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Artur Soboń, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych, Krzysztof Niewiadom-
ski Starosta Łęczyński oraz Leszek 
Włodarski Burmistrz Łęcznej wzięli 
udział w konferencji prasowej 
w Starostwie Powiatowym w Łęcz-
nej. Tematem spotkania było 
wpisanie Łęcznej na listę 100 ob-
wodnic, które rząd zamierza zreali-
zować w latach 2020-2030.

Artur Soboń podkreślił, że poprzez wpisanie 
Łęcznej na listę, rozpoczynamy de facto budo-
wę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 82. Jest 
to informacja ważna, o którą wspólnie zabiega-
liśmy ponad politycznymi podziałami. Wspólnie 
wystąpiliśmy do Pana Premiera, by Łęczna zna-
lazła się na tej liście i to się udało. Program ma 
zabezpieczenie finansowe, zaś przed samorzą-
dowcami, przed GDDKiA nastąpi czas wytężo-
nej pracy.

Zarówno Krzysztof Niewiadomski jak i Leszek 
Włodarski dziękowali Arturowi Soboniowi za po-
moc i dotrzymanie słowa w sprawie przedmioto-
wej inwestycji. Jednogłośnie podkreślili fakt, że 
obwodnica przyczyni się nie tylko do poprawy 
przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, ale również będzie stanowiła przyczy-
nek do rozwoju gospodarczego i turystycznego 
naszego regionu.

Planowana data ogłoszenia przetargu na reali-
zację zadania przewidziana jest na III kw. 2023 r. 
Niebawem rozpoczną się prace związane z anali-
zą wariantów przebiegu obwodnicy.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Podczas konferencji prasowej Artur Soboń podkreślał, jak waż-
ną rolę pełnić będzie obwodnica Łęcznej. Fot. arch. Starostwa.

Powiat łęczyński na liście 100 obwodnic

LW „Bogdanka” S.A. zo-
stała laureatem XII edycji 
konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”, 
organizowanego przez 
NSZZ „Solidarność” pod 
patronatem Prezydenta 
RP, Andrzeja Dudy. Wrę-
czenie nagród odbyło się 
24 lutego 2020 r. w Sali 
Kolumnowej Pałacu Pre-
zydenckiego.

W tym roku komisja kon-
kursowa wyłoniła 17 firm, 
które otrzymają certyfikat 
„Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. W konkursie 
nagradzani są polscy pra-
codawcy, którzy w swojej 
działalności wyróżniają się 
w zakresie poszanowania 
obowiązujących przepisów 
prawa pracy, w sposób 
szczególny dbają o stabil-
ność zatrudnienia, przestrze-
ganie zasad BHP oraz two-
rzą przestrzeń do zrzeszania 
się pracowników w niezależ-
ne związki zawodowe. Akcja 
nadawania certyfikatu „Pra-

codawca Przyjazny Pracow-
nikom” zainicjowana została 
przez NSZZ „Solidarność” 
w 2007 r.

LW Bogdanka została 
wyróżniona za „pełne zaan-
gażowanie w sprawy pra-
cownicze, skrupulatne prze-
strzeganie przepisów prawa 
pracy, efektywne wdrażanie 
Pracowniczego Programu 
Emerytalnego, a także po-
wołanie do życia Fundacji 
„Solidarni Górnicy”, która 
udziela wsparcia górnikom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, a także ich 
rodzinom”.

Chciałbym serdecznie po-
dziękować za to wyróżnienie, 
które potwierdza, że należy-
my do grupy polskich praco-
dawców, którzy ze szczegól-
nym szacunkiem podchodzą 
do tematu praw pracowni-
ków oraz prowadzą aktywny 
dialog ze stroną społeczną. 
Jesteśmy jednym z naj-
większych pracodawców 
na Lubelszczyźnie. Zatrud-

niamy ponad 5,5 tys. osób, 
co oznacza, że załoga spół-
ki i firm współpracujących 
z Bogdanką wraz z rodzinami 
tworzy społeczność ponad 

20 tysięcy osób związanych 
z kopalnią. Dlatego bardzo 
poważnie traktujemy naszą 
rolę w regionie – powiedział 
Adam Partyka, Zastępca 

Prezesa Zarządu LW Bog-
danka ds. Pracowniczych 
i Społecznych.

Źródło: LW „Bogdanka” S.A. 

LW „Bogdanka” S. A. laureatem nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Wręczenie nagród odbyło sie w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. 
Fot. www.prezydent.pl
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Powiat łęczyński w programie metropolitalnym

Pierwszy Powiatowy Klub Senior+ w Łęcznej już otwarty

Wyróżnienia 
dla członków 
Rady Społecznej 
SPZOZ

Przedstawiciele powia-
tu łęczyńskiego znaleźli 
się wśród 21 sygnatariuszy 
(gmin i powiatów) listu in-
tencyjnego, dotyczącego 
współpracy na rzecz rozwoju 
Lubelskiego Obszaru Metro-
politalnego.

List stanowi pierwszy etap 
przygotowań do nowej per-
spektywy finansowej Unii Eu-
ropejskiej na lata 2021-2027. 
Nowy obszar działań wyzna-
czony został zgodnie z zapi-
sami Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Lu-
belskiego.

Tekst: Aneta Resztak-
Fedurek

Podczas XV Sesji Rady Powiatu zosta-
ły wręczone podziękowania dla członków 
Rady Społecznej działającej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej w latach 2016-2019.

