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Po roku wytężonej pracy i przy zaanga-
żowaniu dziesiątek osób, 4 sierpnia ofi-
cjalnie otworzyliśmy pierwsze w Polsce 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Utwo-
rzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
nego w Jaszczowie jest odpowiedzią na 
potrzeby mieszkańców powiatu.

Centrum oferuje wsparcie dla osób z naj-
cięższymi niepełnosprawnościami, a jego 
pomoc jest alternatywą dla oferty Domów 
Pomocy Społecznej, czy też Środowisko-
wych Domów Samopomocy. Z oferowa-
nych form opieki skorzysta 18 osób, w tym 
10 osób w ramach pobytu dziennego oraz 
8 osób w ramach zamieszkiwania całodo-
bowego.

Pierwsi mieszkańcy i podopieczni pojawili 
się w progach „domu” już 1 sierpnia, a ofi-
cjalne otwarcie było okazją do podziękowa-
nia wszystkim tym, dzięki którym centrum 
zostało otwarte.

Swoją obecnością podczas uroczystości 
zaszczycili nas zaproszeni goście: przed-
stawiciele lokalnych samorządów, jedno-
stek oraz władz centralnych. Wśród gości 
byli m.in. Piotr Patkowski Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów, Krzysz-
tof Michałkiewicz Prezes Zarządu PFRON, 
Małgorzata Paprota Dyrektor Biura Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych, Albin Mazurek Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w  Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim, Małgorzata Romanko Dy-
rektor ROPS w Lublinie. Obecnym podczas 
uroczystości księżom: Januszowi Rzeźni-
kowi i Andrzejowi Sulowskiemu składamy 
podziękowania za poświęcenie obiektu. 
Dziękujemy również Arturowi Soboniowi 
Wiceministrowi Aktywów Państwowych za 
wsparcie naszego przedsięwzięcia.

Inwestycja została sfinansowana w ra-
mach Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych, zaś na 
samą budowę przeznaczono kwotę ponad  
2,5 mln złotych.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Otworzyliśmy pierwsze w Polsce 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
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Przebudowa drogi w Kijanach zakończona 

Działki w Jawidzu na sprzedaż

Cyfrowo w Łęcznej. Promieniowanie pod kontrolą

Rozpoczynamy kolejny etap 
prac scaleniowych w gminie Ludwin

15 lipca została zawarta umowa pomię-
dzy Powiatem Łęczyńskim a Przedsiębior-
stwem Robót Drogowych Lubartów S.A.  
na realizację prac związanych z zagospo-
darowaniem poscaleniowym w ramach 
projektu „Scalenie gruntów w powiecie łę-
czyńskim na terenie Gminy Ludwin” w ob-
rębach ewidencyjnych: 5-Grądy, 9-Kocia 
Góra, 19-Zezulin Drugi, 20-Zezulin Niższy, 
21-Zezulin Pierwszy o łącznej powierzchni 
2506,4730 ha.

 
Celem scalenia gruntów jest tworzenie wa-

runków gospodarowania w rolnictwie i leśni-
ctwie poprzez poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, 
racjonalne kształtowanie rozłogów gruntów, do-
stosowanie granic nieruchomości do systemu 
urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby 
terenu. Zakres prac zagospodarowania posca-
leniowego w gminie Ludwin obejmie:

1) budowę dróg gminnych o nawierzchni tłucz-
niowej o łącznej długości około 8 744 m,
2) przebudowę dróg gminnych o nawierzchni 
tłuczniowej o łącznej długości około 17 489 m,
3) przebudowę dróg gminnych gruntowych rów-
niarką mechaniczną o łącznej długości około 
9 719 m,
4) poprawę parametrów melioracji szczegóło-
wych o łącznej długości około 30 km, wykona-
nie niezbędnych przepustów umożliwiających 
dojazd do działek. 

Planowany termin zakończenia nadzorowa-
nych prac to listopad 2020 r. Łącznie kwota za-
gospodarowania brutto wynosi przeszło 7 mln 
zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 
działania „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020”.

Tekst: Joanna Gańska-Skrzypczak

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej za-
kończył roboty na drodze powiatowej Nr 
2000 L w Kijanach – gmina Spiczyn. Przebu-
dowany został odcinek o długości ok. 1,65 
km. W ramach zadania wykonano również 
chodnik na całej długości oraz odnowiono 
oznakowanie, w tym wyposażono w urzą-
dzenie bezpieczeństwa ruchu w postaci 
aktywnego oznakowania przejścia dla pie-
szych. Inwestycja jest współfinansowana 
z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (FDS).

W związku z pojawieniem się możliwości dofi-
nansowania w ramach FDS na rok 2020, Zarząd 
Dróg Powiatowych w lipcu ogłosił przetargi na 
kolejne dwie inwestycje drogowe – „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2011 L w miejscowości Al-

bertów” – gmina Puchaczów, odcinek o długości 
ok. 995 m, oraz „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2023 L w miejscowości Starościce” – gmina 
Milejów, odcinek o długości ok. 999 m. Ww. in-
westycje mają na celu wzmocnienie nawierzchni 
oraz poprawę bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. Termin realizacji 
obydwu inwestycji to koniec października 2020 r.

Ponadto na początku lipca Wojewoda Lu-
belski ogłosił nabór na dofinansowanie zadań 
w ramach FDS na rok 2021, w związku z czym 
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej przygoto-
wuje stosowne wnioski na realizację kolejnych 
inwestycji na drogach powiatowych. Czasu jest 
niewiele, ponieważ termin składania wniosków 
upływa 10 sierpnia 2020 r.

Tekst: Michał Bijata

Dostępność komunikacyjna (działki znajdu-
ją się w pobliżu trasy przejazdu linii MPK do 
Zawieprzyc – linia nr 22), czy też stosunkowo 
niewielka odległość do Lublina i Łęcznej sta-
nowią o dużej atrakcyjności tych terenów.

Łącznie Powiat Łęczyński jesienią na sprze-

daż wystawi 29 działek o zróżnicowanej po-
wierzchni od 10 do ponad 20 a. Bliskość wzgó-
rza w Zawieprzycach i droga dojazdowa wzdłuż 
zabytkowej alei lip zapewnią nowym mieszkań-
com tego terenu przepiękne widoki.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Zakończyła się wymiana 
sprzętu w dziale diagnostyki 
rentgenowskiej, ultrasnografu, 
tomografii i rezonansu magne-
tycznego w SPZOZ w Łęcznej. 
To był ostatni etap doposażania 
szpitala w najnowocześniejsze, 
cyfrowe urządzenia diagno-
styczne.
W ostatnim roku zakupiliśmy albo 

wymieniliśmy wszystkie urządzenia, 
które  są  potrzebne  do wykonywa-
nia  badań  radiologicznych  na  bar-
dzo wysokim poziomie  i pozwalają 
uzyskać  bardzo  precyzyjne  wyniki 
– mówi Dyrektor SPZOZ Krzysztof 
Bojarski. – To niewątpliwie plasuje 
nas  w  gronie  najlepiej  wyposażo-
nych  placówek medycznych w  re-
gionie. 

Lista sprzętu, który trafił w ostat-
nich kilkunastu miesiącach do 
Łęcznej jest spora. W pierwszej 
fazie realizacji projektu „Zwięk-
szenie dostępności do świadczeń 

diagnostycznych i zabiegowych 
dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej 
poprzez zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego” szpital nabył 
m.in. zestaw endoskopowy EUS 
z aparatem USG, videogastroskop, 
videokolonoskop czy videoecho-
endoskop wraz z systemem archi-
wizacji badań.

