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22 czerwca mobilny punkt informacyjny 
dla przedsiębiorców odwiedził nasz powiat. 
Specjaliści udzielali porad dotyczących form 
wsparcia dla firm, przekazano również sym-
boliczny czek na kwotę 4 mln 700 tys. zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, która 
zostanie przeznaczona na dofinansowanie wy-
nagrodzeń jednoosobowych działalności dla 
mikro, makro i średnich przedsiębiorstw.

Jak więc sytuacja kształtuje się na terenie na-
szego powiatu? Do 18 czerwca Powiatowy Urząd 
Pracy w Łęcznej zrealizował w ponad 96% zapo-
trzebowania pracodawców powiatu łęczyńskiego 
na różne formy wsparcia z Tarczy Antykryzysowej. 
Największym zainteresowaniem cieszą się nisko-
oprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działal-
ności – złożono 1427 wniosków na 7 129 tys. Rea-
lizacja tej formy wynosi ok 99%.

Dużym wsparciem jest również dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej skierowane dla przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników - 
tu złożono 126 wniosków na kwotę 697 tys. (wypła-
ty odbywają się w transzach miesięcznych). Sto-
pień realizacji wniosków (rozpatrzono pozytywnie 
lub negatywnie) - 83 %.

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców skorzystało już 88 pracodawców 

dla 611 pracowników. PUP wypłacił na tę formę 
wsparcia około 1 524 tys. zł. Do dnia dzisiejszego 
rozpatrzono 89,3 % wniosków, które wpłynęły do 
Urzędu, w tym ponad 70 % pozytywnie.

Podsumowując, na różne formy wsparcia w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej PUP udzielił wspar-
cia pracodawcom z naszego powiatu na kwotę  

ok. 10 mln 300 tys. zł. Ze wsparcia skorzystało po-
nad 1500 podmiotów i 611 pracowników. Wszyst-
kie zadania są realizowane na bieżąco, jest to pro-
ces ciągły, ponieważ niektóre formy wsparcia są 
wypłacane w transzach miesięcznych. Oczywiście 
nadal można składać wnioski.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Premier Rządu RP 
pierwszy raz na ziemi łęczyńskiej!

Powiat łęczyński znalazł się na liście 
miejsc, które premier Mateusz Morawie-
cki odwiedził w dniu 30 czerwca br. Okazją 
do spotkania z samorządowcami i miesz-
kańcami powiatu było symboliczne prze-
kazanie czeków, w ramach Funduszu In-
westycji Samorządowych. Na realizację 
zadań na terenie powiatu łęczyńskiego rząd 
przeznaczył łączną kwotę w wysokości:  
10 339 686 zł.

 
Poszczególne gminy otrzymają następujące 

środki: Cyców - 1 293 998 zł, Ludwin - 762 706 
zł, Łęczna - 1 528 893 zł, Milejów - 2 281 195 zł, 
Puchaczów - 1 167 067 zł, Spiczyn - 589 534 zł. 
Na zadania realizowane przez Powiat Łęczyński 
przeznaczono kwotę 2 716 293 zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środ-
ki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów 
i miast. Jak podkreślił premier w swoim wystą-
pieniu, środki przekazane przez rząd będzie 
można wykorzystać na bliskie ludziom inwesty-
cje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwesty-
cje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, 
dróg – a także inne niezbędne lokalne działania.

Łącznie w skali kraju, do lokalnych samorzą-
dów trafi kwota 6 miliardów zł. Nabór wniosków 
rozpocznie się w sierpniu, a już we wrześniu 
środki wpłyną do budżetów samorządów. Co 
ważne, w obecnej trudnej sytuacji finansowej, 
każde dodatkowe wpływy są buforem, gwaran-
tującym bezpieczną kontynuację rozpoczętych 
i planowanych inwestycji.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Tarczo-Bus dotarł do Łęcznej

Andrzej Pruszkow-
ski Dyrektor WUP 
w Lublinie, Artur 
Soboń Sekretarz 
Stanu w Minister-
stwie Aktywów 
Państwowych, 
Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łę-
czyński, Monika Mi-
kołajewska Dyrektor 
PUP w Łęcznej. 
Fot. arch. Starostwa
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Czas pandemii – czas remontów

Czekamy na pamiątki 
z dawnego szpitala
w Jaszczowie

Jak w dobie epidemii przebiegają sesje rady?

Wojciech Szymański, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ludwin: w trakcie epide-
mii  w  Gminie  Ludwin  odbyły  się  3  sesje 
Rady  Gminy.  Jedna  była  koresponden-
cyjna i dotyczyła powołania pani Skarbnik 
Gminy Ludwin. Dwie - w tym absolutoryjna 
- odbyły się z osobistym udziałem radnych 
w  hali  sportowej  z  zachowaniem wszyst-
kich  reżimów  sanitarnych.  Siedzieliśmy 
daleko od siebie, były maski. Sesji online 
nie  było  i  raczej  nie  przewiduje  się.  Jeśli 
nadal będą zagrożenia i obostrzenia zwią-
zane  z  COVID-19,  gmina  ma  możliwości 
rozsadzenia radnych w hali sportowej. Ten 
system się sprawdził. Mamy możliwość za-
chowania dystansu i wszelkich wymogów, 
więc nie widzę powodu, żeby sesje miały 
się  nie  odbywać.  Normalnie  żyjemy,  nor-
malnie pracujemy.

Artur Barczak, Przewodniczący 
Rady Gminy Spiczyn: w czasie  pande-
mii  COVID-19  w  Gminie  Spiczyn  odbyły 
się 2 sesje (31.03.2020 r. i 15.05.2020 r.). 
Na  pierwszej  obecnych  było  12  Rad-
nych, na drugiej 15. 
Zgodnie  z  zaleceniami  Ministerstwa 

Zdrowia  staraliśmy  się  zachować  od-
ległość  1,5  metra  pomiędzy  Radnymi, 
jak  również  ograniczyliśmy  ilość  osób 
przebywających  na  sali  konferencyjnej 
do  niezbędnego minimum. Dlatego  też 
z  uwagi  na  panującą  sytuację  na  se-
sje nie byli  zapraszani  sołtysi. Ponadto 
każdy Radny został wyposażony w ma-
seczkę  ochronną,  rękawiczki,  przed 
wejściem  na  salę  były  dezynfekowane 
dłonie.