Siedem osób: Andrzej Chabros, Grzegorz 
Kuczyński, Halina Romanek, Szymon Czech, 
Urszula Stefańczuk, Małgorzata Więcławska-
Siwek i Zdzisław Niedźwiadek otrzymało listy 
gratulacyjne w uznaniu dla osobistego zaan-
gażowania i zainteresowania problemami łę-
czyńskiego szpitala. Członkowie rady podczas 
swojej kadencji uczestniczyli w 21 posiedze-
niach i podjęli wiele uchwał, dotyczących m.in. 
planów inwestycyjnych, finansowych czy zmian 
w statucie.

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na gruncie zawodowym.

Nowa Rada Społeczna zainaugurowała swoją 
działalność 18 lutego 2020 roku. Decyzją Rady 
Powiatu na kolejną, drugą kadencję przewod-
niczącą pozostała Małgorzata Więcławska-Si-
wek, zastępcą Michał Woźniak. Członkami są: 
Anna Wójcik, Bożena Kornatka, Adam Niwiński, 
Michał Pelczarski i Mirosław Tarkowski.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Podpisanie listu in-
tencyjnego. Fot. arch. 

Jarosław Dudziak.

Zarząd Dróg Powiatowych kontynuuje inwestycje
Trwają prace na drogach  

Nr 2000 L w miejscowości Kijany 
– gmina Spiczyn, oraz Nr 2003 L 
w miejscowości Witaniów – gmi-
na Łęczna. Prace realizowane 
są w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki dofi-
nansowaniu droga w Kijanach 
będzie przebudowana na odcin-
ku ok. 1,65 km, natomiast w Wi-
taniowie na odcinku ok. 1 km. 

Obecnie w Witaniowie poza ro-
botami ziemnymi, rozpoczęto ro-
boty brukarskie oraz nawierzch-
niowe. W miejscowości Kijany 
trwa układanie warstwy wyrów-
nawczej oraz wiążącej.

W związku z prowadzonymi ro-
botami mogą występować utrud-
nienia w ruchu. Termin zakończe-
nia obydwu inwestycji to koniec 
czerwca 2020 r. 

Tekst: Wojciech Kister

Małgorzata Więcławska-Siwek podczas odbioru 
podziękowań. Fot. arch. Starostwa.

Starzejące się społeczeństwo to nie-
wątpliwie jedno z największych wyzwań 
współczesnego świata. Aby wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców naszego 
powiatu, 7 stycznia br. swoje podwoje 
otworzył po raz pierwszy Klub Senior+, 
mieszczący się na ulicy Staszica 9.

Otwarciu towarzyszyły wypowiedzi za-
proszonych gości oraz występy seniorów 
z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Bog-
dance.

Wsparcie psychologiczne, grupa samopo-
mocowa, terapia, szeroki zakres zajęć rucho-
wych, edukacyjnych i prozdrowotnych, to tylko 
niektóre działania, które klub oferuje piętnastu 
nieaktywnym zawodowo osobom po 60 roku 
życia z terenu powiatu łęczyńskiego.

W związku z otwarciem klubu Jerzy Dęb-
ski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON 
odczytał list Krzysztofa Michałkiewicza, Pre-
zesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pani Marlena 
Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej również wystosowała list, który w jej 
imieniu został odczytany przez Albina Mazur-
ka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cieszy nas poszerzająca się oferta dla se-
niorów i mamy nadzieję, że będzie ciekawą 
propozycją dla samych zainteresowanych.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Od lewej: Krzysztof Niewiadomski, Agnieszka Korzeniewska, 
Albin Mazurek, Jerzy Dębski. Fot. arch. Starostwa.

Termin zakończenia 
inwestycji planowany 
jest na koniec czerw-
ca 2020 r. Fot. arch. 
ZDP w Łęcznej.
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Rozmowa z Agnieszką Korzeniewską, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy urzędu, na każdą osobę potrzebują-
cą czekają w PCPR specjaliści. Są to przede 
wszystkim psycholodzy, terapeuci, pedagog, 
pracownik socjalny oraz radca prawny świad-
czący nieodpłatną pomoc prawną. Pani Dyrek-
tor, czy każdy może wejść „z ulicy” i uzyskać 
u Państwa pomoc? Kto może zapukać do Wa-
szych drzwi?

Tak naprawdę każdy, kto jej potrzebuje. Pracuje-
my na wielu płaszczyznach, a nasze działania skie-
rowane są do szerokiego spektrum odbiorców. 
Może zacznijmy od dzieci… Jeśli chodzi o nie, to 
przede wszystkim skupiamy się na rodzicielstwie 
zastępczym, czyli zapewnieniu opieki dzieciom, 
które z różnych powodów nie wychowują się we 
własnych rodzinach. 

Kolejną grupą osób, które wspieramy to niepeł-
nosprawni, zarówno dorośli jak i dzieci. Posiadamy 
szeroki wachlarz pomocy, który koncentruje się 
na dofinansowywaniu turnusów rehabilitacyjnych, 
sprzętu, przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz likwidacji barier architekto-
nicznych. Dorosłe osoby niepełnosprawne mogą 
również uzyskać pomoc m.in. w osiągnięciu wy-
kształcenia na poziomie wyższym czy zrobieniu 
prawa jazdy. Mamy również pomoc psychologicz-
ną, pedagogiczną czy pomoc prawną. 

Nową grupą beneficjentów naszej instytucji są 
osoby starsze. Został utworzony Klub Senior +, do 
którego należy 15 osób i na chwilę obecną jest to 
maksymalna ilość miejsc. Bardzo dużo seniorów 
znajduje się na liście oczekujących, co jest dowodem 
na potrzebę funkcjonowania takiej formy pomocy.

Centrum przeciwdziała także przemocy 
w rodzinie. Jest to niezwykle delikatny obszar. 
Na co mogą liczyć mieszkańcy powiatu, którzy 
doświadczyli agresji i przemocy wśród najbliż-
szych?