W ostatnim etapie szpital został 
wyposażony w cztery cyfrowe apa-
raty rentgenowskie – o różnym za-
stosowaniu. Jest to aparat mobilny 
do zdjęć przy łóżku chorego, Apa-
rat rtg z zawieszeniem sufitowym, 
Aparat rtg z ramieniem C oraz apa-
rat rtg kostno-płucny. Rentgenow-
skie urządzenia kosztowały ponad 
2 miliony zł.
- Zdjęcia wykonywane są w naj-

nowszej  technologii  cyfrowej,  co 
pozwala  dowolnie  je  przetwarzać, 
ale też kontrolować emisję naświet-
leń, a  informacje o dawce promie-
niowania przechowywać w naszym 

wewnętrznym  systemie  informa-
tycznym – mówi Krzysztof Bojar-
ski.  –  Do  tej  pory  nie  było  takich 
możliwości,  a  w  przyszłości  takie 
informacje mają być obowiązkowo 
wprowadzane do ogólnokrajowego 
systemu,  co  pozwoli  kontrolować 
i  nie  dopuścić  do  nadmiernego 
aplikowania  promieni  rtg  osobom, 
które  wykonują  prześwietlenia 
częściej niż raz w roku.      

Pieniądze na sprzęt pochodziły 
z programu „Zwiększenie dostęp-
ności do świadczeń diagnostycz-
nych i zabiegowych dla pacjen-
tów SPZOZ w Łęcznej poprzez 
zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego” nr RPLU.13.01.00-
06-0002/18 w ramach Osi priory-
tetowej 13 Infrastruktura społeczna 
Działanie 13.1 Infrastruktura ochro-
ny zdrowia Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Przebudowana 
droga w Kijanach. 
Fot. arch. Starostwa

Umowę podpisał reprezen-
tant firmy PRD Lubartów S.A. 

oraz przedstawiciele 
Powiatu Łęczyńskiego. 

Fot. arch. Starostwa 
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Minister Wdówik odwiedził nasz powiat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej przypomina, iż do 31 sierpnia 
trwa nabór wniosków w ramach programu 
„Aktywny samorząd”   ̶ Moduł I. Osoby, któ-
re posiadają podpis elektroniczny lub Profil 
Zaufany na platformie ePUAP mogą złożyć 
wniosek elektronicznie, w systemie przy-
gotowanym przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW 
(System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w ramach ww. programu można skła-
dać w wersji papierowej wraz z wymaganymi 
załącznikami w Zespole ds. Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 
Obecnie w ramach Modułu I realizowane są na-
stępujące formy wsparcia:

Obszar A 
– likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
(adresowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności - do 16 roku życia lub osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
(adresowana do osób ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jaz-
dy (adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wyma-
gającym korzystania z usług tłumacza języka 
migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(adresowana do osób ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu słuchu);

Obszar B 
– likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elek-
tronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania (adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektro-
nicznego lub jego elementów oraz oprogramo-
wania (adresowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją na-
rządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elek-
tronicznego lub jego elementów oraz oprogra-
mowania (adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za 
pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu elektroniczne-
go, zakupionego w ramach programu (adreso-
wana do osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności);

Obszar C 
– likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 

ręcznym);
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawno-

ści technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adreso-
wana do osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 
III poziomie jakości (adresowana do osób ze 
stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne - co najmniej na III poziomie jakości 
(adresowana do osób ze stopniem niepełno-
sprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzy-
rządowania elektrycznego do wózka ręcznego 
(adresowana do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności - do 16 roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu ruchu powodującą problemy 
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiada-
jących zgodę lekarza specjalisty na użytkowa-
nie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D 

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby za-
leżnej (dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, 
pomoc adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
które są przedstawicielem ustawowym lub opie-
kunem prawnym dziecka).

 Tekst: Agnieszka Zakościelna

Jako Powiat Łęczyński podej-
mujemy inicjatywy mające na celu 
szeroko zakrojone działania na 
rzecz osób z niepełnosprawnoś-
ciami. Wspieranie Zakładu Ak-
tywności Zawodowej w Łęcznej 
i Spółdzielni Socjalnej „Pod do-
brym adresem”, opieka asysten-
cka w powiecie, programy aktywi-
zacyjne czy też budowa Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego (COM) 
w Jaszczowie  ̶  to najważniej-
sze z podejmowanych przez nas 
przedsięwzięć. Dużą nobilitacją 
była więc wizyta Pawła Wdówika - 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz Krzysz-
tofa Michałkiewicza - Prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.

 
Tego dnia, swoją obecnością za-

szczycili nas również Lech Sprawka
-Wojewoda Lubelski oraz Małgorzata 
Paprota - Dyrektor Biura Pełnomoc-
nika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych

Pełnomocnik sprawuje meryto-
ryczny nadzór nad wykonywaniem 
zadań wynikających z ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, dlatego 
też jego opinia na temat podejmo-
wanych przez nasz Powiat inicjatyw 
ma dla nas kluczowe znaczenie. 
Najważniejszym punktem programu 
było zwiedzanie COM oraz spotkanie 
z pracownikami Powiatowego Zakła-
du Aktywności Zawodowej w Łęcz-
nej. Zakład zatrudnia ponad 80 osób, 
z czego 2/3 stanowią osoby z orze-
czeniem o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności. 
Początki były trudne, gdyż jest to 
jeden z nielicznych zakładów tego 
typu w Polsce. Z perspektywy czasu 
wiemy, że powstanie zakładu było nie 
tylko trafną inwestycją gospodarczą, 
ale przede wszystkim działaniem 
wspierającym osoby, które pozo-
stawały bez zatrudnienia i nie miały 
szans na znalezienie miejsca pracy 
ze względu na poważane problemy 
zdrowotne. Zakład prowadzi dzia-
łalność gastronomiczną, ale jego 
podstawowym zadaniem jest reha-
bilitacja zawodowa, medyczna i spo-
łeczna zatrudnionych w nim osób.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Program dla osób 
stosujących przemoc
Jeśli masz problem z samokontrolą i radze-

niem sobie z własnymi negatywnymi emocja-
mi, nie potrafisz komunikować się i rozwią-
zywać konfliktów w rodzinie bez stosowania 
przemocy POMOŻEMY CI W TYM. Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
realizuje Program oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”. Udział w pro-
gramie jest bezpłatny.

Program skierowany jest do osób  pełnoletnich, 
które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowa-
niem własnych negatywnych emocji oraz stosują 
przemoc wobec swoich bliskich, w szczególności 
do: osób kierowanych sądownie za czyny związane 
ze stosowaniem przemocy w rodzinie lub przeciw-
ko którym toczy się postępowanie karne lub wobec 
których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, 
zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływa-
niach korekcyjno-edukacyjnych;  osób kierowanych 
przez Policję, w tym objętych procedurą „Niebieskie 
Karty”; osób kierowanych przez pomoc społeczną, 
organizacje pozarządowe, Kościół, organizacje 
kościelne i inne instytucje oraz do osób dobrowolnie 
zgłaszających się do uczestnictwa; osób uczestni-
czących w terapii leczenia od alkoholu lub narkoty-
ków lub innych środków odurzających, substancji 
psychotropowych albo środków zastępczych, dla 
których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 
mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii; 
osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą 
się do uczestnictwa w programie.