Violetta Tobiasz, Przewodnicząca 
Rady Gminy Cyców: dla  prawidłowego 
funkcjonowania  Urzędu  Gminy  i  miesz-
kańców niezbędne są uchwały, np. zmian 
w  budżecie,  a  zatem  Rada  Gminy  zwo-
ływana  jest  w  razie  potrzeb.  W  okresie 
pandemii  podczas  obrad  przestrzegane 
są  zalecenia  Sanepidu  oraz  Minister-
stwa  Zdrowia  (zachowanie  odległości, 
maseczki,  rękawiczki,  dezynfekcja).  Ze 
względu  na  bezpieczeństwo  zdrowot-
ne  mieszkańców  obrady  odbywają  się 
bez  sołtysów  i  gości  zaproszonych.  Se-
sje  transmitowane  są  przez  Internet,  co 
umożliwia  śledzenie  obrad  na  bieżąco. 
Bycie radnym to duża odpowiedzialność, 
dlatego  też mimo  pandemii  koronawiru-
sa COVID-19 staramy się wywiązywać ze 
swoich obowiązków należycie.

Andrzej Wirski, Przewodniczący Rady 
Gminy Milejów: w okresie  trwającej  „na-
rodowej  kwarantanny” odbyły  się  trzy po-
siedzenia  rady.  Z  uwagi  na  konieczność 
zachowania reżimu sanitarnego i dystansu 
społecznego,  tak  ważnego  w  sytuacji  za-
grożenia  koronawirusem,  dla  bezpieczeń-
stwa  radnych,  kierownictwa  gminy  oraz 
pracowników  zostały  one  zorganizowane 
w  sali  widowiskowej  Gminnego  Ośrodka 
Kultury w Milejowie. Rozmiary sali widowi-
skowej pozwoliły na bezpieczne rozmiesz-
czenie radnych  i  innych uczestników sesji. 
Ponadto  radni  zostali  wyposażeni  w  ma-
seczki  ochronne  oraz  rękawiczki,  a  przy 
wejściu zorganizowano stanowisko do de-
zynfekcji.  Podjęte  środki  zapobiegawcze 
pozwoliły na skuteczną ochronę przed za-
każeniem,  a  jednocześnie  umożliwiły  rad-
nym wykonywanie swoich obowiązków.

Budynek dawnego szpi-
tala w Jaszczowie przecho-
dzi właśnie do historii. We- 
dług przekazów początkowo 
miał być to dwór, a potem 
karczma. Nie ma natomiast 
wątpliwości, że w okresie 
międzywojennym, w latach 
30. XX wieku działał tu szpi-
tal. Już niebawem na jego 
fundamentach rozpocznie 
się nowa inwestycja, a wraz 
z nią otworzy się nowy roz-
dział w historii tego obiektu.

Aby historia tego miejsca 
nie odeszła w niepamięć 
zwracamy się do wszystkich, 
którzy chcieliby się podzie-
lić posiadanymi pamiątkami 
związanymi z dawnym szpi-
talem, do przekazywania 
ich Starostwu Powiatowemu 
w Łęcznej. Zainteresowane 
osoby prosimy o kontakt z se-
kretariatem urzędu.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Przez kilka ostatnich tygodni w szpi-
talu w Łęcznej, mimo wstrzymanych 
zabiegów i badań, wcale spokojnie nie 
było. Wiele działo się na Oddziale Reha-
bilitacji Ambulatoryjnej i na Dziennym 
Oddziale Rehabilitacji. Jednak nie za 
sprawą pacjentów, ale ekipy remonto-
wej, która wykorzystując czas zagro-
żenia epidemicznego mogła sprawnie, 
w pustych pomieszczeniach przepro-
wadzić remonty w oddziałach.
- Czas pandemii i ograniczenia w przyj-

mowaniu  pacjentów  wykorzystaliśmy 
bardzo  intensywnie  remontując  dwa  od-
działy – mówi Dyrektor SPZOZ w Łęcznej 

Krzysztof Bojarski. – W  tym  czasie  prze-
prowadzony został generalny remont. Od-
malowane zostały ściany, podłogi, wymie-
nione oświetlenie. Zmieni się też aranżacja, 
pojawią się nowe meble, które zostały  już 
zamówione.

Remont zostanie również przeprowa-
dzony w Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym, gdzie główny nacisk położony został 
na przebudowę, która uwzględni wszelkie 
wymogi związane z bezpieczeństwem epi-
demiologicznym. Pomieszczenia zostaną 
odremontowane, a rejestracja pacjentów 
przebudowana. Pojawią się też śluzy sta-
nowiące bariery dla pojawiających się za-

grożeń.  Najważniejszą jednak inwestycją 
związaną z ich eliminacją będzie niewątpli-
wie przebudowa wejścia na SOR i główne-
go wejścia do szpitala.  – Codziennie przy-
najmniej tysiąc osób wchodzi do budynku 
szpitala.  Część  przez  SOR,  a  większość 
drzwiami frontowymi – mówi dyrektor Bo-
jarski. -  Każdy musi ich dotknąć, co w cza-
sie  epidemii może  stanowić  spore  zagro-
żenie. By  je zminimalizować zamontujemy 
drzwi na czujniki, które będą otwierały się 
automatycznie. 

Prace związane z remontem i przebudo-
wą SOR rozpoczęły się 15 czerwca.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Oddział Rehabilitacji po remoncie. 
Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej
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Trudny rok szkolny 2019/2020 do-
biegł końca. Nasze placówki spro-
stały jednak nowym wyzwaniom 
i uczniowie z sukcesem zakończyli 
rok szkolny.

Takiego roku szkolnego jeszcze nie 
było! Epidemia koronawirusa sprawiła, 
że od połowy marca wszystkie szkoły 
przeszły na zdalny tryb nauki. Jed-
nak nie wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele posiadali sprzęt komputerowy 
niezbędny do tego, by prowadzić lub 
uczestniczyć w zajęciach online. Dzięki 
środkom pozyskanym przez nasz Po-
wiat z Ministerstwa Cyfryzacji do rąk 
uczniów i nauczycieli trafiło 40 table-
tów. Kolejne tablety przekazał Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego. Po zakończeniu zdalnego na-
uczania sprzęt pozostanie w szkołach 
i będzie wykorzystywany w celach 
edukacyjnych.

Szczególnie ciężkie chwile przeżyli 
w tym roku maturzyści, ale egzamin 
dojrzałości, chociaż w późniejszym 
terminie i przy zaostrzonym reżimie sa-
nitarnym, odbył się. Pod koniec czerw-
ca rozpoczęły się również egzaminy 
zawodowe. Zamiast tradycyjnego za-
kończenia roku szkolnego, dyrektorzy 
i nauczyciele pożegnali się z uczniami 
online. Uczniowie odbiorą swoje świa-
dectwa indywidualnie w trakcie wakacji.

Pomimo trwającej epidemii nasze 
szkoły i ich uczniowie angażowali się 
w wiele ciekawych inicjatyw, a przy 
tym odnosili sukcesy.

Drużyna z Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej została jednym z laureatów 
ogólnopolskiego konkursu filmowego 
„Filmeko”. Zwycięzcy to uczniowie kla-
sy 1 e i 1eg, kształcący się w zawodzie 
technika elektryka. Chłopcy jeszcze 
jesienią przystąpili do konkursu or-

ganizowanego przez Fundację Banku 
Ochrony Środowiska w ramach pro-
jektu „Postaw na słońce”. W konkursie 
wzięło udział ok. 180 drużyn z całej 
Polski. Drużyna z ZSG zajęła zaszczyt-
ne trzecie miejsce.