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze realizujemy 
liczne programy mające na celu pomoc rodzinie. 
Jednym z nich jest program „Gniewni ludzie”. Jest 
on skierowany do osób, które nie radzą sobie ze 
swoimi emocjami i stosują przemoc zarówno fi-
zyczną jak i psychiczną. W tym momencie trwa 
nabór do grupy, dla której zaplanowane jest 10 
spotkań, podczas których pomożemy uczestni-
kom skorygować zachowania przemocowe i na-
uczymy, jak w sytuacjach stresowych prawidłowo 
reagować bez użycia przemocy. Rozszerzamy 
również ofertę grup samopomocowych. Prowadzi-
my warsztaty kompetencji rodzicielskich. Jest też 
coś, co chcielibyśmy aby powstało, a mianowicie 
mieszkanie chronione dla osób dotkniętych prze-
mocą. Byłoby to miejsce, gdzie osoby znajdujące 
się w sytuacji kryzysowej mogłyby znaleźć schro-
nienie.

Czy osoby zgłaszające się do PCPR mogą 
liczyć na anonimowość?

Oczywiście. Przyjście do nas ze wstydliwym, 
trudnym tematem nie napiętnuje nikogo, nie styg-
matyzuje. Każdy, kto nas odwiedzi ma zapewnio-
ną anonimowość. Realizujemy wielorakie zadania, 
przekroczenie progu naszych drzwi nie jest tożsa-
me z byciem ofiarą przemocy. 

Wiem, że stale poszukują Państwo rodzin 
zastępczych dla dzieci, które z różnych wzglę-
dów nie mogą wychowywać się w swoich ro-
dzinnych domach. Jakie kryteria trzeba speł-
nić aby stać się taką rodziną?

Aby zostać rodzicem zastępczym (spokrewnio-
nym bądź nie) przede wszystkim trzeba mieć od-
powiednią motywację i wielkie serce. W zasadzie 

to wystarczy, ponieważ pozostałe wymagania to 
tylko formalności. Należy przejść testy, nie być 
osobą karaną, posiadać stan zdrowia pozwalający 
na pełnienie takiej funkcji, a jeden ze współmałżon-
ków musi pozostawać w zatrudnieniu oraz odbyć 
specjalne szkolenie. Mam zaszczyt szkolić rodziny 
zastępcze już od 10 lat i zawsze powtarzam, że 
rodzina zastępcza to nie adopcja, to rodzina na 
zastępstwo, na czas trwania sytuacji kryzysowej 
w rodzinie biologicznej. Obecnie na terenie nasze-
go powiatu funkcjonuje około 60 takich domów. 

Pani Dyrektor, czy PCPR udziela wsparcia 
finansowego? 

Nie. PCPR jest jednostką o zasięgu ponadgmin-
nym, mieszkańcy mogą uzyskać pomoc socjal-
ną w gminnych ośrodkach pomocy społecznej. 
My pomagamy finansowo jedynie osobom, które 
z nami na stałe współpracują np. rodzinom zastęp-
czym, pokrywając częściowe koszty utrzymania 
dzieci, pomagając dzieciom usamodzielniającym 
się oraz wypłacając dofinansowania dla osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON. Nie wy-
płacamy żadnych zasiłków, z takimi potrzebami 
mieszkańcy powinni zgłaszać się do urzędów gmin 
właściwych dla swojego miejsca zamieszkania.

Charakter pracy w PCPR wiąże się z odpo-
wiednim wykształceniem, ale tez z wyjątkowy-
mi cechami osobowościowymi?

Oczywiście, pracownicy socjalni, psycholodzy 
muszą umieć wczuć się w cudzą sytuację. Muszą 
ją obiektywnie oceniać i potrafić znaleźć właściwą 
drogę pomocy. Często przychodzą do nas osoby 
przepełnione skrajnymi emocjami i czasem trudno 
zorientować się co tak naprawdę jest problemem. 
Spotkań musi być kilka, musi być czas, cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Przez 14 lat pełniła Pani funkcję dyrekto-
ra Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, 
ma więc Pani bogate doświadczenie w pracy 

z ludźmi. Będąc osobą empatyczną trudno 
przejść wobec ludzkich historii obojętnie. Jak 
Pani dotychczasowe doświadczenie zawo-
dowe przekłada się na wizję funkcjonowania 
Centrum?

Chciałabym aby PCPR był miejscem, które żyje, 
pulsuje energią, gdzie mogą przyjść osoby z róż-
nymi problemami i uzyskają właśnie taką pomoc, 
jakiej potrzebują. Bardzo podoba mi się nowy po-
wiew, który wnieśli seniorzy. Zaczyna pachnieć 
ciastem – to tak niewiele, a łagodzi urzędniczy 
ton (śmiech). Drzwi mojego gabinetu stoją przed 
wszystkimi otworem…

A plany? Czego konkretnie możemy spo-
dziewać się w przyszłości? 

Ależ oczywiście! Zmiana pracy, to zmiana per-
spektywy, która otworzyła mnie na nowe pomysły. 
Wspólnie z moim zespołem chcielibyśmy utworzyć 
grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. 
Niebawem rozpocznie u nas pracę także terapeuta 
uzależnień. Myślimy także o tym, aby uruchomić 
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i to jest 
nasz plan na najbliższy czas. 

Czy chciałaby Pani przekazać naszym czy-
telnikom coś od siebie?

