięgnął po podwójne 
mistrzostwo, zostając najlepszym zespołem w Eks-
tralidze Kobiet oraz zdobywając Puchar Polski.

Sportowe rozmowy
i gratulacje

Są wyniki, są nagrody

Wraz z powrotem piłkarzy na 
murawę Stowarzyszenie Kibi-
ców Górnika Łęczna odnowiło 
przystanki na trasie Łęczna 
- Lublin.

Malowanie graffiti było kon-
tynuacją działań rozpoczętych 
w ubiegłym roku. Wtedy przy-
stanki, po przeprowadzonej 
przez urząd renowacji, zostały 
pomalowane farbą i przygo-
towane przez kibiców do dal-
szych prac. Pod koniec maja 
6-osobowa grupa wyposażona 
w puszki farb w sprayu dokoń-
czyła malowanie przystanków. 
Znajdują się na nich motywy 

Kibice Górnika odnowili
przystanki i amfiteatr 

Po zwycięskim meczu Górnika 
Łęczna z Legionovą Legionowo 
w mieście zaczęły strzelać kor-
ki od szampana. To zwycięstwo 
przypieczętowało awans do 
I ligi. Zielono-Czarni wracają 
na zaplecze ekstraklasy po 
dwóch latach przerwy. Zespół 
trenera Kamila Kieresia okazał 
się najlepszy w lidze, zdoby-
wając 63 punkty – o 4 więcej 
od drugiego w tabeli Widzewa 
Łódź.

Górnik już wcześniej otrzymał 
licencję na rozgrywki Fortuna 

I ligi. Oznacza to, że Zielono-
Czarni spełnili wszystkie wymogi 
formalne i organizacyjne do gry 
w wyższej klasie rozgrywkowej. 

– Otrzymaliśmy licencję na 
grę w pierwszej lidze, spełniając 
wszystkie warunki licencyjne na 
najwyższym poziomie. Z uwagi 
na sytuację związaną z pande-
mią koronawirusa SARS-COV2, 
PZPN przyglądał się będzie jed-
nak finansom wszystkich klubów 
piłkarskich w Polsce. Chcę pod-
kreślić, że Górnik Łęczna wraca 
do pierwszej ligi w dużo lepszej 
kondycji niż po spadku z Eks-

traklasy. Wielki udział w takiej 
sytuacji miało wsparcie Strate-
gicznego Sponsora - Lubelskiego 
Węgla Bogdanka S.A., któremu 
w imieniu całego Klubu chcę bar-
dzo podziękować – powiedział 
Sebastian Buczak, zastępca pre-
zesa Zarządu Górnika Łęczna.

Nowy sezon piłkarze Górnika 
rozpoczną bardzo szybko. W po-
łowie sierpnia czeka ich bowiem 
1/32 finału Totolotek Pucharu 
Polski. Pierwszoligowe zma-
gania rozpoczną dwa tygodnie 
później. Pierwszą kolejkę zapla-
nowano na 29/30 sierpnia. 

W integracyjnym 
wydarzeniu 

sportowym, Letnich 
Igrzyskach Seniorów, 

uczestniczyła 
także 22-osobowa 

reprezentacja 
powiatu 

łęczyńskiego. Nasza 
grupa zajęła 

II miejsce w ogólnej 
klasyfikacji, a także 

I miejsce w piłce 
nożnej, strzelaniu 
z łuku oraz rzucie 

podkową. 

piłkarskie, narodowe oraz łę-
czyńskie. Pomalowana zosta-
ła również ściana amfiteatru 
w Łęcznej.

Stowarzyszenie Kibiców Gór-
nika Łęczna odpowiadało za 
stronę artystyczną projektu, a 

zakup materiałów sfinansował 
łęczyński ratusz. 

Zapraszamy także innych arty-
stów do współpracy z miastem. 
Mamy jeszcze kilka wolnych 
przystanków i ścian, które chęt-
nie oddamy w Wasze ręce.

Letnie igrzyska seniorów 
– Stężyca 2020
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