Marek Pietrzak, uczeń Technikum 
Informatycznego w Milejowie, zajął 
I miejsce w ogólnopolskim e-turnieju 
Grarantanna Cup, której organiza-
torem było Ministerstwo Cyfryzacji! 
Niemal 80 tysięcy graczy i 10 tysięcy 
drużyn, a mistrzem w kategorii LOL 
został Marek Pietrzak! Trzecie miej-
sce wśród tak wielu zawodników zajął 
również uczeń „Bolivara” - Przemy-
sław Janduła. Dzięki wygranej Marka 
szkoła otrzymała nagrodę w postaci 
pracowni multimedialnej!

Od 1 do 5 czerwca ok. 80 uczniów 
pierwszych i drugich klas LO i Tech-
nikum Zespołu Szkół Nr 2 im. Simo-
na Bolivara w Milejowie, uczestni-
czyło w cyklu dwugodzinnych zajęć 
„Lekcje z Temidą”, zorganizowanych 
w ramach ogólnopolskiego programu 
przeciwdziałania przyczynom prze-
stępczości skierowanym do dzieci 
i młodzieży przez Fundację Altum. 
Tematyka przeprowadzonych zajęć 
odpowiadała problemom, z którymi 
mierzy się dzisiejsze społeczeństwo, 
a szczególnie młodzi ludzie. Zagad-
nienia dotyczyły m.in.  skutków praw-
nych prześladowania rówieśników, 
ale także poprawy bezpieczeństwa 
w szkołach, stalkingu, praw konsu-
menta.

Rekrutacja w powiatowych szko-
łach średnich nadal trwa! Warto więc 
zapoznać się z ich ofertą na kolejny 
rok i we wrześniu dołączyć do pełne-
go energii grona ich wychowanków.

Tekst: Beata Cieślińska

Koniec roku szkolnego z sukcesami!

Uczeń „Bolivara” wygrał 
dla szkoły 16 notebooków 
oraz szafę do ich prze-
chowywania i ładowania. 
Fot. arch. szkoły

Zwycięska drużyna 
z Zespołu Szkół  
Górniczych w Łęcznej. 
Fot. arch. szkoły
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Powiat Łęczyński wspólnie z Ze-
społem Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej w okre-
sie 01.01.2018 r. - 31.10.2019 r. re-
alizował projekt pt. „Kształcimy 
prawdziwych zawodowców w Ja-
giellończyku” współfinansowany 
ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, Oś priorytetowa XII 
„Edukacja, kwalifikacje i kompe-
tencje”, Działanie 12.4 „Kształce-
nie zawodowe”.

Beneficjent zrealizował cel główny 
projektu, tj. podniósł jakość kształce-
nia zawodowego dostosowującego 
kwalifikacje i umiejętności uczniów 
kształcących się w szkołach zawo-
dowych, tj. technikach i zasadniczej 
szkole zawodowej Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej do potrzeb rynku pracy 
oraz umożliwienie nauczycielom na-
bycia kwalifikacji i kompetencji.

Wsparciem objęto łącznie 148 osób 
– 16 nauczycieli nabyło kwalifika-
cje i kompetencje w ramach szkoleń 
i studiów podyplomowych, a 132 ucz-
niów nabyło kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe w trakcie kursów, 
szkoleń i staży. Projekt zrealizowany 
był w ścisłej współpracy z lokalnymi 
i regionalnymi pracodawcami.

W ramach projektu zrealizowano 
dla uczniów kursy zawodowe: grafika 
komputerowa, AutoCAD, Excel, two-
rzenie fotorealistycznych wizualizacji, 
telemarketing, fotografia, obsługa 
wózka widłowego oraz staże zawo-
dowe u pracodawców. Natomiast dla 
nauczycieli: kurs grafiki komputero-
wej, kurs zaawansowanego progra-
mowania PHP, kurs certyfikacyjny 
AutoCAD, kurs certyfikacyjny Excel, 
kurs obsługi platformy moodle, stu-
dia podyplomowe „Reklama i pub-
lic relations dla nauczycieli” i studia 
podyplomowe „Zarządzanie BHP”. 

Doposażono również sześć pracow-
ni praktycznej nauki zawodu, m.in. 
w maszyny i urządzenia budowlane 
oraz urządzenia informatyczne i spe-
cjalistyczne oprogramowanie wy-
korzystywane do praktycznej nauki 
zawodu. Dodatkowo zainstalowana 
została platforma schodowa dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, umoż-
liwiająca poruszanie się po budynku 
szkoły.

Kwota dofinansowania: 517 239,78 
zł (UE: 489 093,26 zł, Budżet Pań-
stwa: 28 146,52 zł). Wkład własny: 
59 640,00 zł

Tekst: Monika Sapko

Odpowiedzi na to pytanie poszu-
kiwali przedstawiciele lokalnego 
samorządu i władz centralnych, 
którzy odwiedzili targowisko „Mój 
Rynek” w Cycowie oraz Gospo-
darstwo Ogrodnicze Pawła Sereja 
w Popławach.

 Idea zaopatrywania się u lokalnych 
producentów wiąże się przede wszyst-
kim ze skróceniem łańcucha dostaw 
żywności – w optymalnym przypadku 
do takiego stanu, kiedy odbiorca zna 
doskonale miejsce pochodzenia pro-
duktu. Wymarzonym w tym przypadku 
jest więc bezpośredni kontakt odbior-
cy żywności z jej producentem. Taką 
możliwość stwarzają nowoczesne tar-
gowiska, sfinansowane w ramach rzą-
dowego programu „Mój Rynek”.

9 czerwca rynek w Cycowie odwie-
dzili Artur Soboń – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych, Zdzisław Szwed – Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego, 
Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący 
Rady Powiatu Łęczyńskiego, Michał 
Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński 
i Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie. Goście docenili lokalne produkty, 
m.in. z Ekologicznego Gospodarstwa 
Mlecznego „Pod Kasztanem” w Lu-
dwikowie oraz pojawili się w Gospo-
darstwie Ogrodniczym Pawła Sere-
ja w Popławach, gdzie spotkali się 
z właścicielem i mieli okazję poznać 
cały proces towarzyszący uprawie ros-
nących w tym miejscu warzyw.

Cieszy nas wzrost zainteresowania 
ideą lokalności i wspierania regional-
nych przedsiębiorców i zachęcamy do 
dokonywania wyborów sprzyjających 
rozwojowi rodzimej gospodarki.

 Tekst: Edyta Kasprzyk

W czym tkwi wartość lokalnego produktu?