Korzystając z okazji chcę powiedzieć, że ciągle 
poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby udzie-
lać korepetycji z języków obcych, jak również ta-
kich, którzy zechcieliby włączyć się w opiekę nad 
dziećmi w rodzinach zastępczych. Jeśli więc jesteś 
otwarty na innych ludzi, to zapraszam Cię serdecz-
nie do współpracy. Przyjdź, wspólnie opracujemy 
plan wolontariatu, który nie tylko pomoże potrze-
bującym, ale również Tobie przyniesie wiele satys-
fakcji i doświadczenia. 

Chciałabym, abyśmy jako społeczeństwo nie 
byli obojętni na los drugiego człowieka, abyśmy 
patrzyli na to, co dzieje się dookoła nas, byli wraż-
liwi na ludzką krzywdę. Dostrzegajmy i reagujmy.

Rozmawiała: Justyna Słomka
Jedną z form aktywności seniorów są prace plastyczne ćwiczące sprawność i koordynacje ruchową. 
Fot. arch. Starostwa. 

Agnieszka Korzeniewska, Dyrektor PCPR 
w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa.
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W Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej 5 lutego br. odbyło się 
wręczenie stypendiów Preze-
sa Rady Ministrów dla uczniów 
z terenu powiatu, którzy nie mo-
gli uczestniczyć 10 stycznia br. 
w uroczystym wręczeniu wyróż-
nień w Lubelskim Urzędzie Wo-
jewódzkim.

Wyróżnienia z rąk Starosty ode-
brali: Kacper Kociuba z kl. IV tech-
nikum górniczego i poligraficzne-
go z Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej oraz Dawid Michalski z kl. 
II technikum informatycznego i Jes-
sica Marczak z kl. II liceum ogólno-
kształcącego  w Zespole Szkół Nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie.

Przypominamy, że stypendia 
otrzymali także: Klaudia Baryła z kl. 
III LO im. J. Zamoyskiego w Łęcz-
nej, Gabriela Staniak z kl. III techni-
kum budownictwa z Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagiellończy-
ka w Łęcznej, Julita Ogrodnik z kl. 
III technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych z Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kijanach oraz Michał 
Offert z kl. II Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Górnika Łęczna.

Gratulujemy wysokich wyników 
w nauce oraz szczególnych osiąg-
nięć i cieszymy się, że mamy ucz-
niów, którzy tak pięknie reprezen-
tują nasz powiat.

Tekst: Justyna SłomkaAkcja charytatywna TVP3 Lublin „Słonik 
Nadziei” to przedsięwzięcie już od wielu lat 
wspierające oddziały dziecięce szpitali, pla-
cówki wychowawcze, przedszkola z oddzia-
łami integracyjnymi czy inne ośrodki, dla któ-
rych dobro dziecka jest priorytetem.

Dotychczas „Słonik” odwiedził m.in.: Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczo-
wie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Łęcznej czy – już nie po raz pierwszy – Pla-
cówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach.

Inicjatywa nie zaistniałaby bez wsparcia firm 
z terenu całego kraju, które bezinteresownie 
angażując się w pomoc, przekazują prezenty. 
Są to najczęściej rzeczy codziennego użytku, 
które ułatwiają i uprzyjemniają funkcjonowanie, 
wspierają rozwój i edukację oraz uwzględniają 
często indywidualne potrzeby podopiecznych.

Każdorazowe odwiedziny „Słonika” na terenie 
naszego powiatu wiążą się z ogromną radością 
dzieci i przyjazną atmosferą związaną z pra-
cą ekipy telewizyjnej. Liczymy na dalszą dobrą 
współpracę, ponieważ każda okazana pomoc 
jest niezmiernie ważna i bardzo potrzebna. Dzię-
kujemy firmom, które od lat włączają się w ak-
cję TVP3 Lublin i przypominamy, że pomaganie 
cieszy i zaraża, więc zachęcamy wszystkich do 
pobudzenia w sobie wrażliwości na potrzeby 
drugiego człowieka.

Tekst: Justyna Słomka

Jak mówić do ucznia, żeby zainteresować go czymś no-
wym? Jak dostosować formę przekazu do potrzeb nowego 
pokolenia? Jak wykształcić młodego człowieka, aby wypo-
sażyć go nie tylko w wiedzę, ale też szereg kompetencji, któ-
re pozwolą mu radzić sobie w dorosłości i być szczęśliwym?

To tylko niektóre z pytań, stanowiące przyczynek do poszuki-
wań i dyskusji podczas Pierwszej Konferencji Naukowo-Meto-
dycznej dla nauczycieli, która odbyła się 8 lutego w budynku Cen-
trum Kultury w Łęcznej. Wśród prelegentów i panelistów pojawili 

się nauczyciele, pracujący w różnych typach szkół, głównie aka-
demicy, natomiast odbiorcy, to przede wszystkim grono pedago-
giczne ze szkół naszego powiatu. 

Organizatorem wydarzenia byli: Kopalnia Wiedzy „MatMarty-
na” oraz Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Patro-
natem honorowym wydarzenie objął Starosta Łęczyński.

Cieszymy się, że w powiecie pojawiła się taka inicjatywa i ży-
czymy organizatorom kolejnych udanych konferencji i spotkań.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

„Słonik Nadziei” dla 
powiatu łęczyńskiego

Pierwsza Konferencja Naukowo-Metodyczna w Łęcznej

„Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Wyróżnienie z rąk 
starosty odebrali:  
Kacper Kociuba, 
Dawid Michalski 
i Jessica Marczak. 
Fot. arch. Starostwa. 

Mikołaj Nowicki, uczeń klasy 3d w Zespole Szkół Górni-
czych w Łęcznej zakwalifikował się do drugiego etapu XV 
Olimpiady Przedsiębiorczości. Etap szkolny odbywał się 
w grudniu, przeprowadziła go nauczycielka podstaw przed-
siębiorczości Ewa Pytka. 