Program obejmuje 66 godzin dydaktycznych, 
w tym zajęcia indywidualne i maksymalnie 14 sesji 
grupowych, realizowanych co 7 dni, w wymiarze  
3 godz. Termin realizacji: wrzesień – listopad 2020 r.

Zapisy prowadzone są w siedzibie PCPR, ul. 
Staszica 9   ̶  od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 do 15.00. Karta zgłoszeniowa do-
stępna jest na stronie internetowej, w zakładce: 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosują-
cych przemoc w rodzinie. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerami: sekretariat PCPR 
w Łęcznej 81 53 15 384, pedagog 81 53 15 378.

Tekst: Iwona Wiśniewska

Powstające w Jaszczowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oglądali: Małgorzata Paprota, Krzysztof 
Michałkiewicz, Paweł Wdówik, Lech Sprawka, Krzysztof Niewiadomski. Fot. arch. Starostwa
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Z myślą 
o przedsiębiorcach Osoby w trudnej sytuacji mogą 

znaleźć nieodpłatną, profesjo-
nalną pomoc w jednym z 1500 
punktów w całej Polsce

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji 
życiowej w każdej życiowej sprawie, 
w tym między innymi w sprawach 
majątkowych, socjalnych, mieszka-
niowych, konsumenckich, rodzin-
nych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby 

prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą (niezatrudnia-
jące pracowników przez minimum 
12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc 
również z wnioskami do ZUS, Urzę-
du Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do 

punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, 
wykwalifikowanego doradcy;
• Informację o twoich prawach 
i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania 
twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism 
i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Informacja na temat punktów nie-
odpłatnej pomocy prawnej funk-
cjonujących w naszym powiecie 
znajduje się na stronie www.powiat-
leczynski.pl (zakładka Nieodpłatna 
pomoc prawna)
• Obecnie osoby, które chcą uzy-

skać pomoc prawną mogą ją otrzy-
mać wyłącznie drogą środków ko-
munikacji na odległość. Wszelkie 
informacje można uzyskać telefo-
nicznie:  (81) 531 52 81 lub e-mailo-
wo: pomocprawna@powiatleczyn-
ski.pl

Bezpłatna pomoc jest skiero-
wana do osób, które nie są w sta-
nie ponieść kosztów pomocy od-
płatnej.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych 2020

Powstaje 
przedszkole 
z oddziałami 
specjalnymi

Natychmiastowa izolacja 
sprawców przemocy domowej

Uchwała intencyjna w sprawie połączenia kolejowego

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 
z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw) czy instytucjami otoczenia bizne-
su, dotycząca promocji gospodarczej, obsłu-
gi inwestorów i eksporterów, a także rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie, to główne cele 
Powiatowego Biura Biznes Lubelskie, jakie od 
niedawna zaczęło funkcjonować na terenie na-
szego powiatu.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i wywołaną 
przez nią sytuację na rynku pracy, PBBL będące 
w ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, stara się 
wspierać przedsiębiorców poprzez gromadzenie 
aktualnych informacji o formach wsparcia, progra-
mach czy szkoleniach. 

Aby zwiększyć aktywność na gruncie przedsię-
biorczości PBBL jest w trakcie przygotowywania 
informacji o terenach inwestycyjnych położonych 
na obszarach poszczególnych gmin oraz bazy 
danych firm prowadzących działalność na terenie 
powiatu łęczyńskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej do zakładki „Dla Biznesu”, 
www.powiatleczynski.pl/dla-biznesu, gdzie za-
mieszczane są szczegółowe informacje związane 
z działalnością Biura.

Tekst: Justyna Słomka

Zarząd Powiatu w Łęcznej przygoto-
wał uchwałę intencyjną do Rady Powiatu 
w Łęcznej w sprawie przystąpienia do pro-
jektu „Utworzenie połączenia kolejowego 
Lublin–Łęczna/LW Bogdanka” w ramach 
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regio-
nalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 
2028 roku i zawarcie porozumienia z inny-
mi jednostkami samorządu terytorialnego 

zlokalizowanymi na terenie województwa 
lubelskiego w celu wspólnego ubiegania 
się o wsparcie w ramach tego programu na 
realizację inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry kolejowej.

Liderem projektu będzie Województwo Lu-
belskie. Partnerzy projektu to: Powiat Łęczyń-
ski, Gmina Łęczna, Gmina Puchaczów, Gmina 
Milejów, Powiat Świdnicki, Gmina Mełgiew. 

Celem Programu jest uzupełnienie sieci 
kolejowej o połączenia kolejowe miejscowo-
ści o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, 
które nie posiadają dostępu do połączeń pa-
sażerskich z miastami wojewódzkimi lub ta-
kich, które posiadają dostęp do kolei, ale ist-
niejące połączenia wymagają usprawnienia.

Tekst: Emilia Białek-Paluch

17 lipca przedstawiciele Powiatu Łę-
czyńskiego i Gminy Ludwin podpisali po-
rozumienie w sprawie prowadzenia przez 
Powiat przedszkola ogólnodostępnego 
z oddziałami specjalnymi w Ludwinie. 

Porozumienie zostało podpisane na mocy 
uchwał intencyjnych Rad: Powiatu i Gminy. 
Kolejnym etapem realizacji zadania będzie 
podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i na-
dania statutu przedszkola. 

Cieszy nas, że mimo zawirowań udało 
się wypracować rozwiązanie, dzięki które-
mu placówka powstanie, a dzieci z terenu 
naszego powiatu już wkrótce będą mogły 
korzystać z szerokiego wachlarza wsparcia 
oferowanego przez nowopowstałe przed-
szkole.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Przemoc w rodzinie zmienia dom w wię-
zienie, w którym niesłuszną karę wymie-
rzają najbliższe osoby. Często, mimo inter-
wencji Policji sprawca dalej ma możliwość 
stosowania przemocy wobec członków 
rodziny. Prawo nie pozostaje w tej sytuacji 
bierne i daje ofiarom przemocy narzędzia, 
dzięki którym mogą pozbyć się oprawcy 
z domu.  

W postępowaniu cywilnym osoby dotknięte 
przemocą mogą uzyskać zobowiązanie spraw-
cy do opuszczenia mieszkania, co umożliwia 
odseparowanie się od oprawcy. Jednak nie 
natychmiastowe, gdyż sprawy w sądzie trwa-
ją często miesiącami. W tym czasie ofiary 
przemocy są zmuszone do życia pod jednym 
dachem z prześladowcą lub muszą szukać 
schronienia poza własnym domem.

20 maja Prezydent podpisał rządową no-
welizację Kodeksu postępowania cywilnego, 
zwaną potocznie ustawą antyprzemocową, 
dzięki której sprawcy przemocy domowej 

będą natychmiast izolowani od swych ofiar. 
Nowe prawo zacznie obowiązywać po upły-
wie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uprawnienia do wydawania natychmiasto-
wego nakazu w tych sprawach będą przyzna-
ne Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Na-
kaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak 
na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd 
może przedłużyć ten okres. 