Coraz ciekawsza nauka w „Bolivarze” Projekt „Kształcimy prawdziwych zawodowców 
w Jagiellończyku” zakończony

Rok 2020 jest drugim rokiem 
wdrażania projektu „Ciekawsza 
nauka w Bolivarze – łatwiejszy 
start zawodowy” realizowanego 
przez Powiat Łęczyński.  Skiero-
wany jest do uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bo-
livara w Milejowie    ̶technikum, za-
sadnicza szkoła zawodowa i szkoła 
branżowa I stopnia.

 Udział w projekcie jest dobrowolny 
i bezpłatny. Jest on współfinansowany 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego   ̶ Oś priorytetowa XII „Eduka-
cja, kwalifikacje i kompetencje”, Dzia-
łanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Celem głównym projektu jest wzrost 
jakości kształcenia zawodowego do-
stosowującego uczniów do potrzeb 
rynku pracy. Cele szczegółowe pro-
jektu to: podwyższenie kwalifikacji 
i kompetencji nauczycieli kształcenia 
zawodowego, wzrost wiedzy i umie-
jętności zawodowych uczniów, rozwój 
współpracy wielostronnej nakierowa-
nej na dostosowanie kształcenia za-

wodowego do wymogów rynku pracy, 
rozwój form zdobywania kwalifika-
cji zawodowych dostosowanych do 
potrzeb rynku pracy, dostosowanie 
wyposażenia do potrzeb kształcenia 
praktycznej nauki zawodu. Cele te zo-
staną osiągnięte poprzez organizację 
zajęć specjalistycznych i kursów kwa-
lifikacyjnych dla uczniów oraz pod-
noszenie kompetencji zawodowych 
nauczycieli, a także staże zawodowe 
dla uczniów.

Uczniowie uczestniczyli już w na-
stępujących kursach: prawo jazdy, 
wózki widłowe, grafiki komputerowej, 
excela, barmański, carvingu, obsługi 
Photoshopa. Po raz drugi uczestniczą 
także w stażach zawodowych. Staż 
jest szansą na nabranie doświadcze-
nia w wykonywanej pracy, pozwala też 
osobom niezdecydowanym spraw-
dzić, czy faktycznie zawód, który chcą 
wykonywać, wygląda tak, jak go sobie 
wyobrażali. Za wykonaną pracę sta-
żyści otrzymują wynagrodzenie.

Tekst: Teresa Zgolińska, 
Anna Czubacka 

Platforma 
schodowa.

Nowoczesna 
tablica 
multimedialna.

Doposażona pra-
cowania organi-
zacji reklamy.  
Fot. arch. szkoły

Uczniowie „Bolivara” 
podczas stażu. 
Fot. arch. szkoły

W gospodarstwie ogrodniczym w Popła-
wach: Zdzisław Szwed, Ewa Szałachwiej, 
Paweł Serej, Michał Pelczarski, Artur 
Soboń. Fot. arch. Starostwa 

Przewodniczący Rady 
i Wicestarosta na nowym 

targowisku w Cycowie.
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Stoimy u podstaw ludzkiej drogi w tym świecie

 Rusza program opieki wytchnieniowej

Właściwe postawy trzeba promować! 

W powiecie łęczyńskim jest 56 rodzin za-
stępczych, mimo to nadal potrzeba ludzi, 
którzy chcieliby stworzyć bezpieczny dom 
dla dzieci, które z różnych przyczyn nie 
mogą wychowywać się z rodzicami biolo-
gicznymi. Państwo Małgorzata i Marian Pio-
trowscy tworzą rodzinę zastępczą od 9 lat. 
O pobudkach dla których otworzyli drzwi 
swojego domu oraz o tym jak wygląda ro-
dzina zastępcza „od środka”, zgodzili się 
opowiedzieć nam w rozmowie, do lektury 
której gorąco Państwa zachęcamy.

 
Dlaczego zdecydowali się Państwo zo-

stać rodziną zastępczą?
Decyzja o założeniu rodziny zastępczej kieł-

kowała w nas od wielu lat. To proces, który roz-
począł się tak naprawdę na początku naszego 
małżeństwa. Początkowo planowaliśmy, tak jak 
nasza znajoma, prowadzić pogotowie opiekuń-
cze. Na świat przychodziły kolejno nasze dzie-
ci. Mamy ich pięcioro.  Gdy nasza najmłodsza 
córka miała 4 lata, swoje kroki skierowaliśmy 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
We wrześniu 2011 r. rozpoczęliśmy szkolenie 
przygotowujące do roli rodziców zastępczych. 
Tak rozpoczęła się nasza droga, którą kroczy-
my nieprzerwanie od 6 lutego 2012 r., gdy do 
naszej rodziny dołączył Kamil.

Co daje rodzicielstwo zastępcze?
Wartości chrześcijańskie są dla nas najważ-

niejsze i od początku naszego małżeństwa sta-
nowią podstawę naszego życia. To one pomo-
gły nam w podjęciu decyzji o pomaganiu innym.

Co daje nam rodzicielstwo zastępcze? Daje 
nam z pewnością poczucie, że stoimy u pod-
staw ludzkiej drogi w tym świecie. Daje nam 
także poczucie odpowiedzialności za wycho-
wanie człowieka. Inspiruje nas to do pracy nad 

sobą, do stawania się bardziej świadomymi 
i odpowiedzialnymi ludźmi.

Najbardziej budujące są oczywiście efekty, 
gdy widzimy, że troska i czas poświęcony dzie-
ciom przynosi konkretne efekty: społeczne, in-
telektualne, emocjonalne. To właśnie daje nam 
siłę do działania, choć oczywiście bywają też 
ciężkie chwile.

 
Tak jak Państwo sami wspomnieli, rodzi-

cielstwo zastępcze to nie tylko przyjemne 
momenty, ale również trudności. Czy mogą 
Państwo rozwinąć ten aspekt?

Oczywiście, rodzicielstwo zastępcze, jak 
i biologiczne, niesie za sobą spektrum emocji 
i doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak 
i tych trudniejszych. Np. Kamil trafił do nas jako 
noworodek – wcześniak. Nie wiedzieliśmy wów-
czas o nim nic, był dla nas wielką niewiadomą. 
Doświadczenie zdobyte przy naszych dzieciach 
sprawiło, iż byliśmy pewni, że na temat wycho-
wywania wiemy prawie wszystko. Z czasem 
okazało się jednak inaczej i musieliśmy z poko-
rą zrewidować naszą praktykę rodzicielską.

Okazało się, że Kamil jest poważnie chory, 
przez co jego rozwój i wychowanie wymagało 
i nadal wymaga od nas jeszcze więcej uwagi 
i szukania pomocy u specjalistów. Także po-
trzebny jest kontakt z poradnią psychologiczno
-pedagogiczną. Pomimo deficytów wynikają-
cych z choroby, Kamil dziś jest fantastycznym 
chłopcem, bez którego cała nasza rodzina nie 
wyobraża sobie życia. Tak jak w rodzicielstwie 
biologicznym, tak i w zastępczym, nie ma „in-
strukcji obsługi”, każde dziecko jest inne i wy-
maga indywidualnego podejścia. Ma własną 
historię, z którą musimy się zmierzyć.