W teście szkolnym w okręgu krakowskim wzięło udział 2548 
uczniów, spośród nich wyłonionych zostało 254 zwycięzców. 
Wezmą oni udział w kolejnym, okręgowym etapie olimpiady. 
Etap ten odbędzie się 5 marca 2020 r. w siedzibie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Zwycięzcy wezmą udział w roz-
grywkach centralnych.

Olimpiada jest innowacyjnym projektem o społecznym i pro-
przedsiębiorczym charakterze. Posiada status jednej z najwięk-
szych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest wspólną inicjatywą 
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz 
pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekono-
micznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. 
Dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego 
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących part-
nerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także 
z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: ZSG w Łęcznej

Uczeń ZSG najlepszy z wiedzy 
o przedsiębiorczości
Kolejny etap odbędzie sie 5 marca br. 
w Krakowie. Mikołaj, życzymy powo-
dzenia! Fot. arch. ZSG w Łęcznej. 

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Łęczyński. Fot. arch. Starostwa.

W ramach realizowanego projektu 
w okresie od października do grudnia 2019 
roku  uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im.  
S. Bolivara w Milejowie odbyli specjalisty- 
czne szkolenia: informatyka śledcza, zarzą- 
dzanie sprzedażą oraz kurs barmański. 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
ekonomicznych i informatycznych rów-
nież  mieli możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności.

W bieżącym roku szkolnym odbędą się 
również warsztaty grafiki komputerowej, 

kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs MS Office 
Specjalist, prawo jazdy kategorii B oraz spe-
cjalistyczne szkolenia zawodowe z zakresu 
kadry i płace, programy księgowe oraz ob-
sługa programu Płatnik.

Źródło: ZS Milejów
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28 stycznia czytelniczki na-
leżące do Dyskusyjnego Klu-
bu Książki w Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Łęcznej 
spotkały się po raz pierwszy 
w 2020  r. Tym razem przedmio-
tem dyskusji były silne kobiety 
w literaturze. 

Wśród omówionych postaci 
znalazły się zarówno fikcyjne jak 
i prawdziwe. Oto one: Wanda Rut-
kiewicz – bohaterka książki Anny 
Kamińskiej „Wanda. Opowieść 
o sile i śmierci”; Elżbieta Raku-
szanka – bohaterka książki Doroty 
Pająk-Pudy „Matka Jagiellonów”; 
Krystyna Skarbek – bohaterka 
książki Vincenta V. Severskiego 
„Christine. Powieść o Krystynie 
Skarbek”; Hatszepsut – bohaterka 

książki Ewy Kassali „Hatszepsut”; 
Elżbieta Dzikowska – autorka 
książki „Tam, gdzie byłam”; Wan-
da Półtawska – autorka książki 
„I boję się snów”; Polki ratujące 
Żydów – bohaterki książki Anny 
Herbich-Zychowicz „Dziewczyny 
sprawiedliwe” oraz Pani Eusta-
szyna – bohaterka książki Marii 
Ulatowskiej „Przypadki pani Eu-
staszyny”.

Wszystkich gorąco zachęca-
my do przeczytania ww. pozycji 
książkowych. Zapraszamy chęt-
nych na spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Książki do Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Łęcznej.

Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Diagnostyka w SPZOZ w Łęcznej  wkro-
czyła na wyższy poziom. 18 lutego w szpi-
talu otwarta została Pracownia Rezonansu 
Megnetycznego. Na taki sprzęt diagnostycz-
ny mieszkańcy powiatu czekali od dawna.  
Łęczna to w województwie lubelskim drugi, 
po Krasnymstawie szpital powiatowy, który 
ma rezonans.  

– Rezonans na wyposażeniu szpitala to większa 
dostępność do badań nie tylko dla mieszkańców 
powiatu, ale przede wszystkim dla pacjentów 
szpitala – powiedział na otwarciu nowej pracowni 
dyr. SPZOZ Krzysztof Bojarski. –  Nie mając u sie-
bie rezonansu  badania wykonywaliśmy w innych 
ośrodkach, co oznaczało konieczność transportu 
chorych do Lublina. Szpital miał podpisane umo-
wy ze szpitalem MSWiA przy ul. Grenadierów, 
szpitalem przy al. Kraśnickiej oraz SPSK 4.

W otwarciu nowej pracowni uczestniczyły 
władze powiatu, przedstawiciel władz miasta, 
obecny był także dyrektor Karol Tarkowski z lu-
belskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Poświęcenia nowego urządzenia dokonał  
kapelan szpitala ks. Marek Maj. 

– Powiat może poszczycić się kolejnym sukce-
sem. To wielki dzień – powiedział na otwarciu no-
wej pracowni starosta Krzysztof Niewiadomski. 
– Pełna diagnostyka plus dobra opieka i empatia, 
czyli mamy komplet świadczeń, które oferuje nasz 
powiatowy szpital.

Zakup rezonansu magnetycznego był plano-
wany w Łęcznej od kilku lat. – Stało się możliwe 
dzięki unijnym funduszom i projektowi, które-
go realizację rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – 

przypomniał dyr. Krzysztof Bojarski. – Projekt 
kończymy w marcu i rozpoczynamy świadcze-
nie usług. Jak wiadomo na tego typu badania 
czeka się kilka miesięcy, więc planujemy, że nasz 
rezonans będzie pracował pełną parą od 9.00 
do 21.00. 

Obecny na uroczystości dyrektor NFZ po-
twierdził, że złożona oferta oraz ocena komisji 
konkursowej podczas wizji lokalnej jest pozy-
tywna i pozwala przypuszczać, że umowa ze 
szpitalem zostanie podpisana do końca lutego. 
– Od marca pracownia będzie świadczyła usługi 
finansowane przez NFZ – zapowiedział dyrek-
tor Karol Tarkowski. – Powinno wpłynąć to na 
zmniejszenie kolejek.

W  ramach tego projektu, którego wartość wy-
niosła 6 877 460,17 zł,  a dofinansowanie z UE to 
4 585 202,69 zł – zakupione zostały także inne 
urządzenia diagnostyczne, m.in. cztery cyfrowe 
aparaty rentgenowskie i zestaw endoskopowy 
EUS, urządzenie które służy do badania USG 
przewodu pokarmowego za pomocą endoskopu. 
Powstała infrastruktura diagnostyczna została  
dostosowana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Pieniądze projektowe pochodziły z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Rezonans magnetyczny posiadają nieliczne 
placówki. W skali kraju dysponuje nim dziewięć 
szpitali powiatowych. W woj. lubelskim wśród 
szpitali powiatowych na razie jest to Krasnystaw, 
Łęczna, a dołączy Radzyń Podlaski i Tomaszów 
Lubelski. 

Tekst:  Danuta Matłaszewska

Spotkanie zorganizowane 28 stycznia 2020 
roku w szpitalu w Łęcznej zaczęło się niety-
powo. Dziewczyny w czarnych t-shirtach 
z różowym logo CHLO wniosły na salę kon-
ferencyjną dietetyczne torty z iskrzącymi 
racami. Tak świętowano pierwszą rocznicę 
spotkań Grupy Wsparcia Stowarzyszenia Pa-
cjentów Bariatrycznych CHLO w Łęcznej.

Od roku, co dwa miesiące w sali konferencyj-
nej szpitala w Łęcznej spotykają się byli i poten-
cjalni pacjenci oddziału chirurgii. Przychodzą 
żeby usłyszeć jak to jest, gdy człowiekowi wytną 
kawałek żołądka albo zobaczyć tych, co stracili 
po kilkadziesiąt kilogramów. Ci, co są po ope-
racjach, chętnie opowiadają o sobie. Jest czym 
się pochwalić. Zrzucone 50 czy 70 kilogramów 
działa na wyobraźnię.

Specjaliści obecni podczas spotkań grup 
wsparcia mają pomóc podjąć decyzje ważne 
z punktu widzenia medycyny. Osoby z otyłoś-
cią olbrzymią muszą być świadome skutków 
i trudności, które będą musiały pokonać, by 
wywalczyć sobie lepsze, zdrowsze życie. Efek-
ty leczenia bariatrycznego zachęcają do starań 
i mogą być znaczące: mogą m.in. ustąpić dusz-
ności podczas snu, leki na nadciśnienie mogą 
okazać się zbędne, a pacjentki mogą w końcu 
zajść w ciążę.

Ośrodek Chirurgicznego Leczenia Otyłości 
działa w Łęcznej w ramach Oddziału Chirurgii 
Ogólnej od 2012 r. Rocznie wykonuje ok. 200 
zabiegów bariatrycznych. – Według WHO oty-
łość to epidemia XXI wieku, która powoduje 
wiele schorzeń. Osoby z nadwagą i otyłością 
mają zmniejszoną tolerancję wysiłku, bóle sta-

wowe, problemy z oddychaniem, krążeniem, 
często chorują na nadciśnienie tętnicze, cukrzy-
cę i nowotwory – stwierdza Maciej Pastuszka, 
lekarz koordynujący Oddział Chirurgii Ogólnej 
w SPZOZ w Łęcznej, specjalista od bariatrii.

Żeby pacjent trafił na stół operacyjny musi 
zredukować masę ciała. I nie chodzi tu tylko 
o zastosowanie drastycznej diety, która pozwoli 
szybko zrzucić kilka kilogramów z nadzieją, że 
potem wrócimy do swoich ulubionych ciaste-
czek, słodkich napoi, chipsów. To muszą być 
zmiany na stałe.

Nie każdy potrafi poukładać sobie życie po 
operacji tak, by problem nie wrócił. - Otyłość 
jest chorobą nieuleczalną i trzeba będzie zawsze 
o tym pamiętać. Źródłem satysfakcji powinno 
być nie tylko utrzymanie wagi, ale codzienne 
zwykłe działania, jak planowanie zakupów, ro-
bienie posiłków – wyjaśnia Monika Gajewska, 
psycholog i proponuje proste rozwiązanie. - Nie 
róbcie dalekosiężnych planów. Każdego ranka 
ustalcie sami ze sobą, że przeżyjecie ten dzień 
według własnych zasad. Skoro nie mamy wpły-
wu na inne sprawy, to niech przynajmniej nasz 
dzień będzie taki, jak my chcemy.

Uwaga!
Spotkania w ramach Grupy Wsparcia 

Info-CHLO są dla wszystkich bezpłatne 
i bez konieczności rejestracji. Kolejne 
spotkanie w Łęcznej zaplanowane jest na 
23 marca br. godz. 18.00. Miejsce – sala 
konferencyjna na I piętrze.

Tekst: Danuta Matłaszewska

108. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w PBP w Łęcznej

Badania rezonansem magnetycznym od marca

Wywalczyć zdrowsze życie. 
Pacjenci z nadwagą spotykają się w Łęcznej

Przedmiotem 
dyskusji 

były silne kobiety 
w literaturze. 

Fot. arch. PBP 
w Łęcznej. 

Rezonans znacznie przyśpieszy 
prawidłową diagnozę pacjentów. 
Fot. arch. Starostwa.

Grupa Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych Chirurgicznego Leczenia 
Otyłości funkcjonuje już od roku. Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej. 
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Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej za-
prasza uczniów I, II i III klasy szkół podstawo-
wych z terenu powiatu łęczyńskiego, do udzia-
łu w konkursie plastycznym pn. „Wiem, co to 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – 
katalog zagrożeń, jak im przeciwdziałać”.

Celem zorganizowanego przez Komendę Po-
wiatową Policji w Łęcznej konkursu jest rozpo-
wszechnienie wiedzy o Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz zachęcenie mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego do współpracy z Policją 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa poprzez wy-
korzystanie tego narzędzia.

Konkurs jest adresowany do uczniów I, II i III 
klasy szkół podstawowych z terenu powiatu łę-
czyńskiego. Uczestnicy konkursu mają za zada-
nie wybranie jednego z zagrożeń dostępnych na 
KMZB,  które jest istotne dla poprawy bezpie-
czeństwa i zaprezentowanie go na swojej pracy 
w dowolnej formie plastycznej. W pracy można 
także przedstawić swój pomysł na to, jak przeciw-
działać temu zagrożeniu i jak je wyeliminować.

Konkurs trwa od 1 do 31 marca 2020 r. 
Prace należy przynieść lub przysłać 
na adres: Komenda Powiatowa Policji 
w Łęcznej, ul. Księży Wrześniewskich 10, 
21-010  Łęczna, z dopiskiem „Konkurs 
plastyczny – KMZB”. Prace powinny być 
podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą 
szkoły oraz klasą. Finał konkursu odbę-
dzie się w kwietniu 2020 roku.

Przypomnijmy, Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa to innowacyjne narzędzie, służące 
głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby 
bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej 
skorzystać każdy obywatel. W 2019 r. na terenie 
powiatu łęczyńskiego obywatele zgłosili za po-
średnictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa 468 różnego rodzaju zdarzeń, z czego 
324 zostało potwierdzonych. 

Tekst: Izabela Zięba

Uwaga, konkurs! Powiatowy Urząd Pracy organizuje:

Prezentacja drużyn Górnika Łęczna 

Fot. www.policja.pl

Najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej, uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jedynej w województwie szkoły spor-
towej prowadzonej przy profesjonalnym klubie oraz drużyny Górnika Łęczna 23 lutego zaprezentowały swoje składy.

Fot. arch. Starostwa. Fot. arch. Starostwa. Fot. arch. Starostwa.

Fot. arch. Starostwa.
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Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolni-
cy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy 
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się 
w ARiMR o dotację na inwestycje w nawad-
nianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik, po-
siadający gospodarstwo o powierzchni co naj-
mniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodaw-
ca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub 
roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przy-
chód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odno-
towany w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także 
obecność w krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co 
istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze 
wsparcia nie jest uzależnione od wielkości eko-

nomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazy-
wać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA). 

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta 
i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 
tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. 
kosztów poniesionych na realizację inwestycji 
(60 proc. w przypadku młodego rolnika). Mini-
malny poziom kosztów inwestycji musi być wyż-
szy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być 
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie 
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność 
powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, 
lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu 
m.in. budowę studni i zbiorników bądź zakup 
maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, 
uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARi-
MR, można je także składać za pośrednictwem 
biur powiatowych. 

Tekst: Roman Jarentowski

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, 
złóż wniosek o dotację

Jesień i zima to okres wzmo-
żonych zachorowań na cho-
roby górnych dróg oddecho-
wych. Zachorowania mogą być 
wywoływane przez ponad 200 
różnych gatunków wirusów. 
W porównaniu z innymi wiru-
sami, zachorowania na grypę 
mogą wywoływać poważne 
powikłania, równocześnie jed-
nak dostępne są skuteczne 
szczepienia ochronne przeciw 
tej chorobie.

W Polsce szczyt zachoro-
wań przypada między stycz-
niem a marcem. Rejestruje się 
wtedy od kilkuset do kilku mi-
lionów osób chorych na grypę 
i choroby grypopodobne. Gry-
pa przenosi się z osoby na oso-
bę drogą kropelkową podczas 

kichania, kaszlu lub w wyniku 
bezpośredniego kontaktu ze 
świeżą wydzieliną z dróg od-
dechowych zakażonych osób. 
Należy pamiętać o częstym, 
prawidłowym myciu rąk wodą 
z mydłem lub dezynfekcji środ-
kiem na bazie alkoholu.

Tak jak w przypadku innych 
chorób wywoływanych przez 
wirusy, antybiotyki są niesku-
teczne i leczenie jest głównie 
objawowe. Zaleca się pozo-
stanie w domu i odpoczynek, 
picie dużej ilości płynów, sto-
sowanie niesterydowych środ-
ków przeciwzapalnych – uwa-
ga: u dzieci poniżej 16 r.ż. nie 
należy stosować salicylanów. 
U małych dzieci niezwykle 
istotne jest nawadnianie i ob-

niżanie gorączki, która może 
doprowadzić do wystąpienia 
drgawek gorączkowych.

Najskuteczniejszą metodą 
uniknięcia zachorowania i zwią-
zanych z nim powikłań jest 
profilaktyka, pod postacią co-
rocznego szczepienia poprze-
dzającego sezon zachorowań na 
grypę. W Polsce dostępne są (na 
receptę) szczepionki przeciwko 
grypie produkowane przez kilka 
firm. Ich skład jest zgodny z za-
leceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia i obejmuje 3 szczepy wi-
rusa, krążące w danym sezonie.

Źródło: Departament Za-
pobiegania oraz Zwalczania 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych 
u Ludzi Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego

Nie daj się grypie

Dlaczego trzeba myć ręce?

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można 
składać w oddziałach regionalnych ARiMR 
wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej finansowanej 
z PROW 2014-2020. Nabór przeznaczony 
jest dla rolników i ich rodzin, którzy na te-
renach wiejskich objętych ASF prowadzą 
chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą 
z niej zrezygnować. 

O premię może ubiegać się rolnik, małżo-
nek rolnika lub domownik, który m.in. podlega 
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nie-
przerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną 
jednolitą płatność obszarową do użytków rol-
nych wchodzących w skład gospodarstwa za 
2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przy-
znaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim 
przypadku dokument potwierdzający przyzna-
nie jednolitej płatności obszarowej za 2020 r. 
można dostarczyć na etapie składania wniosku 
o wypłatę premii. 

Od ubiegłego roku o pomoc z działania 
PROW 2014-2020 mogą ubiegać się również te 
osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające 
złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakoń-
czoną pozarolniczą działalność gospodarczą 
oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą 
i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. 

Katalog działalności gospodarczych obję-
tych wsparciem jest szeroki i obejmuje usługi, 

produkcję czy sprzedaż różnych produktów 
niezwiązanych z rolnictwem. 

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo 
utworzonych miejsc pracy. W przypadku utwo-
rzenia jednego miejsca pracy można liczyć na 
otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 
150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pra-
cy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech 
do 250 tys. zł. 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierw-
szą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełnieni wa-
runki określone w wydanej decyzji o przyznaniu 
pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone 
od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. 
premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu 
realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku 
o płatność drugiej raty pomocy przewidziano 
maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypła-
ty pierwszej części premii) i nie później niż do 
31 sierpnia 2023 r. 

Uwaga: 
70 proc. kwoty premii musi być wyda-

ne na inwestycje w środki trwałe, czyli 
np. zakup maszyn i urządzeń, środków 
transportu czy wyposażenia. Pozostałe 
30 proc. można przeznaczyć na wydatki 
bieżące związane z rozpoczęciem dzia-
łalności. Beneficjent po zarejestrowaniu 
działalności gospodarczej może pozo-
stać w KRUS do dnia złożenia wniosku 
o wypłatę drugiej raty premii.   

Tekst: Roman Jarentowski

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności 
na obszarach wiejskich objętych ASF

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób 
by zatrzymać rozprzestrzenianie się za-
każeń, niestety często jest bagatelizowa-
ny. Mycie rąk przede wszystkim pozwala 
usunąć z powierzchni rąk m.in.: bakterie, 
wirusy czy grzyby odpowiadające za cały 
szereg groźnych chorób, jak choćby salmo-
nellę czy grypę. 

Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także 
biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapa-
lenie wątroby typu A. Brudne ręce są przyczyną 
licznych chorób, a w niektórych regionach świa-

ta nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć 
nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust 
i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji.

Dlaczego trzeba myć ręce? Każde dotknięcie 
klamki, banknotu czy poręczy w autobusie spra-
wia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 
tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakte-
ryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wy-
starczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyś-
cić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy 
efekt potrzebna jest niecała minuta.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Fot: www.gis.gow.pl
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Sala Gminnego Domu Kultury w Cycowie rozbrzmiewała od trady-
cyjnych i współczesnych kolęd oraz pastorałek. Do konkursu zgłosiło 
się 13 zespołów i 21 solistów. Fot. arch. GDK w Cycowie.

VI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda” 
– 2 lutego

Szkoła Podstawowa w Nadrybiu świętowała jubileusz 10-lecia nada-
nia imienia Jana i Kazimierza Bogdanowiczów. Oficjalna część uroczy-
stości rozpoczęła się uroczystym polonezem. Fot. arch. SP w Nadrybiu.

„Dziesięć lat jak jeden dzień” – 12 lutego        

Konkurs z zastosowaniem technologii informatycznej zorganizo-
wał Zespół Szkół w Puchaczowie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
ze SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej. Fot. arch. ZS w Puchaczowie.

Lip Reading – Zgadnij co mówię? Puchaczów 2020 
– 14 lutego

Krzysztof Siodłowski, Jakub Krzychowiec, Kacper Bytys, Kacper 
Kociuba, Krystian Bochra i Jakub Jakubowski  wykazali się najwięk-
sza wiedzą i umiejętnościami. Nagrodą jest wyjazd w góry do ośrod-
ka firmy Linter Tour S.A. Gratulujemy! Fot. arch. ZSG w Łęcznej.

Kolejna edycja „Linteriady” rozstrzygnięta. „Lemigo” 
Team zwycięzcą! – 20 lutego 

Łęczyńskie „Morsy z Corsy” oraz wszyscy miłośnicy zimnych 
kąpieli spotkali się nad jez. Piaseczno aby pobić zeszłoroczny 
rekord. W tym roku aż 400 osób uczestniczyło w morsowaniu.  
Fot. arch. Starostwa.

II Bicie Rekordu Łęczyńskich Morsów – 23 lutego

Dziewczęta z MOW po raz kolejny wzięły udział w warsztatach rę-
kodzielniczych w firmie „Farbotka” ze Świdnika. Zapoznały się z taj-
nikami krawiectwa i kaletnictwa. Fot. arch. „Farbotka”.

Warsztaty artystyczne w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podgłębokiem – 24 lutego

Galeria zdjęć z otwarcia Klubu Senior+

Fot. arch. Starostwa.Fot. arch. Starostwa.

Fot. arch. Starostwa. Fot. arch. Starostwa.