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie 
mógł również wydać zakaz zbliżania się do 
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. 
Policja będzie też zobowiązana do regularne-
go sprawdzania, czy sprawca przemocy sto-
suje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, 
Policja będzie mogła zastosować środki przy-
musu, by wyegzekwować nałożone zobowią-
zanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się 
na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolno-
ści lub grzywny. Te same zasady dotyczą eg-
zekwowania nakazu opuszczenia mieszkania. 

Tekst: Iwona Wiśniewska

Do 23 sierpnia można zgłaszać swój 
udział w powiatowym konkursie na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. Jury 
będzie oceniać prace na podstawie na-
desłanych zdjęć, a zwycięzcy otrzymają 
atrakcyjne nagrody finansowe. 

W ramach konkursu przewidziano rów-
nież nagrodę internautów – otrzyma ją 
wieniec, który zdobędzie największą liczbę 
polubień na fanpage’u FB Starostwa Po-
wiatowego w Łęcznej.

Przewiduje się dwie kategorie wieńców:
1) wieniec tradycyjny – kształt płaskie-
go wieńca, korony wykonanej na szkiele-
cie pałąkowym, stożkowej kopy, kształt  
kolisty;
2) wieniec współczesny – o dowolnej 
kompozycji i inwencji twórczej. Forma od-
wołująca się do aktualnej rzeczywistości 
religijnej, historycznej lub obyczajowej.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenio-
wa dostępne są na stronie internetowej 
Powiatu Łęczyńskiego: www.powiatle-
czynski.pl

Tekst: Monika Haraszczuk
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Wspólna promocja kultury i historii powiatu 
łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

Kolejne środki europejskie 
na rozwój turystyki w naszym powiecie

Z radością informujemy, że Powiat Łę-
czyński uzyskał kolejne dofinansowanie 
na realizację nowych działań w sferze 
turystyki. Kwota 47 942 zł zostanie prze-
znaczona na przeprowadzenie zadania 
„Turystyka szansa na aktywizację i roz-
wój gospodarczy obszarów wiejskich 
powiatu łęczyńskiego”.

Głównym celem operacji jest wzrost wie-
dzy na temat nowoczesnej turystyki, który 
przyczyni się do podniesienia poziomu 
oferowanych usług, wzbogacenia oferty 
oraz jej odpowiedniej promocji. Szkolenia 
tematyczne, indywidualne doradztwo dla 
podmiotów, informator turystyczny, profe-
sjonalna sesja fotograficzna dla podmio-

tów - to działania, które zrealizujemy już 
w sierpniu br. 

Jeżeli jesteś osobą/przedstawicielem pod-
miotu prowadzącego działalność gospodar-
czą związaną z obsługą ruchu turystycznego 
na terenie powiatu łęczyńskiego (np. gospo-
darstwo agroturystyczne i  inne obiekty noc-
legowe, restauracja, aktywny wypoczynek) 
lub przedstawicielem lokalnego samorządu 
i samorządowej jednostki kultury albo przed-
stawicielem organizacji pozarządowej, której 
działalność skierowana jest na rozwój tere-
nów wiejskich oraz zachowanie i promocję 
lokalnych zwyczajów i tradycji regionu, to za-
praszamy do kontaktu tel. 81/531 52 08.

Tekst: Iryna Kukawka

Od początku roku Powiat Łę-
czyński realizuje wspólny pro-
jekt z ukraińskim Rejonem Mi-
kołajowskim. Jego celem jest 
zwiększenie ruchu w obiek-
tach dziedzictwa historycz-
nego i kulturowego na terenie 
powiatu łęczyńskiego i rejonu 
mikołajowskiego.

 Powiat Łęczyński i Rejon Mi-
kołajowski położone są w bliskim 
sąsiedztwie stolic swoich regionów  
 ̶  Lublina i Lwowa. Posiadają wiele 
ciekawych zabytków. Korzystając ze 
swoich wzajemnych doświadczeń 
chcą jeszcze lepiej zaprezentować 
swoje atuty i zachęcić do odwiedze-

nia swojego terenu większą liczbę 
turystów z kraju i z zagranicy. 

Działania zaplanowane w projek-
cie to oznakowanie tras rowerowych, 
organizacja wydarzeń promujących 
dziedzictwo kulturowe i historyczne, 
wydanie publikacji i gadżetów pro-
mocyjnych, udostępnienie informa-
cji na temat zabytkowych obiektów 
zlokalizowanych na terenie obydwu 
jednostek administracyjnych w ra-
dio, prasie i Internecie. Obecnie 
Powiat Łęczyński zakończył prace 
związane z wykonaniem wirtualne-
go spaceru po naszych najważniej-
szych zabytkach (wersja polsko-
angielska). Spacer można obejrzeć 

na stronie internetowej www.powiat-
leczynski.pl. Trwają również przy-
gotowania do oznakowania trasy 
rowerowej Kijany – Zawieprzyce – 
Dratów – Puchaczów oraz do wyda-
nia przewodnika rowerowego, mapy 
i albumu.

W związku z wystąpieniem epide-
mii koronawirusa modyfikacji będą 
musiały ulec zaplanowane w ra-
mach projektu wydarzenia promu-
jące wspólne dziedzictwo obydwu 
regionów transgranicznych, które 
miały mieć formę transgranicznych 
rajdów rowerowych. Realizacja pro-
jektu planowana jest do końca paź-
dziernika. Jego łączna wartość to 
prawie 57,5 tys. EURO, w tym ok. 52 
tys. EURO to środki UE.

Tekst: Beata Cieślińska

O powiecie łęczyńskim w Zawieprzycach

Cześć i Chwała Bohaterom!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

1 sierpnia mieszkańcy powiatu łęczyńskie-
go uczcili 76. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Uroczystość z udziałem 
II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
odbyła się tradycyjnie na Placu Powstań Na-
rodowych w Łęcznej. Mimo wakacji uroczy-
stość poprowadził Michał Grabiec  ̶  uczeń 
Zespołu Szkół im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej. Pamięć bohaterów Powstania 
uczczona została poprzez: odczytanie apelu 
poległych, wspólną modlitwę oraz złożenie 
kwiatów.

Jako naród doświadczony przez historię z każ-
dym rokiem bardziej   świadomie i chętnie  oka-
zujemy nasz patriotyzm. Cieszy zaangażowanie 
lokalnej społeczności podczas wydarzeń o cha-
rakterze narodowym, przejawiane np. poprzez 

liczną obecność członków Stowarzyszenia PA-
TRIA i kibiców „Górnika Łęczna”. Korzystając 
z rosnącego zainteresowania postanowiliśmy 
zainspirować mieszkańców powiatu do lektury 
wierszy Poety Czasów Grozy – Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, który zginął podczas Powstania 
Warszawskiego. Przedwczesna śmierć Baczyń-
skiego oraz innych młodych patriotów to wielka 
strata. Nigdy nie dowiemy się ilu poruszających 
wersów, pięknych nut czy rozpraw ktoś nie zdążył 
napisać. Pewnym jest jednak, że śmierć tysięcy 
Polaków za barwy białe i czerwone to nasz dług 
wobec Ojczyzny, którego jedyną formą spłaty 
są: pamięć, godne upamiętnianie i wychowanie 
kolejnych pokoleń Polaków zgodnie z ideami, za 
które tak wiele krwi zostało przelanej.

Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Zamkowe wzgórze w Zawieprzycach to 
niezwykle urokliwe i piękne miejsce na ma-
pie naszego powiatu, należące do Gminy Spi-
czyn. Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Doroty 
Szczęsnej, właśnie tam mogliśmy gościć re-
alizatorów jednego z odcinków wakacyjnego 
programu „Lato z TVP 3”.

Szeroka gama realizowanych w powiecie zadań, 
zarówno biznesowych, jak i społecznych czy edu-
kacyjnych stanowiła kanwę dla ciekawych spotkań 
i rozmów, do których wstępem była ta z Wiolettą 
Wachewicz, Sekretarzem Powiatu Łęczyńskiego. 
Gośćmi Anety Dyrli i Grzegorza Kuny był również 

m.in.  Artur Wasil Prezes Zarządu Lubelskiego 
Węgla „Bogdanka” S.A., który mówił o budowa-
niu kapitału społecznego i społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Podobny wątek podjęty został 
przez Emilię Białek-Paluch Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiato-
wego w Łęcznej, która opowiedziała o głównych 
kierunkach działań inwestycyjnych podejmowa-
nych przez Powiat. Na kanapie gościła również Ju-
styna Sawicka, Kierownik nowopowstałego Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie, 
pierwszej tego rodzaju placówki w Polsce oraz Ag-
nieszka Korzeniewska, Dyrektor PCPR w Łęcznej. 

Poza tym o specyfice edukacji w powiecie i sukce-
sach swoich wychowanków opowiadali Arkadiusz 
Marucha, Dyrektor ZSG w Łęcznej, Magdalena 
Gajowiak, Dyrektor ZS Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie i Maciej Grzywa, Dyrektor Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego - jedynej takiej szkoły na 
Lubelszczyźnie. O barwne i ciekawe zaprezento-
wanie naszego regionu zatroszczyły się m. in. koła 
gospodyń wiejskich z terenu gmin Spiczyn i Cy-
ców, a także Jacek Jakubczak, Wojciech Krzysiak, 
zespół 4 Roses, szkółka roślin „Szmaragd”.

Dodatkowo podczas audycji mieliśmy okazję 
opowiedzieć o walorach turystycznych najbliższej 

okolicy - czego podjął się Marek Chudzik, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie - oraz za-
prezentować okoliczne atrakcje turystyczne, m.in. 
Nurkowe Ranczo w Piasecznie, gdzie swoich sił 
mogą próbować zarówno ci, którzy rozpoczynają 
swoją podwodną przygodę jak i doświadczeni nur-
kowie. 

Cieszy nas, że w pięknej scenerii zawieprzyckie-
go wzgórza zamkowego mogliśmy zaprezentować 
uroki powiatu łęczyńskiego i mamy nadzieję, że 
zachęciliśmy oglądających do odwiedzania Poje-
zierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Mieszkańcy powiatu oddają cześć 
bohaterom Powstania Warszaw-

skiego. Fot. arch. Starostwa

„Lato z TVP 3” w Zawieprzycach. 
Fot. arch. Starostwa
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Podmioty prowadzące produkcję 
pierwotną (rolnicy) oraz podmioty pro-
wadzące sprzedaż bezpośrednią (np. 
sprzedaż płodów rolnych na targowi-
skach) zobowiązane są złożyć wniosek 
o wpis do Rejestru zakładów podle-
gających urzędowej kontroli organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek wynika z art. 61 i art. 63 
ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
i dotyczy każdego podmiotu prowadzące-
go działalność polegającą na sprzedaży 
swoich płodów rolnych (warzyw, owoców, 
zbóż) na cele spożywcze do punktów sku-
pu lub do zakładów przetwórczych. Ww. 
wniosek należy przesłać drogą elektro-
niczną na adres psse.leczna@pis.gov.
pl, pocztą tradycyjną do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 
Łęczna lub złożyć osobiście w siedzi-
bie PSSE w Łęcznej. Wniosek powinien 
uwzględniać: rodzaj i powierzchnię go-
spodarstwa, w tym powierzchnie i rodzaj 
poszczególnych upraw. Dodatkowe in-
formację dotyczące zachowania higie-
ny uprawy, zbioru, magazynowania oraz 
transportu można uzyskać pod adresem 
www.psseleczna.pis.go
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Bezpieczne wakacje

Gratulujemy awansu!

Wpisz się do rejestru

Wakacje w czasie 
pandemiiNa wakacje czekamy cały rok, 

kojarzą się z radością, relaksem, 
beztroską. Dobry nastrój nie 
zwalnia nas jednak z odpowie-
dzialności. Musimy pamiętać 
o bezpieczeństwie swoim i swo-
ich bliskich, by wszyscy powró-
cili z wakacji cali i zdrowi.
✔ Nad wodą zachowuj się odpo-
wiedzialnie. Korzystaj ze strzeżo-
nych kąpielisk. Po długiej ekspo-
zycji na słońce oraz po obfitym 
posiłku nie zanurzaj się gwałtownie 
w zimnej wodzie. Nie pij alkoholu 
przed kąpielą! Zwracaj uwagę na 
osoby kąpiące się w Twoim oto-
czeniu. Jeżeli planujesz wakacje 
nad wodą, zajrzyj na Serwis Ką-
pieliskowy www.sk.gis.gov.pl ak-
tualizowany na bieżąco w sezonie 
kąpielowym.
✔ Unikaj nadmiernej ekspozycji na 
słońce, chroń głowę czapką lub ka-
peluszem, nie przebywaj na słońcu 
w samo południe. Pamiętaj, aby 
zabezpieczyć skórę kremem z fil-
trem UV. Pij dużo wody. Nie prze-
sadzaj z opalaniem, nadmierna 
ekspozycja na słońce może skut-
kować poparzeniami i być groźna 
dla zdrowia.
✔ Przed wyjazdem na wyciecz-
kę zaopatrz się w odpowiednie 
ubranie, obuwie, prowiant, zabierz 
naładowany telefon komórkowy. 
Nigdy nie zbaczaj ze szlaków gór-
skich/turystycznych, nie oddalaj 
się od grupy. Zawsze sprawdzaj 
prognozę pogody.
✔ W czasie burzy nie chowaj się 
pod drzewem ani nie przebywaj na 
otwartej przestrzeni, nie rozmawiaj 
przez telefon komórkowy, kucnij 
zbliżając stopy blisko siebie.
✔ Wybierając się do lasu chroń 
się przed kleszczami, stosuj odpo-
wiednią odzież i preparaty ochron-

ne. Po powrocie do domu zawsze 
dokładnie obejrzyj całe ciało. 
Kleszcze lubią miejsca delikatne, 
gdzie pulsuje krew: np. nasada 
włosów, za uszami, w pachwinach, 
pod kolanami. Zachowaj ostroż-
ność przy kontaktach z dzikimi 
i bezpańskimi zwierzętami.
✔ Uprawiając sport, podczas jaz-
dy na rowerze lub rolkach, prze-
strzegaj przepisów ruchu drogo-
wego, zakładaj odblaski, abyś był 
bezpieczniejszy na drodze. Upra-
wiaj sport w miejscach bezpiecz-
nych i do tego przeznaczonych.
✔ Zadbaj o higienę osobistą, wy-
sypiaj się, odżywiaj się zdrowo.
✔ Podczas spożywania posiłków 
zadbaj o higienę rąk. Spożywaj tyl-
ko świeżą i zdrową żywność; myj 
warzywa i owoce. Nie spożywaj 
żywności, która utraciła datę przy-
datności do spożycia. Odpowied-
nio przechowuj żywność.
✔ Pamiętaj, że podczas upałów 
organizm jest bardziej czuły na 
używki, dlatego nie spożywaj alko-
holu i innych środków psychoak-
tywnych, nie pal i nie narażaj osób 
w otoczeniu na dym tytoniowy.
✔ Przebywając w klubie zawsze ob-
serwuj swoją szklankę lub kieliszek. 
Bądź czujny - uważaj na nowe nar-
kotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład 
i działanie nigdy nie są pewne. Je-
żeli czyjeś zachowanie, budzi Twoje 
podejrzenia – nie wahaj się, reaguj 
zawiadamiając odpowiednie służby!
✔ Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża 
na zorganizowany wypoczynek, 
sprawdź pod czyją będzie opieką 
i czy wypoczynek został zareje-
strowany. Informacje na ten temat 
uzyskasz na stronie internetowej: 
www.wypoczynek.men.gov.pl lub 
w kuratorium oświaty.