 
Czy mają Państwo jakieś przesłanie dla 

rodzin, które zastanawiają się nad tym, by 

zostać rodziną zastępczą?
Zachęcamy, abyście otworzyli drzwi Wa-

szych domów i Waszych serc dla opuszczo-
nych dzieci. Rodzicielstwo zastępcze daje 
nieograniczoną radość. Nasza codzienność 
wiąże się ze zwykłym wykonywaniem prostych 
obowiązków, ale dzięki temu czujemy, że ro-
bimy coś ważnego i doniosłego. Dopiero wte-
dy człowiek czuje satysfakcję i spełnienie jeśli 
podejmie w swoim życiu wyzwanie, które na 
pierwszy „rzut oka” wydaje się być niemoż-

liwym do zrealizowania. Jeśli ktoś z Was ma 
pytania, jesteśmy do dyspozycji i służymy na-
szym doświadczeniem.

 
Zapraszamy Państwa do kontaktu z koordy-

natorkami rodzinnej pieczy zastępczej: Wiolettą 
Gołębiowską, Ewą Burcon i Natalią Siwko. Od-
powiedzą one na Państwa pytania telefonicz-
nie (tel.: 81 531 53 72) lub podczas osobistego 
spotkania.

Rozmawiała: Natalia Siwko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
przystępuje do realizacji programu Opieka 
wytchnieniowa (edycja 2020), finansowane-
go ze środków Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację programu jednostka otrzymała 
dotację w wysokości 58 176 zł. Program za-
kłada m.in.: wsparcie w formie specjalistycz-
nego poradnictwa (psychologicznego lub te-
rapeutycznego), w zakresie nauki pielęgnacji/
rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności oraz nad osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami 
równoważnymi.

Wsparciem zostanie objętych 6 członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad osobami z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 
9 członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orze-
czeniem o niepełnosprawności.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Sławomir Ciesielski swoim czynem udo-
wodnił, że jego służba w OSP w Łęcznej to 
nie przypadek. Na co dzień górnik, po godzi-
nach druh ochotniczej straży pożarnej, z na-
rażeniem własnego życia ruszył na pomoc 
tonącemu.

To właśnie takie osoby jak pan Sławomir po-
kazują, że wszyscy mamy wpływ na otaczającą 
nas rzeczywistość, a swoimi czynami możemy 

zmieniać świat – wszak jak wielokrotnie powta-
rzamy: To ludzie tworzą powiat!

W tym miejscu należy skierować również po-
dziękowania dla oficerów Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, gdyż to 
oni właśnie szkolą druhów z OSP, by Ci umie-
li właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia 
mienia i życia ludzkiego.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Sławomir 
Ciesielski 
z Michałem 
Czajkowskim 
Komendantem 
OSP w Łęcznej
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Spośród wielu osób, które tworzą 
nasz powiat nie sposób zapomnieć 
o duchownych, szczególnie tych, 
którzy tworzą to miejsce od wielu 
lat. Taką postacią jest niewątpli-
wie, obchodzący niedawno 45-lecie 
święceń kapłańskich, ksiądz Janusz 
Rzeźnik, proboszcz parafii p.w. św. 
Marii Magdaleny i kanonik honorowy 
Kapituły Lubelskiej.

Przybył do Łęcznej w 1987 roku, do 
jedynej wówczas parafii w mieście. Pod-
czas ponad 30 lat swojej posługi brał 
aktywny udział w rozbudowie i rozwoju 
powiatu, zarówno tym zauważalnym 
gołym okiem, jak i tym duchowym. Jak 
sam mówi, jego duszpasterzowanie 
było i jest dynamiczne, co niosło i niesie 

widoczne efekty. To z inicjatywy księdza 
Rzeźnika powstał m.in. Park III Tysiącle-
cia z pomnikiem św. Jana Pawła II, bę-
dący z pewnością jednym z najpiękniej-
szych miejsc w mieście. Duszpasterz 
dba również o kondycję XVII-wiecznego 
budynku kościoła – w latach poprzed-
nich odnowiona została elewacja oraz 
ogrodzenie i dzwonnica, obecnie trwają 
prace nad termomodernizacją budynku, 
połączone z pracami archeologicznymi.

Jednak to, co ksiądz Janusz pod-
kreśla najbardziej, to dobro duszpa-
sterskie, którego doświadcza podczas 
swojej codziennej pracy. „Podział pa-
rafii (tj. wyłonienie z parafii św. Marii 
Magdaleny czterech innych: św. Bar-
bary i św. Józefa w Łęcznej oraz parafii 

w Ciechankach i Ludwinie) sprawił, że 
pasterz przybliżył się do ludzi. Od po-
czątku wspierałem powstanie kolejnych 
wspólnot,  a  parafia  Marii  Magdaleny 
była taką bazą dla tworzących się koś-
ciołów – mówi – Cenię  sobie  również 
bardzo współpracę  z  siostrami  zakon-
nymi ze Zgromadzenia Córek Św. Fran-
ciszka  Serafickiego,  które  od wielu  lat 
wspomagają pracę parafii.

Tak długa praca duszpasterska po-
zwala nie tylko na aktywne uczestni-
ctwo w zmianach, ale też na szerszą 
perspektywę i refleksję. – Cieszy obec-
ny w Łęcznej kult Matki Bożej Fatimskiej. 
Cieszy  działające  w  parafii  Bractwo 
Najświętszego  Sakramentu.  Ale  widać 
też  zmiany.  Kiedyś  bardziej  widoczna 
była  młodzież.  Pięknym  wydarzeniem 
było Święto Młodych,  które gromadzi-
ło mnóstwo młodych ludzi – wspomina 
proboszcz. Największym  wyzwaniem, 
jakie stanie przed nowym proboszczem 
będzie  niewątpliwie  integracja  miesz-
kańców – dodaje – Ja w przyszłym roku 
odchodzę na emeryturę, a mój następ-
ca z pewnością będzie miał wiele nieła-
twych zadań do wykonania.

Pytany o to, czego można mu życzyć 

w najbliższej przyszłości, odpowiada, 
że przede wszystkim spokoju w docze-
kaniu do emerytury, bo to spokoju bra-
kuje dziś wszystkim najbardziej. Tego 
więc życzymy, a także zdrowia oraz 
radości i dziękujemy za wszystkie lata 
posługi. Szczęść Boże!