Tekst: PSSE w Łęcznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Łęcznej w związku z trwającym 
wypoczynkiem wakacyjnym przekazuje in-
formacje dotyczące bezpiecznych zacho-
wań prozdrowotnych.

Okres wakacyjny oprócz form zorganizo-
wanego wypoczynku sprzyja zwiększonej 
integracji: organizacji spotkań i uroczystości, 
przemieszczaniu się w celach rekreacyjnych 
i podejmowaniu aktywności powodujących 
zwiększenie ryzyka zachorowania na korona-
wirus SARS CoV-2. W związku z tym Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej 
apeluje o przestrzeganie zasad i odpowiednie 
zachowanie obowiązujące w czasie trwania 
epidemii. Wprowadzenie przepisów dotyczą-
cych uchylenia niektórych zakazów, nakazów 
i ograniczeń nie zwalnia od przestrzegania 
obowiązujących przepisów, w szczególności 
dotyczących dystansu społecznego, stosowa-
nia zabezpieczeń ust i nosa poprzez używanie 
maseczek, przyłbic, stosowania dezynfekcji 
rąk. Zasady te w czasie urlopów, wypoczynku 
w różnych miejscach użyteczności publicznej, 
placach, skwerach, kinach, barach, udział 
w uroczystościach religijnych, w kościołach 
i kaplicach, przystankach, szlakach turystycz-
nych, obiektach gastronomicznych powinny 
nadal obowiązywać.

Wirus SARS CoV-2 jest bardzo zakaźnym 
i zaraźliwym wirusem, przyczyniającym się do 
dużej liczby zachorowań i powstawania no-
wych ognisk. Położenie i infrastruktura w po-
wiecie łęczyńskim, a w szczególności duże za-
kłady pracy i ośrodki wypoczynkowe sprzyjają 
przemieszczaniu się ludzi z różnych miejsc. 
Kontakty zakaźne są bardzo prawdopodobne. 
Epidemia koronawirusa SARS CoV-2 nie osła-
bła. Nieodpowiednie zachowania stwarzają 
ryzyko dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla 
osób starszych i osób z chorobami współist-
niejącymi. Biorąc po uwagę okres wakacji nie 
pozwólmy, by nasi bliscy zmuszeni byli spę-
dzić czas na kwarantannie czy izolacji. Służby 
sanitarne, opieka zdrowotna oraz inne służ-
by pracują całą dobę i dokładają wszelkich 
starań, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo 
zdrowotne. Bądźmy odpowiedzialni  ̶  dbajmy 
również o siebie nawzajem.

Pamiętaj!!!
● Podczas kaszlu i kichania zachowuj 
zasady higieny.
● Używaj chusteczek jednorazowych 
i wyrzucaj je do kosza.
● Dokładnie myj ręce ciepłą wodą 
i mydłem przez co najmniej 30 sekund
● Stosuj środki do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni.
● Zużyte maseczki i rękawiczki jednora-
zowe wyrzucaj do pojemnika na odpady 
zmieszane
● Zachowuj dystans i stosuj maseczki 
ochronne w miejscach, gdzie jest to wy-
magane.
● Unikaj w miarę możliwości przebywa-
nia w większych skupiskach ludzi.
● W razie wystąpienia objawów choro-
bowych skontaktuj się z lekarzem.

Tekst: PSSE w Łęcznej

„Górnik” pokonał w ramach 
ostatniej kolejki Legionovię 2:0 
i przypieczętował awans do 
I ligi. Zielono-czarni wracają na 
zaplecze ekstraklasy po dwóch 
latach przerwy. 

„Górnik” już wcześniej otrzy-
mał licencję na rozgrywki Fortuna 
I ligi. Oznacza to, że zielono-czarni 
spełnili wszystkie wymogi formalne 
i organizacyjne do gry w wyższej 
klasie rozgrywkowej. - Otrzyma-
liśmy  licencję  na  grę  w  pierwszej 
lidze  spełniając  wszystkie  warunki 
licencyjne  na  najwyższym  pozio-
mie.  Z  uwagi  na  sytuację  związa-

ną  z  pandemią  koronawirusa  (...), 
PZPN przyglądał się będzie jednak 
finansom wszystkich klubów piłkar-
skich  w  Polsce.  Chcę  podkreślić, 
że Górnik Łęczna wraca do pierw-
szej  ligi  w  dużo  lepszej  kondycji 
niż po spadku z Ekstraklasy. Wielki 
udział w takiej sytuacji miało wspar-
cie Strategicznego Sponsora - Lu-
belskiego Węgla  „Bogdanka” S.A. 
któremu  z  tego miejsca w  imieniu 
całego Klubu chcę bardzo podzię-
kować - powiedział Sebastian Bu-
czak, Zastępca Prezesa Zarządu 
„Górnika Łęczna” S.A.

Tekst: Tomasz Płaza
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Sierpień ’80 i karnawał „Solidarności”
-  Świadomość  prawdy  wybuchła  w  sposób 

rewolucyjny,  gwałtowny  tylko  dlatego,  że  była 
ona tłumiona przez długi okres czasu – to słowa 
ks. bp Zygmunta Kamińskiego wypowiedziane 
na cechowni kopalni w Bogdance w dniu 4 XII 
1981 r. Decyzja o utworzeniu NSZZ „Solidar-
ność” zapadła po Barbórce, zaś formalności 
ciągnęły się od październikowej wizyty w Mię-
dzyzakładowym Komitecie Założycielskim 
w Jastrzębiu i Katowicach. Działalność związ-
ków zawodowych w kopalni – zdaniem Józe-
fa Matysiaka – zaczęła się pełną parą po serii 
łamania przepisów bhp, „lewych” przydziałów 
mieszkań i aut dla ludzi z dozoru i z partii oraz 
wypadków, w tym śmiercią górników Jandy 
i Jegora. Z siedmioma postulatami pojechali 
do Ministerstwa Górnictwa i Energetyki Tomasz 
Turowicz, Jan Andrzejkiewicz i Władysław Krza-
czek. Postulatów było łącznie 80, a w ich spisa-
niu i redagowaniu z wielkim oddaniem pomagał 
dyrektor PRG Włodzimierz Mięsowicz. Wiele 
z nich było wdrażanych przez załogę i zarząd 
do niedawna, a powstały dzięki tamtej ekipie.

Do „Solidarności” w Bogdance należało 1474 
na 1650 zatrudnionych pracowników. Związek 
współpracował m.in. z „Solidarnością” w Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, której 
szefem był Janusz Kuśpit. Natomiast pod wnio-
skiem z dnia 15 X 1987 r. o rejestrację górniczej 
„Solidarności”, po jej zdelegalizowaniu i stanie 
wojennym, podpisani są: Zbigniew Gruca, Ta-
deusz Sobów i Stanisław Wroński.

 
Pierwsi byli chłopi

W ostatnich dniach lipca 1978 r. chłopi ze 
wsi Zalesie, Wólka Łańcuchowska, Ciechanki 
Łańcuchowskie, Ostrówek, Kolonia Ostrówek, 
Sufczyn, Górne i Kajetanówka podjęli akcję 
protestacyjną. Wstrzymali dostarczanie mleka 
do zlewni. Protest spowodowany był niespra-
wiedliwym rozdziałem materiałów budowlanych 
i kredytów, nawozów i środków ochrony roślin, 
faworyzowaniem gospodarstw kolektywistycz-
nych i członków PZPR, nieprawidłowościami 
w skupie mleka, owoców i warzyw, obciążającą 
składką emerytalną.

W dniu 31 lipca 1978 r. we wsi Ostrówek gru-
pa rolników powołała Tymczasowy Komitet Sa-
moobrony Chłopskiej (Ziemi Lubelskiej) z Janu-
szem i Markiem Rożkami, Michałem Niesynem, 
Edwardem Paczkowskim, Janem Skoczylasem, 
Janem Traczem i Stefanem Roczonem. Komitet 
podjął kluczowe wobec partyjno-państwowej 
dezinformacji działania uświadamiające, in-
tegrujące rolników indywidualnych. Po kilku 
skutecznych akcjach w 1979 r., zaczęło się roz-
pracowywanie Komitetu przez SB. Członkowie 
Komitetu poinformowali SB 4 VI 1980 r., że będą 
marginalizować osobę Janusza Rożka z Górne-
go, a skoro nie daje się go skompromitować, 
to usuną go z kierownictwa Komitetu. Motorem 
tych działań był Michał Niesyn, mający dwu-
znaczne kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. 

W grudniu 1980 i lutym 1981 r. powstały 
w dzisiejszym powiecie łęczyńskim związ-
ki: „Solidarności Chłopskiej” i „Solidarności 
Wiejskiej”. Do wyłonienia statutowych struktur 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych do-
szło wczesną jesienią 1981 r. W niedzielę 2 VIII 
1980 r. podczas chłopskich obchodów powo-
łania TKSC bp Zygmunt Kamiński przypomniał, 
że „ludzie skłóceni skazani są na klęskę”. Ak-
centował, że „chłop chce dać chleb, ale trzeba 
by świat pracy pospieszył mu z pomocą, żeby 
mógł sobie kupić maszyny i inne potrzebne na-
rzędzia”. Msza św. zgromadziła (wg danych SB) 
ok. 2,5 tysiąca osób.

 
Świdnik, Łęczna i region

W lipcu 1980 r. doszło do strajków w Świd-
niku, Lublinie, na lubelskim i dęblińskim węź-
le kolejowym. W dniu 8 lipca strajk rozpoczę-
ła Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL 

Świdnik. „Zapalnikiem” były ceny kotletów 
w bufetach, a przyczyną brak ekwiwalentu 
płacowego, którym rząd obiecał zrekompen-
sować wprowadzoną podwyżkę. Strajki na 
pewien czas uśmierzono, spełniając płacowe 
i zaopatrzeniowego postulaty robotników. Naj-
większym dniem protestów był 18 lipca. Straj-
ki przeniosły się do Poniatowej, Lubartowa, 
Puław, Kraśnika, Chełma, Tomaszowa Lubel-
skiego, Radzynia Podlaskiego i Białej Podla-
skiej. W Łęcznej wielkich protestów nie było, 
dlatego że Kopalnie LZW dopiero powstawa-
ły. Losy LZW w tym okresie ciągle się ważyły. 
Robotnicy, budowniczowie kopalń, gdy zaczęli 
domagać się spełnienia swoich postulatów byli 
straszeni zamknięciem powstającego Zagłębia, 
a w konsekwencji brakiem pracy.

Barbórkową Mszę św. w kościele św. Marii 
Magdaleny w dniu 4 XII 1980 r. odprawił ordyna-
riusz lubelski ks. bp Bolesław Pylak. Zaskoczo-
ny zaproszeniem biskup zawołał: - Taka rzecz! 
Tego jeszcze nie było tu na Lubelszczyźnie, jak 
Polska Ludowa, takie coś?. Z zaproszeniem po-
jechali do Kurii Tomasz Turowicz, Władysław 
Krzaczek i ks. Marian Kozyra. W kazaniu ks. 
biskup odniósł się do trudności społecznych, 
gospodarczych i politycznych; łączył je z kry-
zysem moralnym, jako „wynikiem długoletniej 
ateizacji społeczeństwa. Przyczyniło się to do 
wyzbycia się zasad moralnych, do zakłamania 
i demoralizacji społeczeństwa. Łatwiej prze-
zwyciężyć kryzys gospodarczy niż moralny”.  
Młodzież górnicza zaprosiła biskupa także do 
hotelu, choć wizyty takie były przez władze 
partyjno-rządowe zakazane. 

 
Świętować, aby odrodzić ducha

Odrębne uroczystości na kopalni miały miej-
sce 14 XII 1980 r., a liczba wiernych szacowana 
przez SB osiągnęła 4000 osób. Mszę św. kon-

celebrowało trzech biskupów. Był obecny senat 
KUL i siedemdziesięciu księży oraz stuosobo-
wa delegacja górników ze Śląska. Ks. bp Bo-
lesław Pylak otrzymał wtedy tytuł honorowego 
górnika LZW i górnicze czako. Ks. dziekan Ma-
rian Kozyra odczytał telegram do papieża Jana 
Pawła II jako odpowiedź na grudniowe orędzie 
do górników polskich. Zwrócił uwagę na ko-
nieczność pracy duszpasterskiej wśród górni-
ków. Taką pracę podejmowali wtedy ks. Andrzej 
Puzon  i ks. Piotr Kurowski. W uroczystości, na 
którą z zaproszeniami od domu do domu cho-
dzili sami górnicy, wzięły udział wszystkie zało-
gi LZW, oprócz KBG „Wschód”.

Podczas obchodów Święta Konstytucji 
3 Maja i Matki Bożej Królowej Polski w 1981 r. 
poświęcono sztandar Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy PRG „Wschód” w Łęcznej. 
Ks. dziekan M. Kozyra poświęcił krzyże, które 
zawieszono w salach szkoły „Jedynki” przy ul. 
Chełmskiej 12 (obecnie: Marszałka Piłsudskie-
go).

Podczas ogólno-miejskiej uroczystości Bo-
żego Ciała w 1981 r. poświęcono nowobudowa-
ne Osiedle im. St. Staszica. Rangę uroczystości 
podnosiły górnicze stroje większości pracowni-
ków kopalni, poczty sztandarowe „Solidarno-
ści” i orkiestra górnicza. Kolejna taka gremial-
na uroczystość Bożego Ciała miała miejsce 
w 1989 r.