 Tekst: Aneta Resztak-Fedurek  

Piękny jubileusz ks. Janusza Rzeźnika

Dbajmy o bezpieczeń-
stwo nad jeziorami
Wysokie temperatury i słoneczna pogoda 

sprawiają, że nad jeziorami nie brakuje mi-
łośników wodnych kąpieli. Policjanci apelu-
ją o rozwagę i niewchodzenie do wody pod 
wpływem alkoholu.

Dla łęczyńskich policjantów wakacje to okres 
wzmożonych działań prewencyjnych i profilak-
tycznych, wpisujących się z w ramy ogólnopol-
skiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad 
wodą”. Nad jeziorem Piaseczno w weekendy 
łęczyńscy policjanci pełnią patrol z wykorzysta-
niem łodzi motorowej. Zmierzając do zapewnie-
nia bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego na 
terenach rekreacyjnych, od 1 lipca do 31 sierpnia 
dodatkowo zostaną oddelegowani funkcjona-
riusze z  OPP w Lublinie, którzy będą wspierać 
działania łęczyńskich mundurowych. W sezonie 
letnim policjanci będą pełnić wzmożone patrole 
w rejonie akwenów wodnych oraz przypominać 
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas 
wypoczynku nad wodą.

Osoby, które decydują się na wypoczynek nad 
jeziorem czy rzeką muszą pamiętać, że woda to 
żywioł, który nie wybacza i warto stosować się do 
poniższych zasad:
1. Pamiętajmy, że niestrzeżone kąpieliska nio-
są za sobą różne zagrożenia, przede wszystkim 
nie ma na nich ratownika, który w razie potrzeby 
udzieli nam pomocy.
2. Nie pływajmy w jeziorze czy rzece pod wpły-
wem alkoholu.
3. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych, 
bo może się to skończyć z poważnym urazem 
a nawet śmiercią.
4. Nie skaczmy do wody rozgrzani, wchodźmy 
stopniowo unikając w ten sposób szoku termicz-
nego.
5. Dzieci powinny bawić się w wodzie pod opieką 
dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za swoje pociechy.
6. Nie przeceniaj swoich możliwości pływackich. 
Jeśli chcesz wypłynąć na głębszą wodę, warto 
pomyśleć o stosownej asekuracji.
7. Alarmuj wtedy, kiedy jest to konieczne!

Pamiętajmy, że jezioro czy basen to nie tylko 
relaks, ale również szereg zagrożeń, dlatego nie 
zapominajmy o rozsądnym i odpowiedzialnym 
zachowaniu.

Tekst: Izabela Zięba

W Łęcznej uruchomione zostanie Miejskie 
Laboratorium Estetyka, skupiające miesz-
kańców, liderów społecznych, ekspertów 
i samorządowców. Pierwszym widocznym 
efektem ich działań w ramach modułu „Zie-
leń Miejska” będą efektowne łąki kwiet-
ne wzdłuż Alei Jana Pawła II. Realizowany 
w 2019 r. „Program Estetyka dla Miasta Łęcz-
na” będzie kontynuowany. Zaangażowanie 
mieszkańców i ich pomysły zamieszczone 
w raporcie końcowym stały się podstawą 
do opracowania kolejnego etapu działań. 
Łąki kwietne są obecnie promowane i reko-
mendowane przez najważniejsze autorytety 
z zakresu zrównoważonego rozwoju, warto 
zatem przyjrzeć się, czym one są i jaka jest 
ich rola w ekosystemie.

Zmniejszając powierzchnię koszenia i jego 
częstotliwość przyczyniamy się wspólnie do 
ochrony środowiska miasta, w którym żyjemy.  
Niekoszone przestrzenie można pozostawić 
i stworzyć murawy ekstensywne lub zamienić na 
łąki kwietne, które z jednej strony są bardzo este-
tyczne i podnoszą jakość przestrzeni, która nas 
otacza, a z drugiej przyczyniają się do zwiększe-
nia bioróżnorodności. Takie działania wprowadza 
zainicjowany w zeszłym roku Program Estetyka 
realizowany w mieście Łęczna. Lubelski Wę-

giel „Bogdanka” S.A. oraz Fundacja Krajobrazy 
w odpowiedzi na zawarte w raporcie końcowym 
informacje przygotowały szereg działań zmierza-
jących do podnoszenia standardu życia miesz-
kańców na terenach zieleni.

Łąki kwietne   ̶ jeden ze wskazanych przez 
mieszkańców Łęcznej w raporcie Programu 
Estetyka priorytetów    ̶przyczyniają się do sku-
tecznej retencji wody, a także są siedliskiem 
wielu cennych i wartościowych z punktu widze-
nia ekosystemu miasta zwierząt, takich jak owa-
dy czy ptaki. Tworzą bogatą bazę pokarmową 
w łańcuchu żywieniowym. Wśród owadów ko-
rzystających z ich potencjału ważną rolę odgry-
wają zapylacze (pszczoły, trzmiele, motyle), któ-
re dzięki łąkom kwietnym znajdują pożywienie 
i skutecznie spełniają swoją rolę w środowisku.
- Dzięki  stworzeniu  łąki  kwietnej  powstaje  ko-

lejne atrakcyjne i naturalne miejsce w przestrzeni 
miejskiej. Jest wiele argumentów za tym, aby takie 
miejsca tworzyć, warto pamiętać, że łąki kwietne 
mają  pozytywny  wpływ  na  lokalny  mikroklimat, 
oddziałują w  istotny sposób na ograniczenie ne-
gatywnych skutków, np. cieplnych wysp występu-
jących na terenie miasta, poprawiają też estetykę 
przestrzeni miejskiej, sprzyjają rozwojowi owadów. 
Jako  odpowiedzialny  społecznie  partner,  „Bog-
danka”  chętnie  realizuje  takie  inicjatywy  – dodał 

Adam Partyka, Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracow-
niczych i Społecznych LW „Bogdanka”.

W kontekście zmian klimatycznych, których na-
stępstwem są wysokie temperatury oraz susza, 
duże znaczenie ma prawidłowe zarządzanie wodą, 
w tym wodą deszczową. Łąki kwietne kumulują 
wodę, niekoszone nie powodują pylenia i kurze-
nia, które jest podczas suszy mocno odczuwalne, 
a odpowiednio wyprofilowane niecki terenów zie-
leni z nasadzeniami łąk wyhamowują niszczenie 
gleby podczas opadów nawałnicowych.

„Zieleń Miejska” to jedna ze składowych więk-
szego projektu Laboratorium Miejskie Programu 
Estetyka dla miasta Łęczna, który jest realizowa-
ny w ramach współpracy. Laboratorium „Zieleń 
Miejska” dotyczy tematyki łąk kwietnych i trawni-
ków ekstensywnych, czyli trawników naturalnych, 
rzadko koszonych. Ważnym elementem Labora-
torium będą działania oparte na zaangażowaniu 
mieszkańców, poznaniu ich zdania.  Na potrzeby 
projektu powstaną tematyczne grupy robocze, 
w skład których wejdą mieszkańcy, samorzą-
dowcy i specjaliści. Uczestnicy będą pracować 
nad planowaniem przestrzeni pod tereny zakwie-
cone. Dodatkowo grupy będą brały czynny udział 
w wysiewaniu łąk kwietnych. W ramach zadania 
powstaną dwie łąki kwietne na terenie miasta.

Tekst: LW „Bogdanka” S.A.
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„Zieleń Miejska” odmieni Łęczną 

Ksiądz Janusz 
Rzeźnik. 
Fot. arch. parafii
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Wszyscy mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego bez wątpienia zna-
ją najstarszą łęczyńską świątynię 
– kościół pw. św. Marii Magdaleny. 
Ta licząca sobie już niemal 400 lat 
budowla wciąż jednak skrywa wiele 
ciekawych historii i tajemnic.

Fundatorem kościoła był jeden z łę-
czyńskich dziedziców – Adam Noskow-
ski. Świątynia ma kształt krzyża, który 
tworzą nawa oraz dwie boczne kaplice. 
Jego budowę rozpoczęto w 1618 roku, 
w 1631 lub 1639 r. został konsekrowany. 
Budowla posiada cechy typowe dla tzw. 
„renesansu lubelskiego”, jednak wiemy 
że kościół i jego wyposażenie wielokrot-
nie były niszczone, m.in. przez działania 
wojenne i nawiedzające miasto pożary. 
Aktualnie w kościele prowadzone są 
prace związane z termomodernizacją 
i odnowieniem wnętrza kościoła, co po-
zwoliło na przeprowadzenie kolejnych 
badań archeologicznych.

 
Jak kiedyś wyglądał kościół?

Znaleziono wiele dowodów na to, iż 
pierwotny wygląd kościoła znacznie 
różnił się od obecnego. Już w trakcie 
wcześniejszych prac archoeologicz-
nych odkryto niewidoczne dzisiaj ele-
menty: kruchtę przed wejściem oraz 
obejście prezbiterium. Aktualnie bada-
cze odsłonili fundament nieistniejące-
go dziś filaru, który prawdopodobnie 
dźwigał jakąś konstrukcję   ̶ pomiędzy 
prezbiterium a nawą była jeszcze jakaś 
wydzielona przestrzeń. Jeśli chodzi 
o renesans lubelski jest to nietypowe 
rozwiązanie.

Obecnie wnętrze kościoła jest bardzo 
skromne, natomiast m.in. na podstawie 
znalezionych detali architektonicznych 
można wnosić, że sklepienia, a może 
nawet i pilastry były bogato zdobione 
w sztukaterie. Odkryto również zdobie-
nia w postaci elementów malarskich. 
Prowadzący prace podjęli trop usta-
lenia muratora kościoła, którym raczej 
nie był jak dotychczas przypuszczano 
Jan Wolff. Różny kształt okien oraz ich 
usytuowanie na różnych poziomach, 

znaczne przemieszanie warstw gruntu 
pod kościołem również mogą potwier-
dzać, że w jakimś momencie dziejów 
kościół został znacznie przebudowany. 
Być może na skutek zniszczeń wojen-
nych lub pożarów.

 
Ślady naszych przodków

Parafia katolicka powstała w Łęcz-
nej w połowie XIV w. Przeprowadzone 
badania nie potwierdziły, żeby kościół 
św. Marii Magdaleny powstał na miej-
scu wcześniejszej świątyni, która jak 

wiemy w Łęcznej istniała. Ale też wersji 
takiej nie wykluczyły. Pod usuniętą sta-
rą posadzką, która nie miała istotnych 
walorów historycznych znaleziono po-
zostałości dawnej podłogi drewnianej 
oraz posadzek: ceglanych, kamiennych 
i marmurowych. Kolejne znaleziska 
to ślady pozostawione przez naszych 
przodków, którzy tak jak i my dzisiaj 
przychodzili tu, by powierzyć Bogu 
swoje radości i smutki. Wśród znalezio-
nych obiektów metalowych (342 szt.) są 
monety (XV – XX w.), a także dewocjo-

nalia, drobna biżuteria, guziki, elementy 
opraw ksiąg z różnych wieków.  

 
Tajemnice krypt

Z dokumentów wynika, że w świątyni 
pochowano kilku łęczyńskich dziedzi-
ców. W krypcie pod południową kaplicą 
miejsce spoczynku miał znaleźć fun-
dator świątyni – Adam Noskowski oraz 
kilku członków jego rodziny. Możliwe, 
że później pochowano tu również dzie-
dzica miasta Józefa Stanisława Firleja 
i jego ojca. Wiadomo również, że w łę-
czyńskim kościele grzebano ludzi pod 
posadzką na całej powierzchni świątyni 
- zarówno w grobach murowanych jak 
i ziemnych. W trakcie prowadzonych 
prac odsłonięto dwie krypty (pod kapli-
cą południową i pod zakrystią). Krypta 
znajduje się prawdopodobnie również 
pod kaplicą północną - odsłonięto za-
murowane wejście. Z badań przeprowa-
dzonych przy użyciu georadaru wynika 
także, że dwie kolejne krypty znajdowały 
się w prezbiterium, ale są one znacznie 
zniszczone i nie planuje się ich odkopy-
wać. Badacze potwierdzili również liczne 
pochówki ziemne, jak i istnienie grobów 
murowanych tzw. tumb. Sama krypta 
Noskowskich wygląda bardziej jak ka-
plica grobowa. Na sklepieniu zachowały 
się zdobienia. Na ścianie widnieje napis: 
„1792 Niepokoy w kraju. (…) Noskowski 
Fundator”. Dziedzice zostali pochowani 
pod posadzką. Komora grobowa jest 
rozkuta i wyrabowana. Znajdują się 
w niej rozrzucone szczątki kilku osób. 
Obecnie pobrano próbki tkanin tekstyl-
nych, wśród których są elementy szat 
kontuszowych. Ponieważ sklepienie 
zaczęło pękać, na razie nie ma możli-
wości, by dalej eksplorować kryptę. Ze 
względów finansowych zostanie ona 
przykryta i pozostawiona do dalszych 
badań w przyszłości. W krypcie pod 

zakrystią wstępnie planowane jest usy-
tuowanie pompy ciepła.

 
Podsumowanie

Archeologów czeka teraz dokoń-
czenie dokumentacji wszystkich zna-
lezionych śladów archeologicznych, 
inwentaryzacja, a potem długi proces 
konserwacji zabytków i ich analizy przez 
różnych specjalistów. Wyniki badań zo-
staną najprawdopodobniej udostępnio-
ne w specjalnej publikacji, prezentującej 
historię parafii z uwzględnieniem naj-
nowszych odkryć. Badacze są zdania, 
że znalezione przedmioty powinny zo-
stać w parafii jako element ekspozycyjny. 
Wkrótce do kościoła wejdą budowlańcy. 
W obiekcie powstanie nowe ogrzewa-
nie, będzie nowa posadzka. Zmieni się 
też kolorystyka wnętrza, zostaną od-
tworzone niektóre zdobienia. W wyniku 
prowadzonych badań zwiększył się za-
kres niezbędnych do wykonania prac. 
Samej parafii nie stać na kolejne wydatki, 
potrzebne są więc dodatkowe środki na 
ten cel, w co powinni zaangażować się 
wszyscy mieszkańcy miasta. Kościół 
św. Marii Magdaleny to nie tylko jedna 
z nielicznych pozostałości po naszych 
przodkach, turystyczna perełka Łęcznej, 
ale też świątynia, z którą przez wiele lat, 
zanim powstały dwie kolejne parafie, 
związane było życie religijne obecnych 
łęcznian. Warto więc mieć swój udział 
w przywróceniu jej dawnej świetności i  
wpłacić darowiznę na konto podane na 
stronie parafii.

Projekt dotyczący termomodernizacji 
świątyni, powinien zakończyć się do 31 
grudnia tego roku, ale ks. proboszcz Ja-
nusz Rzeźnik ma nadzieję, że najpóźniej 
w październiku liturgia będzie mogła 
być już sprawowana w kościele, a nie 
w namiocie obok. 

 Tekst: Beata Cieślińska

Magiczne zakątki powiatu łęczyńskiego – kościół pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej

Odkryty fundament  
filaru. Fot. arch. 

Starostwa

Krypta 
pod 
zakrystią

Murowana 
tumba. 

Krypta 
Noskowskich
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27 maja – po burzliwych ob-
radach – jury wyłoniło zwycięz-
ców powiatowego konkursu 
„Mój Dzień”, którego organiza-
torami byli Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
oraz Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna w Łęcznej.

W rywalizacji udział wzięło 52 
młodych artystów w 4 katego-
riach wiekowych, którzy mieli za 
zdanie stworzyć prace literackie, 
plastyczne, multimedialne przed-
stawiające jeden dzień ze swojego 
życia podczas trwającej w Polsce 
„narodowej kwarantanny”. Wyniki 
konkursu ogłoszono 1 czerwca 
z okazji Dnia Dziecka.

Nagrodzeni zostali: Szymon 
Radczak – 2 lata, Alan Przycho-
daj – 3 lata, Malwina Królikowska 
– 4 lata, Elżbieta Szpitun – 4 lata, 
Błażej Pałys – 5 lat, Lena Gzik – 7 

lat, Weronika Węcławska – 8 lat, 
Aleksandra Heba – 10 lat, Łukasz 
Mazur – 10 lat, Michał Królikowski 
– 11 lat, Olga Zybała – 15 lat, Julia 
Jung – 15 lat, Wiktoria Karbowni-
czek – 15 lat.

Konkurs odbył się pod Hono-
rowym Patronatem Starosty Łę-
czyńskiego Krzysztofa Niewia-
domskiego. Sponsorami nagród 
byli: Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. oraz Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy odwagi i prezen-
tacji swoich talentów. Zapraszamy 
do wirtualnej galerii nagrodzonych 
i wyróżnionych prac na facebo-
oku oraz na stronie internetowej 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej. Do zobaczenia w kolej-
nym konkursie.

Tekst: Magdalena 
Pastuszak-Puchalska

Powiatowy Konkurs „Mój Dzień” -  Łęczna 2020 II spotkanie klubu 
czytelniczego „Seniorzy 
z książką na ty”

„Górnik Łęczna” wrócił do rozgrywek

Po długiej przerwie,  9 czerwca odbyło się 
II spotkanie klubu czytelniczego „Seniorzy 
z książką na ty”, działającego przy Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Łęcznej.

Seniorzy dyskutowali o książkach, które 
ostatnio przeczytali i które warto polecić innym. 
Wśród nich znalazły się zarówno powieści oby-
czajowe, historyczne jak i biograficzne. Były to 
następujące tytuły:
-„Saga rodu Cantendorf” autorstwa Krystyny 
Mirek
- „Dziedzictwo rodu Poldarków” autorstwa 
Winstona Grahama
- „Becoming” autorstwa Michelle Obamy
- „Marzenia i tajemnice” autorstwa Danuty Wa-
łęsy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spot-
kania klubu!

Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska

Piłkarze Górnika Łęcz-
na na początku czerwca 
wznowili rozgrywki II 
ligi. Powrót najpierw do 
wspólnych treningów, 
a później do rozgrywek 
był poprzedzony bada-
niami przesiewowymi na 
obecność przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2. Po-
wrót do rozgrywek nie 
był jednak zbyt udany dla 
podopiecznych trenera 
Kamila Kieresia.

Zielono-czarni prze-
grali spotkania z GKS-em 
Katowice (1-2), oraz Stalą 
Stalowa Wola (1-2). Nasi 
piłkarze wciąż jednak liczą 

się w walce o najwyższe 
cele, aktualnie zajmując 3 
pozycję w tabeli II ligi, za 
Widzewem Łódź i GKS-
em Katowice. Bezpośred-
ni awans do Fortuna I Ligi 
w tym sezonie zapewnią 
sobie dwie najlepsze eki-
py. Z kolei zespoły z miejsc 
3,4,5 i 6 powalczą o ostat-
nie miejsce premiowane 
awansem w dwuetapo-
wych barażach.

Wszystkie domowe 
spotkania „Górników” 
można oglądać na antenie 
TVP3 Lublin oraz w Inter-
necie na stronie sport.tvp.
pl. Sponsorem transmisji 

ze spotkań Górnika Łęcz-
na jest Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. - Górnik 
Łęczna w obecnym se-
zonie walczy o awans do 
I ligi. Chcemy, aby wszyscy 
sympatycy naszej drużyny, 
ale również kibice piłkarscy 
w regionie mogli obejrzeć 
poczynania zespołu i dzię-
ki transmisjom przeżywali 
sportowe emocje – powie-
dział Artur Wasil, Prezes 
Zarządu LW „Bogdanka” 
S.A.

Ramowy terminarz 
spotkań (Uwaga: Termi-
ny poszczególnych spot-
kań mogą ulec zmianie):  

01.07 Błękitni Stargard 
– Górnik Łęczna, 06.07 
Górnik Łęczna – Olim-
pia Elbląg (13:05, TVP3), 
12.07 Górnik Łęczna – Po-
goń Siedlce (17:40, TVP3), 
16.07 Skra Częstochowa 

– Górnik Łęczna (17:45, 
TVP Sport), 19.07 Górnik 
Łęczna – Stal Rzeszów 
(17:40 TVP3), 25.07 Legio-
novia Legionowo – Górnik 
Łęczna.

Tekst: Tomasz Płaza Spotkanie klubu czytelniczego. Fot. arch. PBP

Laureaci konkursu. Fot. arch. PBP w Łęcznej