Górnicy z Jugosławii?
W tym czasie (lata 1978-1980) górnicy na ko-

palni żyli także innymi problemami: trudności 
geologiczne, finansowe, zaniedbania dozoru, 
pękanie obudowy szybu na 570 m, ciągłe wy-
bijanie kurzawki: „Pierwszy zgłębiony szyb na 
Lubelszczyźnie został zasypany. Był tak źle 
robiony, że pomimo wielu lat głębienia, popra-
wiania, zalewa go woda, odpompowywanie nie 

pomaga; dochodzi do pękania murów. Lepiej 
ten szyb zakopać” – napisano w informacjach 
SB. Rząd zapowiadał 7-dniowy tydzień pracy 
w górnictwie; szefowie związków bez konsulta-
cji z załogą, poparli uchwałę rządową za osobi-
ste korzyści. Dr Menkes, doradca KKG „Solidar-
ność” widział w tym zdradę kolegów i „dzielenie 
ochłapami”. Ludzie górniczej „Solidarności” 
odrzucili projekt tej uchwały. „Jeśli wam się nie 
chce pracować w wolne soboty i niedziele, to 
ja sprowadzę sobie górników z Jugosławii” – 
odpowiedział minister górnictwa Mieczysław 
Glanowski do górników Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego.

W celach operacyjnych w maju 1981 r. SB 
przy współudziale tajnych współpracowników, 
upiło działacza NSZZ „Solidarność” Stanisława 
Węglarza (późniejszego przewodniczącego Za-
rządu Regionu Środkowo-Wschodniego), który 
„wyraził wrogie stanowisko wobec aktywnych 
członków PZPR z terenu Łęcznej”. Ujawnił, że 
kazano przygotować listy niepokornych przed-
poborowych z PRG, którzy mają być wcieleni 
do wojska (wtedy w Polsce praca w kopalni, 
ale też współpraca z SB, a czasami i aktywna 
praca w PZPR, ZMW lub ZSMP - reklamowały 
od „pójścia w kamasze”). S. Węglarz ujawnił po 
upiciu go, że jest gotów utworzyć własną tele-
wizję, żeby nie słuchać rządowych informacji 
i instruuje ludzi, jak mają się zachować przy-
padku użycia sił zbrojnych „do zaprowadzenia 
porządku w kraju”.

                                                                      
Tekst: dr Grzegorz Jacek Pelica

Opracowałem  na  podstawie  pracy  licencja-
ckiej  („Nastroje  społeczne  w  Łęcznej.  Lipiec 
1980-Grudzień 1981”, KUL 2012) i pracy magi-
sterskiej („Stan Wojenny w Łęcznej. 13.12.1981-
22.07.1983”,  KUL  2014) mojego  syna  Kazimie-
rza Pelicy.

Poczet sztandarowy 
górników. 
Fot. arch. G. J. Pelica.
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Już po raz trzeci Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa organizuje 
konkurs fotograficzny „Polska sma-
kuje”. Pokaż polską żywność swoim 
okiem i wygraj tablet!

Celem konkursu jest promowanie 
produktów rolnych i żywnościowych, 
w tym szczególnie ekologicznych, tra-
dycyjnych i regionalnych. W jaki spo-
sób? To zależy od Ciebie. Możesz sfo-
tografować produkt na każdym etapie 
jego produkcji lub przetwarzania. Od 
Ciebie zależy również kontekst, w ja-
kim go przedstawisz. Fotografia może 
prezentować produkt/ produkty w róż-
nych kontekstach, na różnych etapach 
produkcji, przetworzenia lub sprzeda-
ży np. pola uprawne, produkty nieprze-
tworzone czy przetworzone, lokalne 
bazary i targowiska. Warunek jest je-
den: produkt lub produkty uwiecznio-

ne na zdjęciu muszą posiadać certy-
fikat lub oznaczenie z listy znajdującej 
się tutaj: www.polskasmakuje.pl/jakich
-certyfikatow-szukac.

Oddziały Terenowe KOWR wyłonią 
półfinalistów, oceniając estetykę wyko-
nania fotografii, wartość artystyczną, 
a także kreatywne i pomysłowe przed-
stawienie tematu konkursu.  Laurea-
tów konkursu wybierze jury w Centrali 
KOWR. Nagrodami są tablety Lenovo 
TAB P1O 10,1′ 3GB/32G8 LTE. Najlep-
sze prace zostaną wykorzystywane 
w materiałach promocyjnych KOWR.

Prace konkursowe można zgłaszać 
za pomocą formularza dostępnego 
pod adresem www.kowr.gov.pl/kon-
kurs. Termin nadsyłania prac upływa  
31 sierpnia 2020. Każdy uczestnik kon-
kursu może zgłosić tylko 1 pracę!

Źródło: KOWR

Na zdrowie! Projekt dla KGW 
z terenu powiatu łęczyńskiego

Wakacyjny konkurs fotograficzny 
„Polska smakuje”

Chcąc wspierać idee oraz osoby 
działające na rzecz budowy aktyw-
nego społeczeństwa obywatelskie-
go Powiat Łęczyński, jako jedyny 
powiat w kraju, przystąpił do progra-
mu „Moje Miejsce na Ziemi” II edycja 
2019, realizowanego przez Fundację 
Orlen. Wydział Promocji, Kultury 
i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej napisał i realizuje projekt 
skierowany do Kół Gospodyń Wiej-
skich pn. „Na zdrowie! Warsztaty ku-
linarne dla Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu łęczyńskiego”.

Z uwagi na pandemię niemożliwe 
okazało się przeprowadzenie warszta-
tów w tradycyjnej formie. Mimo to nie 
poddaliśmy się! Przedstawiliśmy Fun-
dacji Orlen zmodyfikowany projekt i po 
uzyskaniu akceptacji ruszyliśmy do 
działania z nową energią. Postanowili-
śmy włączyć Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Powiatowy Zakład Aktywizacji Za-
wodowej w Łęcznej do współtworzenia 
pełnej inspiracji książki kucharskiej.

Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszają 
kobiety twórcze, które charakteryzuje 
przywiązanie do tradycji, a zarazem 
chęć poznawania nowych trendów 
i rozwiązań. Członkinie KGW otwartoś-

cią i ciepłem z łatwością jednają sobie 
ludzi, jednocześnie charyzmą i wolą 
działania inspirując ich do odważnego 
podejmowania nowych wyzwań. Za-
kład Aktywizacji Zawodowej „Kuchnia 
od Serca” odpowiada za żywienie zbio-
rowe, np. w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 
oraz prowadzi barek i oferuje usługi ca-
teringowe dla klientów indywidualnych, 
zbiorowych i instytucjonalnych.

Zgodnie z założeniami projektu pub-
likacja poświęcona będzie tematyce 
zdrowego odżywiania z uwzględnie-
niem regionalnych produktów oraz 
tradycyjnych przepisów. Dania propo-
nowane przez KGW oraz PZAZ mają 
inspirować do zmiany nawyków ży-
wieniowych oraz zachęcać do ekspe-
rymentowania przy użyciu doskonale 
znanych składników. Z efektami pracy 
nad projektem w postaci publikacji 
mieszkańcy powiatu będą mogli zapo-
znać się już w drugiej połowie września. 
Jednak zachęcamy do śledzenia me-
diów społecznościach Starostwa Po-
wiatowego w Łęcznej, gdzie pojawiać 
się będą relacje, będące przedsmakiem 
książki kucharskiej.

Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz


