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31 sierpnia br. w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej odbyło się  spotkanie w sprawie 
podpisania porozumienia dotyczą-
cego współpracy w zakresie reali-
zacji projektu pn. „Utworzenie po-
łączenia kolejowego Lublin – Łęczna 
/LW Bogdanka” pomiędzy Woje-
wództwem Lubelskim a samorzą-
dami lokalnymi w ramach Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 
2028 roku.

Program Kolej+ to projekt, który po-
zwoli połączyć transportem kolejowym 

Łęczną z miastem Lublin, co stworzy 
szereg nowych możliwości:
- mieszkańcy otrzymają dostęp do po-
łączeń ułatwiających codzienny trans-
port do pracy czy ośrodków nauki i kul-
tury,
- przedsiębiorcy będą mieli możliwość 
importu i exportu swoich towarów,
- budowa odcinka Łęczna – LW Bog-
danka umożliwi jego wykorzystanie 
w dowozach pracowników do kopalni 
węgla oraz projektowanej elektrowni 
w technologii IGCC,
- rozwój istniejących przedsiębiorstw 
i szansa na utworzenie nowych, a co 

za tym idzie poprawy sytuacji na rynku 
pracy.

Województwo Lubelskie, zgodnie 
z Wytycznymi naboru projektów prze-
kazało w dniu 21 sierpnia 2020 r. do 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  formu-
larz zgłoszenia projektu. Połączenie no-
wej linii kolejowej z istniejącą siecią na-
stępowałoby: w wariancie nr 1 – z linią 
kolejową nr 7 w miejscowości Dominów 
lub w wariancie nr 2 – z linią kolejową 
nr 581 w rejonie Portu Lotniczego Lublin 
w Świdniku.

Planowana długość nowej linii wy-
niesie ok. 20 km. W pierwszym etapie 

zakłada się kursowanie minimum 8 par 
pociągów pasażerskich organizowa-
nych przez Województwo Lubelskie. 
Oczekiwany czas przejazdu pociągu 
w relacji Łęczna–Lublin Główny wy-
niósłby 30 minut (na odcinku LW Bog-
danka – Łęczna – Lublin Główny ok. 39 
minut) i byłby konkurencyjny w stosun-
ku do czasu oferowanego w przejaz-
dach środkami transportu drogowego.

Nowa linia kolejowa służyłaby także 
przewozom towarowym na potrzeby 
zakładów zlokalizowanych w jej są-
siedztwie. Zgłoszenia możliwości uru-
chomienia bocznicy kolejowej przeka-

zały na obecnym etapie trzy podmioty 
gospodarcze: Enea Badania i Rozwój 
Sp. z o.o., Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. oraz Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna 
Sp. z o.o. Budżet programu Kolej+ wy-
nosi 5,6 mld zł, co przy 15 proc. udziale 
samorządów daje możliwość zreali-
zowania inwestycji o wartości 6,6 mld 
zł. Inwestycja jest kolejnym impulsem 
do rozwoju już istniejących przedsię-
biorstw i szansą na utworzenie nowych, 
a co za tym idzie poprawy sytuacji na 
rynku pracy.

Tekst: Emilia Białek-Paluch

Porozumienie w sprawie utworzenia połączenia 
kolejowego Lublin – Łęczna / LW Bogdanka

Infrastruktura drogowa w powiecie 
Infrastruktura drogowa, zarówno li-

niowa, jak punktowa, stanowi dla Po-
wiatu istotny aspekt na mapie działań. 
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej 
rozstrzygnął przetargi na kolejne dwie 
inwestycje drogowe – „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2011 L w m. Al-
bertów” – gmina Puchaczów, odcinek  
o długości ok 995 m oraz „Przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 2023 L w m.  
Starościce” – gmina Milejów, odcinek 
o długości ok. 999 m.

Ww. inwestycje mają na celu wzmoc-
nienie nawierzchni oraz poprawę bezpie-

czeństwa niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. 

W dniu 18 sierpnia 2020 r. podpisano 
umowy z Wykonawcami obydwu zadań. 
Inwestycje są prowadzone w ramach do-
finansowania z budżetu państwa z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Na wkład 
własny Powiatu składają się również 
środki finansowe pochodzące od gmin: 
Puchaczów oraz Milejów. Termin realiza-
cji obydwu inwestycji to koniec paździer-
nika 2020 r.

Ponadto 10 sierpnia 2020 r. Zarząd 
Dróg Powiatowych w Łęcznej złożył 

wniosek o pozyskanie środków w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządo-
wych edycja 2021, na łączną kwotę  
13 152 995,39 zł. W zakres planowa-
nych prac, na trzech odcinkach o łącz-
nej długości 10 629 m, mają wejść  
m.in.: wzmocnienie nawierzchni, budowa 
ciągu pieszo-rowerowego, budowa pero-
nów autobusowych, utwardzenie pobo-
czy czy wymiana oznakowania poziome-
go i pionowego.

Tekst: Edyta Kasprzyk
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Szpital w Łęcznej znowu przyjmuje pa-
cjentów w ramach „Programu badań prze-
siewowych raka jelita grubego”.  W tym 
roku udział w nim wzięło ponad 200 osób, 
w 2019 r. z bezpłatnych badań skorzystało 
– 135 osób, w sumie przebadano około 350 
pacjentów. Efekt? Polipy wycięto u ok. 40 
proc. badanych oraz wykryto 2 nowotwory 
jelita grubego.

- Ta statystyka powinna zadziałać na wyob-
raźnię. Wynika z niej, że niemal połowa osób 
w średnim wieku jest zagrożona, bo może za-
chorować na raka jelita grubego – mówi Krzysz-
tof Bojarski, Dyrektor SPZOZ w Łęcznej. – Dzię-
ki bezpłatnym badaniom, na które zapraszam 
do szpitala w Łęcznej wiele osób mogłoby tego 
uniknąć. 

Szpital w Łęcznej wspólnie z Ministerstwem 
Zdrowia kontynuuje „Program badań przesie-
wowych raka jelita grubego”, który realizuje 
w ramach „Narodowego Programu Zwalczania 

Chorób Nowotworowych”. Skorzystać z niego 
będzie mogło 1620 osób. Każdy, bez wzglę-
du na miejsce zamieszkania może się zgłosić. 
Ważne jest tylko kryterium wieku. Szpital za-
prasza na bezpłatne i bezbolesne badania oso-
by w wieku:
- 50-65 lat, a od ostatniego badania kolonosko-
pii minęło 10 lat,
- 40-49 lat, gdy masz krewnego pierwszego stop-
nia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
- 25-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem 
Lyncha,
- 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości 
rodzinnej gruczalakowatej (FAP).

Biuro projektu mieści się w budynku szpi-
tala w Łęcznej, przy ul. Krasnystawskiej 52, 
na parterze, w pok. A040. Czynne jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00,  
tel. 81/ 752 63 32, 81/ 752 65 21, 785 033 998,  
e-mail: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl

Tekst: Danuta Matłaszewska

Dom Dziecka w Kijanach w ostatnim cza-
sie stał się przestrzenią dla koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Wspar-
cie LW „Bogdanka” S.A. pozwoliło na zakup 
mebli do 6 pokoi wychowanków. Dzięki da-
rowiźnie od sklepu „Ikea” z Lublina w po-
staci mebli do nauki i wypoczynku pokoje 
nabierają domowego charakteru.

Nowe meble stanęły w odnowionych poko-
jach. O wsparcie w tym zakresie poprosiliśmy 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 24 Ba-

talionu Lekkiej Piechoty w Chełmie. Zgody na 
pomoc udzielił dowódca batalionu ppłk Sła-
womir Kułaga, a koordynatorem akcji był por. 
Robert Wiejak. Malowanie pomieszczeń i skła-
danie mebli przy ciągłej asyście najmłodszych 
podopiecznych trwało dwa tygodnie. Jesteśmy 
pod ogromnym wrażeniem sprawnego działa-
nia, które pozwoliło skrócić do minimum za-
mieszanie związane z odświeżaniem placówki. 
Wszystkim Darczyńcom dziękujemy.

 
Tekst: Marta Piwońska

Kolejne szkolenia dla uczniów „Bolivara”

Zbadaj się – to nie kosztuje i nie boli 

Dziękujemy Darczyńcom

Po długiej przerwie spowodowanej wpro-
wadzeniem na terenie naszego kraju stanu 
epidemicznego rozpoczęły się kolejne kur-
sy dla uczniów Technikum Ekonomicznego 
i Technikum Informatycznego w Zespole 
Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie.

 
W ramach realizowanego projektu „Ciekaw-

sza nauka w Bolivarze - łatwiejszy start zawo-
dowy” od lipca kontynuowano specjalistyczne 
szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mi-
lejowie. W dniu 21 lipca 2020 r. 10-ciu uczniów 
rozpoczęło kurs „Prawo Jazdy kat. B”. Podczas 
kursu uczniowie nabędą niezbędną wiedzę 
i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu 
państwowego.

Specjalistyczne szkolenia zawodowe - „Ka-
dry i płace” i „Kurs księgowości z obsługą 
programu komputerowego oraz „Obsługa pro-
gramu Płatnik” - były prowadzone przez na-
uczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie, którzy 
wcześniej w ramach projektu podnieśli własne 
kwalifikacje zawodowe. Uczniowie Technikum 
Ekonomicznego poszerzyli swoje kompetencje 
w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płaco-
wych w jednostce organizacyjnej. Ponadto zdo-

byli podstawową wiedzę w zakresie prowadze-
nia księgowości oraz obsługi programu Płatnik. 
Poznali formy opodatkowania, formy prowadze-
nia księgowości w firmie, zasady księgowania 
określonych dowodów księgowych oraz obo-
wiązki płatników w zakresie podatku VAT.

Podczas 50 - godzinnego kursu „Pracownik  
zabezpieczenia technicznego” uczniowie Tech-
nikum Informatycznego poznali dokładną budo-
wę systemów alarmowych, ćwiczyli umiejętno-
ści projektowania systemów alarmowych oraz 
właściwego zamontowania i zaprogramowania 
urządzenia zabezpieczenia technicznego. Do-
widzieli się również, jak odpowiednio serwiso-
wać i naprawiać systemy alarmowe.

W lipcu i sierpniu uczniowie Technikum Eko-
nomicznego, Technikum Informatycznego oraz 
Szkoły Branżowej I Stopnia realizowali staże 
u lokalnych pracodawców. Jest to dla nich 
okazja do pozyskania niezbędnego doświad-
czenia i realnego sprawdzenia się w pracy 
zespołowej, a także możliwość potencjalnego 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły i uzyskaniu 
niezbędnych kwalifikacji.

Tekst: 
Anna Czubacka, Urszula Tochman-Pereta

Kurs „Pracownik zabez-
pieczenia technicznego”. 

Fot. arch. szkoły

Koniec sierpnia i początek września to 
co roku czas dużych zmian w naszym ży-
ciu – dla uczniów i ich rodziców to koniec 
wakacji i początek nowego roku szkol-
nego, a dla rolników i ich rodzin to czas 
zbiorów i dożynek - podziękowania Panu 
Bogu za owocne plony.

Ten rok wygląda inaczej, wszystkich nas 
dotknęła pandemia, która ma wpływ na 
każdy aspekt naszego życia, co wymaga 
zastosowania dużych środki ostrożności. 
Mimo tych zmian i konieczności zachowa-
nia dystansu społecznego oraz zwiększonej 
czujności w naszych szkołach rozpoczęła się 
nauka, a placówki są dobrze przygotowane 
do nowego roku szkolnego. Z zadowoleniem 
oceniam tegoroczne wyniki naborów do 

szkół. Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi 
wybrało nasze placówki. Wszystkim uczniom 
życzę satysfakcjonujących wyników w nauce 
oraz rozwoju osobistego, a nauczycielom 
i pracownikom zadowolenia z pracy. 

Pandemia wpłynęła na nasze codzien-
ne życie. W tym szczególnym czasie musi-
my być razem i wzajemnie się wspierać, co 
możemy czynić m.in. poprzez wybieranie 
polskich produktów oznaczonych znakiem 
„Produkt Polski”, czy też lokalnych produ-
centów, których mieliśmy okazję Państwu 
polecać w ramach akcji „Lubelski Koszyk”. 
Obecnie rząd pracuje nad powstaniem hol-
dingu spożywczego, o czym mówił minister 
Artur Soboń, podczas tegorocznych doży-
nek powiatowych, co wpisuje się w politykę 
dbania o lokalny rynek i polskich producen-
tów. Wspomniane dożynki powiatowe, były 
okazją do podziękowania rolnikom za ich 
całoroczny trud. Pozostając świętem rol-
ników, dożynki stanowią jednocześnie wy-
raz wdzięczności Bogu oraz Matce Bożej 
za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane 
plony. Warto podkreślić, że polska wieś to 
nie tylko źródło żywności dla całego spo-
łeczeństwa, skarbnica dawnych zwyczajów, 
ale również tradycyjnych wartości, takich 
jak troska o rodzinę i szacunek dla osób 
starszych. Wartości te są również bliskie 
władzom Powiatu Łęczyńskiego, czego wy-
razem jest otwarcie pierwszego w Polsce 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jasz-
czowie (gm. Milejów). 

Szanowni Państwo, życzę Państwu dużo 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na ten 
nadchodzący czas. 

Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński
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Tarcza Antykryzysowa w powiecie łęczyńskimOpieka wytchnieniowa

Trwa realizacja wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej COVID-19 przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.  
Od 1 kwietnia br. Urząd Pracy realizuje  
zadania Tarczy Antykryzysowej, które mają 
na celu pomoc pracodawcom w utrzymaniu 
miejsc pracy.

Są to następujące formy wsparcia: 
• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu 
Pracy dla mikroprzedsiębiorców; 
• niskooprocentowana pożyczka z Funduszu 
Pracy dla organizacji pozarządowych; 
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych; 
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
;
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne dla organizacji 
pozarządowych; 
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej 
osoby prawnej.

Do dnia 31 sierpnia br. do Urzędu wpłynęło 
2139 wniosków. Największym zainteresowa-
niem cieszą się niskooprocentowane pożyczki 
z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosz-
tów działalności gospodarczej. Na tą formę 
wpłynęło 1579 wniosków, przyznano 1420 po-
życzek na kwotę 7 086 579,98 zł.

Kolejną formą cieszącą się dużym powo-
dzeniem jest dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej skie-

rowane do przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną niezatrudniającego pracowników. Na 
tą formę 351 pracodawców złożyło wnioski, 
z czego pozytywnie rozpatrzono 251 na kwotę 
1 181  180,00 zł.

Z dofinansowania części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych składek na 
ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców skorzystało 154 
pracodawców dla 893 pracowników na kwotę 
4 649 628,41 zł.

Podsumowując: na różne formy wsparcia 
w ramach Tarczy Antykryzysowej PUP udzielił 
wsparcia pracodawcom z naszego powiatu na 
kwotę prawie 13 mln zł. 

Ze wsparcia skorzystało 1825 podmiotów, 
dzięki instrumentom Tarczy Antykryzysowej 
ochroniono 893 miejsca pracy oraz 1671 pod-
mioty gospodarcze. 

Urząd Pracy na bieżąco przyjmuje wnioski 
na w/w formy. Realizacja pomocy następuje po 
zweryfikowaniu wniosków oraz załączonych 
dokumentów w możliwie najkrótszym terminie. 
Szczegółowe informacje dotyczące dofinanso-
wań oraz pożyczek można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 
• Niskooprocentowana pożyczka - 81 5315406
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych – 81 5315397 
• Dofinansowanie części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla mi-
kroprzedsiębiorców, małych i średnich przed-
siębiorców, kościelnej osoby prawnej oraz 
organizacji pozarządowych – 81 5315401; 
81 5315409 lub za pośrednictwem e-mail:
lule@praca.gov.pl

Więcej informacji można również uzyskać na 
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w zakładce Tarcza An-
tykryzysowa: https://www.gov.pl/web/rodzina 
/tarcza-antykryzysowa

Tekst: Monika Mikołajewska

Codzienna opieka nad osobą niepełno-
sprawną to wielkie wyzwanie. Aby wspomóc 
tych, którzy zajmują się opieką nad osobami 
niepełnosprawnymi Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start pro-
gramu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. 
Program został rozbudowany w stosunku do 
lat ubiegłych i będzie przebiegał w różnych 
formach i zakresach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej zaprasza do składania wniosków w ramach 
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 
współfinansowanego z Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wy-
pełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami 
należy dostarczyć (osobiście, drogą elektroniczną 
lub pocztową) do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna 
w terminie do 30 września 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez 
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Celem szczegółowym Programu jest podno-
szenie kompetencji dotyczących wsparcia oso-
by niepełnosprawnej za sprawą nauki technik 
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań 
rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz 
poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakre-
sie psychologicznych i społecznych aspektów 
wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnie-
nia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu ży-
cia. W związku z powyższym Program zakłada 
wsparcie w zakresie świadczenia usługi opieki 
wytchnieniowej w formie:

• specjalistycznego poradnictwa (psychologicz-
nego lub terapeutycznego),
• wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
• wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
• wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opie-
ki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub 
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie 
osób ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności/lub z orzeczeniami równoważnymi, które 
są całkowicie niesamodzielne. Zgodnie z pro-
gramem podstawą kwalifikacji uczestników 
programu będzie pomiar ograniczeń w co-
dziennym funkcjonowaniu oraz zakresu nie-
zbędnego wsparcia dokonywany na podstawie 
Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg 
zmodyfikowanych kryteriów oceny Skali FIM 
– w pierwszej kolejności opieką zostaną obję-
te osoby, które uzyskają od 0 do 75 punktów 
w tej skali. Usługi opieki wytchnieniowej przy-
znawane będą na wniosek członka rodziny lub 
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę 
nad osobą niepełnosprawną – Karty zgłosze-
nia do Programu edycja 2020 (Załącznik nr 8 
do Programu). W sytuacji nagłej, losowej czy 
interwencyjnej usługa może być przyznana bez 
Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać 
jednak uzupełniony w ciągu 3 dni. Osoby objęte 
Programem nie będą ponosić odpłatności za 
przyznane usługi.

W roku 2020 ustalone są limity: 40 godzin 
opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez 
możliwość skorzystania ze specjalistycznego 
poradnictwa psychologicznego lub terapeutycz-
nego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/
rehabilitacji/dietetyki.

Tekst: Agnieszka Zakościelna

Od lutego 2020 r.  Powiat Łęczyński re-
alizuje program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”. To nowa forma opieki 
nad mieszkańcami potrzebującymi wspar-
cia w codziennych czynnościach, podczas 
wyjść na zakupy, do lekarza czy w załatwia-
niu spraw urzędowych.

Pomoc asystenta skierowana jest głównie na 
usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie 
izolacji osób niepełnosprawnych. Dzięki jego po-
mocy, osoby niepełnosprawne pełniej uczestni-
czą w życiu społecznym i kulturalnym. Obecnie 
wparciem asystentów objętych jest 10 osób nie-
pełnosprawnych z terenu powiatu łęczyńskiego.  
 ̶Współpraca z osobami z niepełnosprawnościa-
mi jest trudnym wyzwaniem. Trzeba czasu, aby 
przełamać lody i zdobyć zaufanie podopiecz-
nych. Osoby z dysfunkcjami wolą pozostać 
w ukryciu, nie zawsze zgłaszają problemy, czują 
się niezręcznie prosząc o pomoc i niejednokrot-
nie nie wierzą, że można zmienić swoje życie na 
lepsze   ̶ mówi Pani Katarzyna - Asystent osoby 
niepełnosprawnej.  ̶ W mojej pracy często inicjuję 
otwartość do poprawy życia. Program „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” umożliwia po-
konywanie trudności dnia codziennego - dodaje.

Natomiast Pani Barbara, podopieczna Pro-
gramu relacjonuje:   ̶  Samodzielne wejście do 
mieszkania na czwartym piętrze w bloku bez win-
dy nazywam moim Mount Everest. Korzystam 
z pomocy asystentki w zakresie poruszania się 
podczas zakupów, spacerów, wizyt lekarskich 
czy wizyt w bibliotece. Mimo udogodnień przed 
obiektami publicznymi, każda nierówność lub 

mały schodek sprawia mi trudność do tego stop-
nia, że tracę ochotę na wyjście z domu. Wsparcie 
Asystenta umożliwia mi samodzielnie funkcjono-
wanie.

Średnia miesięczna liczba godzin realizo-
wanych usług to 21, ale wśród naszych pod-
opiecznych są osoby, dla których liczba 30 
godzin usług wsparcia Asystenta w miesiącu 
jest niewystarczająca. Na realizację Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 
edycja 2019-2020 w roku 2020 otrzymaliśmy 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej 183 000,00 zł. Program oceniamy jako 
bardzo potrzebny i spełniający zadanie, dla któ-
rego został przyjęty. Dzięki Programowi osoby 
z niepełnosprawnością mogą poprawić swoje 
funkcjonowanie oraz prowadzić bardziej aktyw-
ne, bezpieczne i samodzielne życie. Ze względu 
na mieszkańców powiatu - naszych podopiecz-
nych, mamy nadzieję na kontynuację finansowa-
nia tych działań w kolejnych latach.

„Program Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” - edycja 2019-2020, finansowany ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, re-
alizowany przez Powiat Łęczyński w roku 2020, 
na podstawie umowy nr 1847 z dn. 23.12.2019 r. 
zawartej z Wojewodą Lubelskim.

Tekst: Elżbieta Brodzik

Osoby niepełnosprawne 
w naszym powiecie mogą 
liczyć na pomoc asystenta. 
Fot. arch. Starostwa

Powiat przyjazny osobom niepełnosprawnym



strona 4

Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego. Nr 8/2020

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 miała duży 
wpływ na realizację planów wakacyjnych. Po-
dróżni z obawy przed zakażeniem odwoływali 
wyjazdy, w szczególności te do krajów zagra-
nicznych. Do wielu miejsc turyści nie mogli 
dotrzeć z uwagi na ograniczenia wprowadza-
ne przez poszczególne kraje (np. zamknię-
cie granic, zawieszenie lotów międzynaro-
dowych). W szczególnej sytuacji są turyści, 
którzy wykupili wycieczkę za pośrednictwem 
biura podróży. Z uwagi na niższe ceny, dość 
opłacalne jest zawieranie przez konsumentów 
umów na świadczenie usług turystycznych 
z odpowiednim wyprzedzeniem, z jednoczes-
ną wpłatą zaliczki na poczet wycieczki. Czy 
wobec nieoczekiwanego wybuchu epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 podróżni mają prawo do 
rezygnacji z wyjazdu? Jeżeli tak, czy mogą 
odstąpić od umowy nieodpłatnie?

Kwestię odstąpienia od umowy o udział w im-
prezie turystycznej reguluje ustawa z dnia 24 li-
stopada 2017 r. o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 548 z późn. zm.). Zgodnie z art. 47 ust. 4 
ww. ustawy, podróżny może odstąpić od umowy 
o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczę-
ciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty 
za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieunik-
nionych i nadzwyczajnych okoliczności wystę-
pujących w miejscu docelowym lub jego najbliż-
szym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na 
realizację imprezy turystycznej lub przewóz po-
dróżnych do miejsca docelowego. Nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności ustawa definiuje jako 
sytuację pozostającą poza kontrolą strony powo-
łującej się na taką sytuację, której skutków nie 
można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszel-
kie rozsądne działania (art. 4 pkt 15 ww. ustawy).

Jeżeli chodzi o przewóz podróżnych do miej-
sca docelowego będą to wszelkiego rodzaju oko-
liczności, które uniemożliwią dotarcie na wakacje 
za pomocą umówionego środka transportu, cho-

ciażby z powodu zawieszenia lotów międzynaro-
dowych lub zamknięcia granic. Jako okoliczno-
ści występujące w miejscu docelowym lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej motyw 
31 preambuły dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z 25 listopada 
2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powią-
zanych usług turystycznych wprost wskazuje  
m. in. wybuch epidemii poważnej choroby w do-
celowym miejscu podróży. Przy ocenie, czy dane 
okoliczności mają nieunikniony i nadzwyczajny 
charakter należy stosować kryteria obiektywne. 
Komisja Europejska wskazała jednak wprost, że 
może odnosić się to do epidemii (Koronawirus 
a zwrot opłat przez biura podróży, Grzegorz Ka-
mieński, SIP Legalis). Możliwość nieodpłatnego 
odstąpienia od umowy o udział w imprezie tury-
stycznej zależy od okoliczności konkretnej spra-
wy. Pomocne może okazać się śledzenie komu-
nikatów publikowanych na stronach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz władz kraju, do które-
go wybiera się podróżny. W przypadku informa-
cji, iż podróż do danego kraju jest niemożliwa lub 
nie jest zalecana ze względu na epidemię wirusa 
SARS-CoV-2, turysta ma podstawy do odstąpie-
nia od umowy bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat i otrzymania zwrotu wniesionych zaliczek.

W przypadku braku nieuniknionych i nadzwy-
czajnych okoliczności podróżny również może 
odstąpić od umowy, jednakże będzie się to wią-
zało z poniesieniem dodatkowych opłat. Zgodnie 
z art. 47 ust. 2 ww. ustawy, podróżny może zo-
stać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej 
i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy 
o udział w imprezie turystycznej na rzecz orga-
nizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia 
w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat 
za odstąpienie od umowy o udział w imprezie tu-
rystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie 
imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczę-
dzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego 
wykorzystania danych usług turystycznych. Na 

żądanie podróżnego organizator turystyki uza-
sadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy 
o udział w imprezie turystycznej. Biuro podróży 
może zatem wezwać turystę do uiszczenia opłaty 
za odstąpienie w przypadku braku nadzwyczaj-
nych i nieuniknionych okoliczności, jak również 
w sytuacji, gdy nie podziela oceny turysty w spra-
wie podstaw odstąpienia. W takim przypadku 
spór może zostać ostatecznie rozstrzygnięty do-
piero przez sąd.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. 
zm.), nazywana potocznie „tarczą antykryzyso-
wą”, wprowadziła szczególne rozwiązania doty-
czące branży turystycznej. Biuro podróży może 
w odpowiedzi na odstąpienie od umowy przez 
podróżnego zaoferować voucher do realizacji na 
poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu 
roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza 
turystyczna. Wówczas obowiązek zwrotu pienię-
dzy przez biuro podróży ustaje, a wyjazd waka-

cyjny jest realizowany w późniejszym terminie.
W przypadku skutecznego odstąpienia od 

umowy ustawa o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych przewiduje 
termin 14 dni na zwrot poniesionych wpłat i opłat. 
Przepis art. 15k ust. 1 tarczy antykryzysowej 
przedłużył ten termin o 180 dni. Zmiana miała na 
celu ochronę biur podróży przed problemami fi-
nansowymi, wynikającymi z konieczności zwrotu 
środków finansowych w jednym momencie. Ma-
jąc na uwadze dłuższy termin zwrotu pieniędzy 
podróżni powinni ocenić, czy w okolicznościach 
konkretnej sprawy lepszym wyborem może nie 
okazać się voucher na realizację imprezy tury-
stycznej w późniejszym terminie.

 
Autor: Arkadiusz Kuśpit – Radca Prawny

 
Poradnik przygotowany w ramach zadania 

publicznego realizowanego przez Polską Funda-
cję Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodar-
czego „OIC Poland” w formie powierzenia zadania 
przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego. Pełna treść 
poradnika: www.powiatleczynski.pl/nieodplatna-
pomoc-prawna-w-powiecie-leczynskim 

Odstąpienie od umowy z biurem podróży z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2

Pierwsze dni funkcjonowania 
wymagały od wszystkich pod-
opiecznych zaangażowania, cierp-
liwości i umiejętności akcepto-
wania siebie nawzajem. Wspólnie 
spędzone chwile, przeżycia, zaba-
wa i dzielenie się radością pozwo-
liły na stworzenie wspaniałej gru-
py osób korzystających z pobytu 
dziennego oraz całodobowego.

 
W ramach zajęć w Centrum odbyło 

się szereg warsztatów rozwijających 
umiejętności społeczne oraz kom-
petencje poznawcze. Dużym przeży-
ciem, a jednocześnie wyzwaniem dla 
podopiecznych Centrum był pierw-
szy wspólny wyjazd integracyjny do 
Nałęczowa. Wyjazd, który pozosta-
wił na długo uśmiechy na twarzach 
mieszkańców. W ramach działań 
terapeutycznych rozpoczęliśmy rów-
nież współpracę z Powiatową Bi-
blioteką Publiczną w Łęcznej, gdzie 
podczas systematycznych spotkań 
czytelniczych nasi mieszkańcy będą 
mieć możliwość przyjemnie spędzić 
czas.  W ramach poprawy sprawno-
ści w zakresie ograniczeń ruchowych 
pensjonariusze mają możliwość re-
gularnego korzystania z zajęć z fizjo-
terapeutą.

Przypominamy, iż z pobytu z Cen-
trum mogą korzystać osoby, które ze 
względu na wiek, chorobę lub niepeł-
nosprawność wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych. Osoby 
zainteresowane korzystaniem z usług  
w Centrum Opiekuńczo – Mieszkal-
nym w Jaszczowie w ramach pobytu 
dziennego bądź całodobowego pro-
szone są o kontakt z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
pod nr tel. 81 531 53 84.

Tekst: Justyna Sawicka

Pierwszy miesiąc działalności Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego za nami!

Podopieczni COM 
korzystają z oferty 

placówki. Fot. 
arch. Starostwa
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Wirtualny spacer po powiecie łęczyńskim

Łęczna, Zawieprzyce, Kijany, Dratów, Łań-
cuchów, Świerszczów - to miejscowości, które 
można odwiedzić nie ruszając się z domu dzięki 
wirtualnemu spacerowi wykonanemu przez Po-
wiat Łęczyński w ramach projektu „Teraz razem 
– wspólna promocja kultury i historii powiatu łę-
czyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”.

Wirtualny spacer umożliwia poznanie najważ-
niejszych zabytków znajdujących się na terenie 
powiatu łęczyńskiego, wśród których są m.in. ka-
meralne dwory i pałace, a także obiekty sakralne 

przypominające o dawnej wielokulturowości regio-
nu. Część zdjęć została wykonana „z lotu ptaka”. 
Ze spaceru można korzystać przy pomocy kom-
putera, tabletu i telefonu komórkowego. Jest on 
dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej. Krótkie informacje na temat zabytków 
przygotowano zarówno w formie tekstów, jak i na-
grań lektorskich. Spacer jest kompatybilny z go-
glami wirtualnej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, iż wirtualna podróż zachęci 
Państwa do terenowych wycieczek śladami dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego naszego po-
wiatu.

Tekst: Beata Cieślińska

Skala problemu alkoholowego w Polsce jest 
bardzo duża. Nasz kraj jest jednym z niewielu 
państw w Europie, w którym wzrasta spożycie 
alkoholu. Dlatego ważne jest, aby mówić otwar-
cie o tym problemie. Informować i wskazywać 
miejsca, gdzie osoby dotknięte problemem 
uzależnienia oraz ich bliscy mogą uzyskać spe-
cjalistyczną pomoc i wsparcie.

Z danych Centrum Badania Opinii Społecznej 
wynika, że po np. wódkę kilka razy w miesiącu się-
ga 48 % Polaków. Za jednym razem pijemy śred-
nio 11 kieliszków. Co czwarty Polak zgadza się na 
wypicie piwa przez swoje niepełnoletnie dziecko. 
W ostatniej dekadzie odnotowano wzrost spoży-
cia alkoholu u nieletnich. Te dane są zatrważające. 
Na terenie powiatu łęczyńskiego znajdują się in-
stytucje i organizacje świadczące pomoc osobom 
uzależnionym i współuzależnionym. Szczególną 
rolę odgrywają również grupy samopomocowe 
(wzajemnej pomocy), które spotykają się na terenie 
powiatu. Wykaz instytucji i organizacji świadczą-
cych specjalistyczną pomoc osobom uzależnionym 
w powiecie łęczyńskim można znaleźć na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie (www.pcprleczna.pl) lub uzyskać e-mailo-
wo i telefonicznie: i.wisniewska@pcprleczna.pl,  
81/ 81 53 15 378.

Problem uzależnienia i współuzależnienia doty-

ka każdą z grup społecznych i często też jest trud-
ny do zdiagnozowania. Osoby uzależnione wypie-
rają, nie przyznają się do tego, że mają problem, 
często mówią, że piją tylko „okazjonalnie” i „kon-
trolują” spożywanie alkoholu. Tymczasem, granica 
pomiędzy naszą „kontrolą”, a przymusem picia 
jest bardzo cienka i tak naprawdę szybko możemy 
uzależnić się od alkoholu.

Warto więc czasem sprawdzić samemu, czy 
problem uzależnienia nas nie dotyka. Obok znaj-
dą Państwo test alkoholowy. Zachęcamy też do 
odwiedzenia strony internetowej www.aa.org.
pl.  Znajduje się tam wiele informacji dotyczących 
problemu uzależnienia, form pomocy osobom 
uzależnionym i współuzależnionym. Za pośredni-
ctwem strony internetowej jest możliwość uczest-
niczenia w mityngach on-line.

Jesteś czy nie jesteś alkoholikiem?
BALTIMORSKI TEST ALKOHOLOWY

1. Czy odczuwasz potrzebę wypicia kieliszka wód-
ki czy kufla piwa w określonej porze dnia? TAK/NIE
2. Czy tracisz na picie czas poświecony na pracę? 
TAK/NIE
3. Czy zdarza się, że siadając do stołu zamierzałeś 
wypić tylko 1-2 kieliszki, a z chwilą kiedy zacząłeś 
pic, piłeś aż do upicia się? TAK/NIE
4. Czy następnego dnia po pijaństwie musisz 
wypić kieliszek wódki lub choćby piwo, by po-

czuć się lepiej? TAK/NIE
5. Czy pijesz, by poczuć się bardziej swobodnym 
w towarzystwie? TAK/NIE
6. Czy picie zakłóca Twoje życie domowe? TAK/NIE
7. Czy miałeś po wypiciu zanik pamięci („przerwę 
w życiorysie”)? TAK/NIE
8. Czy miałeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia po 
wypiciu? TAK/NIE
9. Czy picie spowodowało u Ciebie wystąpienie 
zaburzeń snu (trudności w zaśnięciu, zbyt wczes-
ne budzenie się, sen przerywany)? TAK/NIE
10. Czy po upiciu się próbujesz znaleźć dla siebie 
usprawiedliwienie dlaczego się upiłeś? TAK/NIE
11. Czy zauważasz rano po przepiciu, że drżą Ci 
ręce? TAK/NIE
12. Czy picie zagraża Twoim interesom lub stano-
wisku w pracy (nagany, upomnienia, zwolnienia 
z pracy)? TAK/NIE
13. Czy miałeś już kłopoty finansowe z powodu 
picia (przepiłeś pensję lub premię, zasiłek rodzin-
ny, pożyczałeś na wódkę, zastawiłeś przedmioty 
własne lub rodziny)? TAK/NIE
14. Czy odkąd pijesz, zauważyłeś zmiany w swo-
im usposobieniu (stałeś się drażliwy, wybuchowy, 
skłonny do wzruszeń, zawistny)? TAK/NIE
15. Czy pijesz z osobami poniżej Twojego poziomu 
kulturalnego?  TAK/NIE
16. Czy pijesz, aby uciec od zmartwień i kłopotów 

np. rodzinnych, zawodowych i innych? TAK/NIE
17. Czy pijesz sam? TAK/NIE
18. Czy odkąd pijesz, stałeś się mniej ambitny? 
TAK/NIE
19. Czy odkąd pijesz, stałeś się trudniejszy w po-
życiu z innymi ludźmi? TAK/NIE
20. Czy szukasz okazji do wypicia? TAK/NIE
21. Czy odkąd pijesz, obniża się Twoja wydajność 
w pracy? TAK/NIE
22. Czy odkąd pijesz, zmniejszyło się Twoje zainte-
resowanie domem i rodziną? TAK/NIE
23. Czy kiedykolwiek leczyłeś się u lekarza z po-
wodu dolegliwości po piciu (brak apetytu, nudno-
ści, wymioty, zły sen, nerwowość itp.)? TAK/NIE
24. Czy pijesz dla uzyskania wiary w siebie? TAK/NIE
25. Czy byłeś kiedyś leczony w szpitalu z powodu 
picia? TAK/NIE

Jeżeli choćby na jedno z powyższych pytań od-
powiesz twierdząco, będzie to dla Ciebie wyraź-
nym ostrzeżeniem, że jesteś na drodze do alkoho-
lizmu. Jeżeli odpowiesz „TAK” na dwa z tych pytań, 
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że już masz 
problem alkoholowy.

Jeżeli jednak odpowiesz twierdząco na trzy 
i więcej pytań, jesteś na pewno alkoholikiem. Każ-
da odpowiedź „TAK” świadczy o tym, że alkohol 
bierze nad Tobą górę.

Tekst: Iwona Wiśniewska

Patrz trzeźwo na świat

Cerkiew w Dratowie. Fot. T. TrulkaRuiny pałacu w Zawieprzycach. Fot. M. Kolary-WoźniakKościół w Świerszczowie. Fot. T. Trulka

Dwór w Łańcuchowie. Fot. T. Trulka Pałac w Kijanach. Fot. T. Trulka

Zespół dworsko-parkowy w Łęcznej. Fot. T. Trulka
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Warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” Bon Turystyczny
W dniach 17.08-18.08.-19.08.2020 r. uczest-

nicy projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”  
brali udział w 3-dniowych wyjazdowych war-
sztatach rehabilitacyjno-zdrowotnych w Na-
łęczowie w Hotelu Termy Pałacowe. W trak-
cie realizacji są również przewidziane dla 
nich szkolenia zawodowe.

 
Podczas pobytu w Nałęczowie zrealizowane 

zostały warsztaty z rehabilitantem/fizjoterapeu-
tą oraz z dietetykiem. 40 uczestników projektu 
(osoby z niepełnosprawnością) skorzystało 
także z zabiegów rehabilitacyjnych i odwiedziło 
Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji w Wojcie-
chowie. Kolejnym punktem było zwiedzanie Ka-
zimierza Dolnego z przewodnikiem. Wyjazdowe 
zajęcia rehabilitacyjno-zdrowotne przygotowały 
zdrowotnie uczestników projektu do udziału 
w kolejnych formach wsparcia (szkolenia i staże 
zawodowe). Przyczyniły się do poprawy stanu 
zdrowia osób niepełnosprawnych, a także zmia-
ny postrzegania własnych możliwości i postaw 
społecznych. Wpłynęły na poprawę kondycji 
zdrowotnej uczestników projektu (UP), inten-
syfikację aktywności społeczno-zawodowej, 
poznanie swoich możliwości, wzrost poczucia 
własnej wartości oraz pozwoliły na oderwanie 
się od codziennych problemów.

W ramach projektu 57 mieszkańców powiatu 
łęczyńskiego (uczestników projektu) od lipca do 
września 2020 r. odbędzie szkolenia zawodowe 
Wymiar każdego ze szkoleń to 150 godz. Pierw-
sze szkolenia rozpoczęły się 27 lipca i trwały do 
21 sierpnia br.: „PIEKARZ” (2 UP) oraz „KOSME-
TYCZKA Z WIZAŻEM, STYLIZACJĄ PAZNOKCI 
I RZĘS” (8 UP). Kolejne realizowane szkolenia 
to: od 29 lipca do 24 sierpnia: „FLORYSTA”  
(1 UP), „FRYZJER” (1 UP); od 03 do 28 sierp-
nia: „KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII” (5 UP) 
i „PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIURO-
WY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI/SEKRETARIATU” 
(9 UP); od 10 sierpnia do 04 września: „SERWI-
SANT KOMPUTEROWY” (3 UP) i „LAKIERNIK-
BLACHARZ SAMOCHODOWY” (2 UP); od 10 
sierpnia do 09 września br.: „REJESTRATORKA 
MEDYCZNA” (8 UP); od 11 sierpnia do 05 wrześ-

nia br.: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIU-
ROWY Z OBSŁUGĄ RECEPCJI/SEKRETARIA-
TU” (10 UP) oraz od 20 sierpnia do 10 września 
„PRACOWNIK GOSPODARCZY” (5 UP).  Ostat-
nim planowanym kursem zawodowym będzie 
„SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKAL-
NEJ I KOMPUTERA” dla 3 UP.

Tak szeroki wachlarz szkoleń zawodowych 
pozwoli na uzyskanie przez uczestniczki/uczest-
ników projektu kwalifikacji zawodowych i /lub 
kompetencji zawodowych atrakcyjnych z punk-
tu widzenia lokalnego rynku pracy oraz zgod-
nych z ich indywidualnymi predyspozycjami. 
Każde ze szkoleń zawodowych zakończone jest 

egzaminem zawodowym sprawdzającym w za-
wodzie czeladniczym lub równoważnym, lub eg-
zaminem VCC lub równoważnym. Po ukończe-
niu kursów zawodowych grupa 40 uczestników 
projektu odbędzie śr. 5-6 miesięczne staże za-
wodowe u pracodawców z terenu województwa 
lubelskiego.

Projekt „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” współ-
finansowany jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata  
2014-2020.

 Tekst: Kornelia Bartoch 

Za nami cykl szkoleń, organizowanych 
w ramach projektu „Turystyka szansą na 
aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów 
wiejskich powiatu łęczyńskiego” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020” „Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się m. in. 
z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi po-
wiatu łęczyńskiego oraz terenów przyległych, 
współczesnymi kierunkami rozwoju turystyki, 
możliwościami pozyskania środków zewnętrz-
nych oraz skutecznymi metodami promocji 
w mediach elektronicznych. W spotkaniach 
udział wzięli przedstawiciele branży turystycz-
nej powiatu łęczyńskiego, pracownicy jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. Szkolenia 
były przyczynkiem do stworzenia platformy 
wymiany doświadczeń i informacji, ale też oka-
zją do wspólnego poszukiwania efektywnych 
rozwiązań. Ważnym tematem były też walory 
turystyki regionalnej i bogactwo tak bliskiego 
nam Kameralnego Pojezierza.  Podczas dys-
kusji pojawiło się wiele nowych, kreatywnych 
pomysłów, które – mamy nadzieję – zostaną 
wkrótce zrealizowane.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla pol-
skich rodzin oraz branży turystycznej w związ-
ku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną 
epidemią COVID-19. Jest to  jednorazowy do-
datek w wysokości 500 zł, który przysługuje na 
każde dziecko do 18 roku życia, oraz dodatko-
we świadczenie w wysokości 500 zł dla dziecka 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świad-
czenie ma formę elektronicznego bonu, waż-
nego do końca marca 2022 roku, a więc można 
je wykorzystać zarówno na opłacenie letniego 
wypoczynku, jak i zimowych ferii (opłata za 
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne).  
Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

KOMU PRZYSŁUGUJE? 
Jaki warunek trzeba spełnić?

✔ o bon mogą ubiegać się rodzice pobierający 
świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus na każde 
dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody;
✔ bon przysługuje także prowadzącym rodzin-
ne oraz instytucjonalne formy pieczy zastępczej, 
którzy dostają na podopiecznych dodatek wycho-
wawczy (w rodzinie zastępczej lub u osoby, która 
prowadzi rodzinny dom dziecka, w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, socjali-
zacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-
terapeutycznego);
✔ w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, przysługuje dodatkowe świadczenie 
w wysokości 500 zł, co w sumie daje 1000 złotych;
✔ bon będzie przysługiwał niezależnie od poziomu 
dochodów, tak jak w przypadku programu „Rodzi-
na 500 plus”;
✔ osobom, które skończyły 18 lat po dniu wejścia 
w życie przepisów, bon nie będzie przysługiwał. 
Rodzice pozostałych wchodzących w pełno-
letniość też muszą zwracać uwagę na terminy. 
O bon należy wystąpić najpóźniej w dniu 18. uro-
dzin dziecka. Jeśli osiąga ono pełnoletniość 18 lat  
np. 5 sierpnia, to trzeba to zrobić do tego czasu. 
Po tej dacie świadczenie nie będzie przysługiwać;
✔ osoby uprawnione do otrzymania bonu nie będą 
musiały wypełniać żadnych wniosków a jedynie 
aktywować bon na stronie PUE ZUS.

JAK POBRAĆ BON TURYSTYCZNY? 
I jak go wykorzystać?

✔ należy założyć profil na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS (PUE ZUS) i zalogować się do niego;
✔ w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest za-
kładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]). Przed 
aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba 
w rodzinie jest uprawniona do pobierania świad-
czenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba 
składała wniosek o 500+);
✔ świadczenie ma formę elektronicznego bonu;
✔ bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego nu-
meru, otrzymasz za pomocą wiadomości teksto-
wej na wskazany przez Ciebie numer telefonu lub 
adres poczty elektronicznej;
✔ numer ten okazujesz podczas rezerwacji pobytu 
lub najpóźniej przy zakwaterowaniu,
✔ ważny jest do końca marca 2022 roku;
✔ można go wykorzystać zarówno na opłace-
nie letniego wypoczynku, jak i zimowych ferii, ale 
z zastrzeżeniem, że muszą być one realizowane 
przez przedsiębiorcę turystycznego lub organiza-
cję pożytku publicznego na terenie kraju. Katalog 
bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie 
z bonu, jest dostępny na stronie https://bontury-
styczny.polska.travel/lista-podmiotow. Przygoto-
wanie listy koordynuje Polska Organizacja Tury-
styczna: https://www.pot.gov.pl/pl;
✔ bon nie podlega wymianie na gotówkę;
✔ bonu nie trzeba wykorzystać jednorazowo – 
płatności nim można dokonywać kilkakrotnie, aż 
do wyczerpania w całości przysługującej kwoty.

W przypadku pytań o bon turystyczny za-
chęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową 
infolinią dotyczącą Polskiego Bonu Turystyczne-
go pod numerem telefonu 22 11 22 111, adres 
e-mail: bon@zus.pl

Tekst: Katarzyna Kędzierska

Podnosimy kwalifikacje branży turystycznej

Szkolenie w Poleskim 
Parku Narodowym. 
Fot. arch. Starostwa 

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

Zajęcia szkoleniowe 
w Nałęczowie. 

Fot. arch. 
PCPR w Łęcznej
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Wywiad z Maciejem Grzywą  ̶  Dyrekto-
rem Zarządzającym Liceum Ogólnokształ-
cącego Mistrzostwa Sportowego Górnika  
Łęczna

 
Gdzie mieści się Wasza szkoła?
Baza dydaktyczna Liceum znajduje się 

obecnie w budynku Zespołu Szkół im. Kró-
la Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej przy  
ul. Bogdanowicza. Kompleks treningowy sta-
nowią obiekty klubowe „Górnika Łęczna” przy 
al. Jana Pawła II. Uczniowie mają do dyspozy-
cji boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetle-
niem, dwa pełnowymiarowe boiska o naturalnej 
nawierzchni, halę sportową, siłownię, gabinety 
fizjoterapeutyczne oraz pomieszczenia odnowy 
biologicznej z wyposażeniem. Nasi uczniowie 
mają możliwość zakwaterowania w internacie 
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

 
Ilu uczniów uczęszcza do Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego Górnika Łęczna?
We wtorek 1 września rozpoczęliśmy już 

3 rok szkolny w historii Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Górnika Łęczna. Śmiało można 
powiedzieć, że szkoła dynamicznie się rozwi-

ja, o czym świadczy chociażby liczba uczniów. 
W tym roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 
100 uczniów, w tym 22 dziewczynki. Aktualnie 
nasza szkoła liczy 4 klasy  ̶  jedną trzecią, dwie 
drugie i jedną pierwszą. O ogromnym zainte-
resowaniu szkołą „Górnika Łęczna” świadczy 
również liczba kandydatów na jedno miejsce. 
Już po raz drugi z rzędu, o jedno miejsce rywa-
lizowało prawie dwóch kandydatów.

 
W czym tkwi sukces Waszej placówki?
Organem prowadzącym Liceum Ogólno-

kształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika 
Łęczna jest Fundacja Akademia Sportu Gór-
nika Łęczna. Szkoła „Górnika” to doskonała 
alternatywa dla uzdolnionej piłkarsko młodzie-
ży z terenu powiatu łęczyńskiego, woj. lubel-
skiego, a nawet dla uczniów z dalszych stron 
kraju. Trzeba zaznaczyć, że w szkole staramy 
się skutecznie połączyć proces edukacji z pro-
cesem szkolenia sportowego. Tutaj nauka nie 
istnieje bez sportu, a sport bez nauki. Obydwa 
te obszary są ze sobą połączone, bo zawodowy 
sportowiec musi być odpowiednio wykształ-
cony i inteligentny. Z drugiej strony nie każdy 
zostanie zawodowym sportowcem, ale za to 

może skieruje swój rozwój w kierunku fizjote-
rapeuty, dziennikarza sportowego, czy osoby, 
która z powodzeniem wystartuje z własnym bi-
znesem, a w przyszłości będzie wspierać klub. 
To tzw. ideologia wychowanka, którą chcemy 
się kierować. Tak właśnie funkcjonuje „Górnik 
Łęczna”. Dzisiaj wielu trenerów i pracowników 
klubu to byli zawodnicy, którzy kiedyś próbo-
wali zostać zawodowymi sportowcami, dzisiaj 
pracują dla „Górnika”, a w Akademii trenują ich 
dzieci. To potwierdzenie, że „Górnik Łęczna” to 
zielono-czarna rodzina.

 
Co jeszcze warto wiedzieć o szkole i jej 

pracownikach?
Warto podkreślić, że nie pobieramy żadnych 

opłat za naukę. Dzisiaj, licząc dyrekcję, na-
uczycieli, pracowników administracji, trenerów, 
fizjoterapeutów, w szkole pracuje ponad 40 
osób. Sportowo w obszar szkoły wpisują się 4 
drużyny, tj. Górnik II Łęczna, Juniorzy A1 oraz 
dwie grupy Juniorów B1. Przy każdej drużynie 
pracuje dwóch trenerów, a dodatkowo do dys-
pozycji zawodników jest trener bramkarzy. Opie-
kę medyczną nad wszystkimi uczniami sprawuje 
dwóch fizjoterapeutów. Nasi uczniowie mogą 

również liczyć na opiekę doświadczonych psy-
chologów z firmy SportAndMinds.

 
Czym ponadto różni się nauka w Waszej 

szkole od innych placówek?
Połączenie procesu edukacji i szkolenia 

sportowego jest możliwe poprzez zintegrowany 
plan zajęć. Każdego dnia zajęcia zaczynają się 
już o 8 rano, a kończą najpóźniej o 16:30. Dzię-
ki temu każdy uczeń właśnie o tej godzinie jest 
po szkole i po treningu. W ten sposób więcej 
czasu ma dla siebie, na swoją pasję, hobby czy 
po prostu na naukę. Najlepsi uczniowie mogą 
liczyć na stypendia naukowe, sportowe lub pro-
fesjonalne kontrakty. Poprzez tak szeroki wa-
chlarz działań możemy zapewnić każdemu ucz-
niowi rozwój na wysokim poziomie. W planach 
mamy rozwój szkoły w kierunku nowoczesnych 
technologii, a także w kierunków nowych ob-
szarów tj. marketing, dziennikarstwo sportowe 
czy programy wolontariatu realizowane z na-
szymi partnerami. Wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Łęcznej prowadzimy działania 
w obszarze powstania bursy szkolnej w Łęcz-
nej, a także rozwoju infrastruktury sportowej.

Rozmawiała: Beata Cieślińska

Akademia Sportu Górnika Łęczna inwestuje 
w modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Trwa rekrutacja 
na kursy zawodowe  

Tutaj nauka nie istnieje bez sportu, a sport bez nauki

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Górnika Łęczna. 
Fot. arch. SMS Górnik Łęczna

Fundacja Akademia Sportu 
Górnika Łęczna pozyskała środki 
z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Dzięki temu 

możliwa będzie realizacja opera-
cji pt. „Modernizacja infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej przy 
ul. Przemysłowej w Łęcznej wraz 
z powstaniem miejsc postojo-
wych dla rowerów”. W ramach 
niniejszego projektu powstanie 

ogólnorozwojowa ścieżka zdro-
wia wyposażona w urządzenia 
koordynacyjne, powstaną miej-
sca postojowe dla rowerów, 
a także zostanie zmodernizowa-
ne oświetlenie i piłkochwyty.

- Niedawno obchodziliśmy trze-
cie urodziny naszej Fundacji. Śmiało 
można powiedzieć, że pozyskanie 
zewnętrznych środków na moder-
nizację infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej to swego rodzaju prezent 
podsumowujący nasze trzyletnie 
działania. Wiele naszych planów 
udało się zrealizować w tym m.in. te 
najważniejsze tj. Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego, podniesienie poziomu 
szkolenia, uzyskanie złotego certyfi-
katu PZPN dla drużyn Górnik Łęczna 
S.A. w programie certyfikacji Szkó-
łek PZPN – powiedział zadowolony 
prezes Fundacji Akademia Sportu 
Górnika Łęczna, Maciej Grzywa.

- To wszystko nie byłoby możli-
we, gdyby nie zespół pasjonatów, 
którzy poprzez wspólne działania 
prowadzą naszą Akademię na co-
raz wyższy poziom. Pozyskanie 
zewnętrznych środków na moder-

nizację infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej to kolejny ważny krok 
w rozwoju klubowej Akademii. To 
również pierwszy etap w kierunku 
poprawy jakości naszej bazy spor-
towej. Przed nami następne pro-
jekty, a każdy z nich to ogromne 
wyzwanie, ale przede wszystkim 
ogromna radość z tego, że możemy 
się rozwijać – dodał Grzywa.

Projekt zostanie zrealizowa-
ny w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność” w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego 
Programem w zakresie 4.6 Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór wniosków z w/w działa-
nia był prowadzony przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Polesie”, a przyznana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego pomoc wynosi 100 tys. zł.

Tekst: Tomasz Płaza

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna 
forma kształcenia osób dorosłych. Może w nich 
uczestniczyć każda osoba, która ukończyła  
18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie. 
Ukończenie kursu to szansa na zdobycie nowe-
go zawodu, uzupełnienie swojego wykształce-
nia, udoskonalenie swoich umiejętności, wspar-
cie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane 
są przede wszystkim w formie zaocznej (zajęcia 
odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 
dni). Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifi-
kacyjnych są zgodne z podstawami programowymi 
kształcenia w danym zawodzie. Aktualnie w ofercie 
powiatowych placówek oświatowych znajdują się 
następujące kursy:
• Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej: technik 
mechanik, technik elektryk, technik przeróbki kopa-
lin stałych, technik górnictwa podziemnego,
• Zespół Szkół w Ludwinie: technik logistyk, tech-
nik rachunkowości, technik fotografii i multimediów,  
kucharz, rolnik, agrobiznes,
• Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach: cukiernik, 
rolnik, technik rolnik,
• Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejo-
wie: sprzedawca, ślusarz.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefo-
nicznie w sekretariatach lub na stronach interneto-
wych szkół.             Tekst: Beata Cieślińska

Prezes Maciej Grzywa 
z umową na realizację 
projektu. Fot. 
arch. fundacji
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Dożynki 
Wojewódzkie 2020

Spis rolnyBrzeziny otrzymają 5000 zł nagrody

Raport „Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu” walczy o nagrodę internautów

Bełżyce   ̶ to miejscowość, w któ-
rej w tym roku odbyły się Dożynki 
Wojewódzkie. W wojewódzkich ob-
chodach Święta Plonów jak zawsze 
wzięła udział delegacja z powiatu łę-
czyńskiego.

W związku z trwającą pandemią ko-
ronawirusa, program uroczystości był 
znacznie skromniejszy niż w latach ubie-
głych i odbywała się ona przy ograniczo-
nej liczbie osób oraz przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. Nie zabrakło jednak 
wspólnej modlitwy podczas uroczystej 
Mszy Świętej odprawionej na Stadionie 
Miejskim w Bełżycach. Nagrodzono rów-
nież uczestników konkursu na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy.

Władze Powiatu Łęczyńskiego repre-
zentowała Sekretarz Powiatu    ̶ Wioletta 
Wachewicz, a uznanie jury zdobył wie-
niec przygotowany przez KGW Brzeziny.

Tekst: Beata Cieślińska

1 września 2020 r. ruszył Powszechny 
Spis Rolny, który obejmie gospodarstwa 
rolne prowadzone przez osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej. 
Udział w nim będzie obowiązkowy. Spis po-
trwa do 30 listopada 2020 r.

Spis rolny jest jednym z głównych źródeł 
pozwalających scharakteryzować polskie 
rolnictwo, co daje szansę na prześledze-
nie i ocenę zmian, jakie nastąpiły w ostatnim 
dziesięcioleciu. Wyniki takiej oceny stwarzają 
możliwość podjęcia zmian i opracowania stra-
tegii rozwoju na gruncie zarówno lokalnym jak 
i centralnym. Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem, które pozwala dokładnie scharakte-
ryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lo-
kalnym i centralnym do podejmowania trafnych 
decyzji strategicznych, opartych na analizie 
danych.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie 
samopisu internetowego, wywiadu telefonicz-
nego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy 
z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o go-
spodarstwach rolnych poprzez:
• samospis internetowy przeprowadzony za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która 
będzie dostępna na tej stronie internetowej;
• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy 
nie spiszą się samodzielnie skontaktują się 
rachmistrzowie spisowi:
• telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu 
w wywiadzie telefonicznym,
• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia 
spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu 

dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rol-
nego.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zbie-
rane będą także informacje dotyczące faktu 
wykonywania innej niż rolnicza działalności za-
robkowej, związanej z gospodarstwem rolnym, 
w tym m.in.: agroturystyki, rękodzieła, prze-
twórstwa produktów rolnych, produkcji energii 
odnawialnej, przetwarzania surowego drewna, 
akwakultury czy leśnictwa. Pozyskane zostaną 
także dane dotyczące udziału przychodów ze 
sprzedaży wyrobów i usług z działalności innej 
niż rolnicza. Wszystko to posłuży analizie rolni-
ctwa jako rynku pracy,

Tekst: Edyta Kasprzyk

Samorząd to nie tylko instytucje, to przede 
wszystkim ludzie. Wspólnota, w której jedni 
podejmują działania na rzecz drugich, by ra-
zem tworzyć rzeczywistość, gdzie nikt nie bę-
dzie czuł się wykluczony a każdy dysponował 
będzie równym głosem. W myśl tej zasady Sta-
rostwo Powiatowe w Łęcznej zaproponowało 
mieszkańcom powiatu konkurs profrekwen-
cyjny pod nazwą ,,Twój głos ma znaczenie”.

Celem konkursu była promocja postaw pa-
triotycznych i obywatelskich. Analizując dane 
Państwowej Komisji Wyborczej można zaobser-
wować, że frekwencja wyborcza w Polsce ma ten-
dencję wzrostową. Polacy coraz liczniej gromadzą 
się przy urnach, by korzystać z czynnego prawa 
wyborczego. Pomysł na konkurs profrekwencyjny 
wpisał się w tę tendencje i jest wyrazem poparcia 
aktywnych postaw oraz zachętą dla tych, którzy 
z przywileju wyboru nie zawsze korzystają.

Po zsumowaniu wyników w obu turach tego-
rocznych wyborów prezydenckich w powiecie 

łęczyńskim frekwencja wyniosła 64,275%. Wynik 
ten jest nieco niższy od średniej krajowej, która 
wyniosła 66,345%. Znacznie wyższa, bo wyno-
sząca 73,595 %, frekwencja odnotowana została 
w okręgu nr 4 w gminie Puchaczów, skąd pocho-
dzi zwycięska miejscowość – Brzeziny.

Sołtys miejscowości Brzeziny, Pani Iwona 
Kałużna, odebrała z rąk Starosty Łęczyńskiego 
Krzysztofa Niewiadomskiego bon, stanowiący 
równowartość 5000 złotych, na organizację wyda-
rzenia na rzecz mieszkańców sołectwa. Nagroda 
jest podziękowaniem za tak liczny udział miesz-
kańców Brzezin w wyborach. Patrząc na wskaza-
ne wyżej liczby cieszy fakt, że na terenie powiatu 
łęczyńskiego odnotowano tak wysoką frekwen-
cję wyborczą. Jednocześnie warto podejmować 
działania promujące postawy profrekwencyjne, 
aby w przyszłych wyborach udział mieszkańców 
powiatu był co najmniej tak wysoki, jak w Brzezi-
nach.

Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Rozpoczęło się głosowanie in-
ternetowe w Konkursie Raporty 
Społeczne, organizowanym przez 
Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su i firmę Deloitte. Raport Grupy 
LW Bogdanka pt. „Stabilny rozwój 
w niełatwym otoczeniu” jest jed-
nym z 56 raportów, na który Inter-
nauci mogą oddać swój głos.

„Stabilny rozwój w niełatwym oto-

czeniu” to kolejny, opublikowany pod 
koniec lipca br. raport zintegrowa-
ny Grupy Bogdanka, który również 
walczy o nagrodę internautów. Z Ra-
portem zapoznać się można pod 
poniższym linkiem: https://lw.com.
pl/pl,2,s468,raport_zintegrowany_
za_2019_r.html

To publikacja będąca podsumowa-
niem finansowych i niefinansowych 

osiągnięć Grupy w 2019 r., przedsta-
wiająca nasze wartości i cele w kon-
tekście społecznym czy środowisko-
wym, realizowane projekty, a także 
wpływ na otoczenie. To właśnie wizja 
„Lubelszczyzny bez Bogdanki” stała 
się jej motywem przewodnim i punk-
tem wyjścia, dzięki któremu pokazuje-
my, że Spółka jest filarem rozwoju eko-
nomicznego i społecznego w regionie.

Aby zagłosować, należy wejść na 
stronę: http://raportyspoleczne.pl/za-
glosuj-na-raport/, następnie wybrać 
Raport GK LW Bogdanka oraz dwa 
inne z listy publikacji zamieszczonych 
na stronie Konkursu, wpisać popraw-
ny adres e-mail i zaznaczyć grupę 
interesariuszy, którą reprezentujemy.  
Na koniec trzeba potwierdzić udział 
w głosowaniu poprzez kliknięcie linku 

przesłanego na podany adres e-mail 
(to ważne, bo głos zostanie zapisany 
w systemie dopiero po jego potwier-
dzeniu, co odbywa się poprzez klik-
nięcie linku przesłanego na podany 
adres e-mail).  Głosowanie trwa do 14 
września 2020 r.

Liczymy Państwa głosy!

Tekst: Marcin Kujawiak

Delegacja z powiatu łęczyńskiego  
z Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. 
Fot. arch. Starostwa

Symboliczny bon z rąk Starosty odebrała 
Sołtys Brzezin. Fot. arch. Starostwa
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Wdzięczni za tegoroczne plony

Tegoroczny konkurs wieńców został przeprowadzony online  
– komisja konkursowa oceniała wieńce na podstawie przesła-
nych fotografii. Spośród 20 zgłoszonych wieńców komisja kon-
kursowa nagrodziła następujące wieńce:

Kategoria wieniec tradycyjny
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach
2. KGW „Łańcuchów” w Łańcuchowie
3. Dzienny Dom „SENIOR+” w Bogdance

Kategoria wieniec współczesny
1. KGW Zezulin Drugi
2. KGW Łuszczów Kolonia
3. KGW „Aktywni Mieszkańcy” w Puchaczowie

Swojego faworyta mogli wybrać również internauci. Najwięcej gło-
sów w Internecie zdobył wieniec wykonany przez KGW Zezulin Dru-
gi. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział 
w konkursie. Doceniamy Państwa pracę i zaangażowanie w propa-
gowanie tradycji naszego regionu oraz przekazywanie młodemu po-
koleniu wartości i szacunku do ciężkiej, ale jakże potrzebnej pracy 
w rolnictwie.

Tekst: Monika Haraszczuk 

Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych 2020

Ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną związaną z zagrożeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców Dożynki 
Powiatu Łęczyńskiego 2020 miały formę sym-
boliczną. 6 września wspólnie podziękowali-
śmy Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich 
ciężką pracę i codzienny trud podczas Mszy 
Świętej, która odbyła się przy kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Łęcznej.

W uroczystej liturgii odprawionej przez księ-
ży Janusza Rzeźnika i Andrzeja Lupę w intencji 

rolników i ich rodzin, udział wzięli przedstawi-
ciele Zarządu Powiatu i Radni Rady Powiatu 
w Łęcznej, reprezentanci samorządów gmin-
nych, ARiMR, Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Łęcznej. Swoją obecnością 
zaszczycił nas również Artur Soboń - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
Pełnomocnik Rządu Do Spraw Transformacji 
Spółek Energetycznych i Górnictwa. Barwną 
oprawę uroczystości stanowiły wieńce, które 
zwyciężyły w powiatowym konkursie na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy.

Tekst: Beata Cieślińska
Delegacja wień-
cowa z Zezulina 

Drugiego otrzymała 
aż dwie nagrody. Przekazanie dożyn-

kowego chleba. 
Fot. arch. Starostwa Nagroda dla KGW Łuszczów Kolonia.
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Załącznik do uchwały nr 91/593/ 2020 Zarządu 
Powiatu w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nie-
ruchomości, stanowiących własność Powiatu 
Łęczyńskiego, położonych w miejscowości 
Jawidz, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków obrębu 0003 
– Jawidz, jako działki nr: 1378/3 o pow. 0,1145 
ha, 1378/4 o pow. 0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 
ha, 1378/7 o pow. 0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 
ha, 1378/11 o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 
0,1205 ha, 1378/15 o pow. 0,1197ha, 1378/17 
o pow. 0,1203 ha, 1378/19 o pow. 0,1195ha, 
1378/21 o pow. 0,1189ha, 1378/23 o pow. 0,1183 
ha, 1378/25 o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 
0,1175 ha, 1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29 
o pow. 0,1298 ha, dla których Sąd Rejonowy Lub-
lin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr LU1I/00143791/3.

2. Cena wywoławcza działek nr:
1) 1378/3 - 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
cztery tysiące złotych), plus VAT;
2) 1378/4 - 38 400,00 zł (słownie: trzydzieści 
osiem tysięcy czterysta złotych), plus VAT;
3) 1378/5 - 38 600,00 zł (słownie: trzydzieści 
osiem tysięcy sześćset złotych), plus VAT;
4) 1378/7 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście złotych), plus VAT;
5) 1378/9 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście złotych), plus VAT;
6) 1378/11- 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście złotych), plus VAT; 
7) 1378/13 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście złotych), plus VAT;
8) 1378/15 - 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy złotych), plus VAT;
9) 1378/17 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy dwieście złotych), plus VAT;
10) 1378/19 - 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy złotych), plus VAT;
11) 1378/21 - 37 000,00 zł (słownie trzydzieści 
siedem tysięcy złotych), plus VAT;
12) 1378/23 - 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy złotych), plus VAT;
13) 1378/25 - 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy złotych), plus VAT;
14) 1378/27 - 36 300,00 zł (słownie: trzydzieści 
sześć tysięcy trzysta złotych), plus VAT; 
15) 1378/28 - 36 300,00 zł (słownie: trzydzieści 
sześć tysięcy trzysta złotych), plus VAT;
16) 1378/29 - 37 500,00 zł (słownie: trzydzieści 
siedem tysięcy pięćset złotych), plus VAT.

3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdą działkę.

4. Działki zlokalizowane są na terenie miej-
scowości Jawidz na obszarze użytkowanym 
rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: 
zachodniej – droga gminna, północnej – działki 
użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabu-
dowę jednorodzinną, wschodniej i południowej 
- działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. 
Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna 
sieć energetyczna średniego napięcia, w odległo-
ści do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. 
Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległo-
ści ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.

5. Obciążenia nieruchomości: – działki są 
w dzierżawie do końca 2021 r.

6. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego gminy Spiczyn, 
przedmiotowe działki położone są w terenie 
oznaczonym następującymi symbolem: 39 
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej na następujących warunkach:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wy-
magają uzyskania warunków i wytycznych Kon-
serwatora Zabytków;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
• 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
• 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 7 paździer-
nika 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala 
konferencyjna) o godzinie:
1) 10.00 dla działki nr 1378/3;

2) 10.15 dla działki nr 1378/4;
3) 10.30 dla działki nr 1378/5;
4) 10.45 dla działki nr 1378/7;
5) 11.00 dla działki nr 1378/9;
6) 11.15 dla działki nr 1378/11;
7) 11.30 dla działki nr 1378/13;
8) 11.45 dla działki nr 1378/15;
9) 12.00 dla działki nr 1378/17;
10) 12.15 dla działki nr 1378/19;
11) 12.30 dla działki nr 1378/21;
12) 12.45 dla działki nr 1378/23;
13) 13.00 dla działki nr 1378/25;
14) 13.15 dla działki nr 1378/27;
15) 13.30 dla działki nr 1378/28;
16) 13.45 dla działki nr 1378/29.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu naj-
później do dnia 30 września 2020 r. na konto 
Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, 
Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, 
nr 15 8741 0004 0007 8908 2000 0030 w ty-
tule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 
1378/……. w Jawidzu. Za datę wniesienia wa-
dium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Powiatu.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, 
które wpłacą wadium w formie, terminie 
i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejsze-
go ogłoszenia.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest 
przedłożenie w dniu przetargu komisji prze-
targowej:
1) dokumentu potwierdzającego tożsamość 
osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie 
nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać 
nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu 
uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wy-
nika upoważnienie przedstawiciela jednostki 
organizacyjnej do jej reprezentowania w prze-
targu,
4) umowy między osobami, określającej wyso-
kość udziału każdej z nich we wpłaconym wa-
dium oraz w prawie własności nieruchomości 
w razie ich nabycia na współwłasność,
5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwie-
rzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy.

11. Wadium wniesione przez uczestnika 
przetargu, który wygrał przetarg, zalicza 
się na poczet ceny nabycia; pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium zwraca się 
niezwłocznie przelewem.

12. Termin podpisania aktu notarialnego zo-
stanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty za-
warcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. W przypadku uchylenia się nabywcy od 
zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi.

14. W przypadku zaistnienia ważnych powo-
dów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrzega 
sobie prawo odwołania przedmiotowego 
przetargu.

15. Dodatkowe informacje w przedmio-
cie niniejszego przetargu można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub tel.: 
(81) – 5315216 w godzinach urzędowania.
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Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej
Już 81 lat minęło od wybuchu II wojny 

światowej. Razem z mieszkańcami powiatu 
łęczyńskiego wspólnie uczciliśmy pamięć 
wszystkich, którzy ofiarą swego życia po-
świadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.

1 września 1939 r. to dzień, który zmienił losy 
Polski i świata. Atakiem Niemiec na Polskę roz-
poczęła się trwająca ponad 5 lat II wojna świato-
wa, podczas której według różnych szacunków 
zginęło od 50 do 78 milionów ludzi. 19 lat po 
zwycięskiej bitwie warszawskiej w 1920 r., któ-
rej 100 rocznicę niedawno obchodziliśmy i za-
trzymaniu ofensywy bolszewickiej na nasz kraj 
i Europę, Polacy znowu musieli stanąć w obronie 
swojej Ojczyzny.

Powiatowe obchody rocznicy wybuchu II 
wojny światowej zostały zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej i odbyły się 
w Łęcznej na Placu Powstań Narodowych. Po 
zaciągnięciu warty przez żołnierzy Wojsk Obro-
ny Terytorialnej i hymnie państwowym okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili Wicestarosta 
Michał Pelczarski oraz Burmistrz Łęcznej Le-
szek Włodarski. Po Apelu Poległych i wspólnej 

modlitwie w intencji ofiar uczestnicy uroczysto-
ści złożyli kwiaty i znicze. Uroczystość prowadził 

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.
Tekst: Beata Cieślińska

Przemówienie Wicestarosty.

W uroczystości wzięli 
udział żołnierze WOT. 
Fot. arch. Starostwa
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Krwawe boje Armii Polskiej z na-
wałą bolszewicką latem 1920 roku 
i zwycięska Bitwa Warszawska mia-
ły swój początek nie nad Wisłą, ale 
nad Wieprzem. To stąd, zanim ru-
szyła kontrofensywa dla zagrożonej 
Stolicy, polscy żołnierze przegnali 
czerwonoarmistów z „Mozyrskiej 
Uderzeniowej Grupy”, zwanej w li-
teraturze i w żargonie frontowców 
„apokaliptyczną bestią”. Mocno 
rozciągnięty „kręgosłup” Grupy Mo-
zyrskiej, złamało uderzenie Sprzy-
mierzonej Armii Ochotniczej, co 
w znacznym stopniu ułatwiło ma-
newr znad Wieprza 15-16 sierpnia. 

Wyprzedzający atak Grupy gen. 
Stanisława Bułak-Bałachowicza na Pu-
chaczów sparaliżował bolszewicki plan 
natarcia następnego dnia na Łęczną 
i Lublin. Sam generał Bułak-Bałacho-
wicz dowodził atakiem od strony Starej 
Wsi, Ludwina i Dratowa, uderzenie od 
Ciechanek Łańcuchowskich i Starej 
Wsi (puchaczowskiej) pilotował ppor. 
Stanisław Lis-Błoński, zaś spieszone 
białoruskie i konne tatarsko-kaukaskie 
pododdziały Bałachowicza zaatako-
wały od Nadrybia i Bogdanki. Podjazdy 
„krasnoarmiejców” zdołały podejść tyl-
ko do Sufczyna na wschód od Łęcznej: 
„Grupa jenerała Bałachowicza zajęła 
dnia 16 VIII po południu Puchaczów, 
biorąc jeńców i tabory. Grupa kpt. Zyg-
munta Zajchowskiego współdziałała 
w tej akcji. Wzięto jeńców z 3 pułku 
piechoty sowieckiej [noszącego nazwę] 
warszawskiego” – meldował Naczelne-
mu Wodzowi szef sztabu ppłk Tadeusz 
Kutrzeba o 6.00 w dniu 17 sierpnia.

Po wyparciu z Puchaczowa wojsk 
sowieckich, Grupa Bałachowicza wy-
zwoliła Urszulin oraz Piszczac i głównie 

w okolicach tych miejscowości rozloko-
wała swoje pododdziały. Dokonywała 
wywiadu taktycznego na Zabużu, ma-
jąc żołnierzy pochodzących z tamtych 
stron, ale też osłaniała Chełmszczyznę 
przed spodziewanym kontratakiem bol-
szewickim. Niebezpieczni byli też maru-
derzy i dezerterzy z rozbitych formacji 
bolszewickich. Schwytani przez gen. 
Bałachowicza otrzymywali alternatywę: 
walczyć po jego polskiej stronie albo 
rozstrzelanie, stąd na mundurach tych 
żołnierzy były tzw. trupie czaszki.

Warto te działania skonfrontować 
z bardziej znanym przekazem o samej 
bitwie cycowskiej. Oto co podaje mjr 
Jan Lewandowski z 7. Pułku Ułanów, 
który został przerzucony spod Łucka 
przez Sokal i Uhrynów pod Cyców: 
„Z Tyszowiec maszerowaliśmy na 
Grabowiec, Rejowiec, Pawłów, Kulik, 
Cyców. W marszu mieliśmy się połą-
czyć z 3 pułkiem ułanów, 16 pułkiem 
ułanów i jazdą Dąbrowskiego, tworząc 
dywizję pod dowództwem płk. Niemie-
skiego. Połączyliśmy się z 3 pułkiem 
ułanów i na razie utworzono brygadę 
pod dowództwem mjr. Bystrama, ów-
czesnego dowódcy 3 pułku ułanów. Na 
postoju w Kuliku dowiedzieliśmy się, 
że w przeddzień naszego tam przyby-
cia, dwa ba[tali]ony etapowe piechoty 
zostały rozbite przez nieprzyjaciela i że 
Cyców jest przez nieprzyjaciela zajęty”.

Rano 15 sierpnia ułani lubelscy zna-
leźli się w lesie na północ od wsi Ku-
lik, mając przed sobą nieprzyjacielską 
piechotę na szosie włodawskiej, w sile 
dwóch pułków na linii: Podgłębokie, Cy-
ców, Wólka Cycowska, Biesiadki i „roz-
kaz mjr. Bystrama, aby zaatakować Cy-
ców. D-ca 7 Pułku Ułanów mjr Piasecki 
wysłał drugi szwadron pod dowódz-

twem rtm. Smoleńskiego przez Stawek, 
Syczyn, Małków, by ten starał się zająć 
szosę koło Wólki Cycowskiej i niepokoił 
nieprzyjaciela na jego tyłach. Szwa-
dron trzeci i czwarty w szyku pieszym 
zaatakowały wzdłuż drogi, posuwając 
się na północ, ale otrzymawszy spotę-
gowany ogień od wschodu, poszły wa-
chlarzowato: 3 szwadron na wschód, 
a 4 na północ. 1 szwadron zatrzymany 
został w rezerwie, by konno natrzeć na 
Cyców” – opowiadał mjr Jan Lewan-
dowski, dość szczegółowo relacjonując 
kolejne ruchy macierzystych podod-
działów i decyzje dowódców oraz stra-
ty bitewne: na koniach trzecia część 7 
pułku z por. Haczyńskim, por. Jakubski 
poległ zdobywając stanowisko ckm, 
zmarli z ran ppor. Olechnowicz i pchor. 
Suchodolski; brak łączności między 

szwadronami i wycofanie się w oczeki-
waniu na wsparcie od strony Łęcznej, 
Ciechanek, Dratowa i Bogdanki.

W historiografii, na której ciąży cień 
PRL-u, mało znane są walki polsko-bol-
szewickie wiosną i latem 1920 r. i dzia-
łania Ochotniczej Armii Sprzymierzonej 
pod wodzą gen. Bułak-Bałachowicza. 
Usiłowano bowiem sprowadzić konflikt 
polsko-bolszewicki do zbrojnej „regula-
cji granic” między dwoma państwami: 
reakcyjno-burżuazyjną Polską oraz po-
stępową i niosącą wyzwolenie, proleta-
riacką armią Czerwoną (taką narrację 
zawierają wydane w l. 2002-2014 opra-
cowania niemiecko-, rosyjsko- i fran-
cuskojęzyczne!). Drugą przyczyną było 
zacieranie rangi udaremnionego także 
przez bałachowców, marszu na Lub-
lin, drugim po Waszawie ośrodku poli-

tycznym ówczesnej Rzeczypospolitej, 
gdzie bolszewiccy komisarze planowali 
wsparcie rewolucji. Istnienie czerwonej 
milicji, propaganda antywojenna i an-
typiłsudczykowska oraz wyniszcze-
nie głodem, niedostatkiem i znużenie 
społeczeństwa 6-letnią wojną, a także 
działalność komunistów i agentury so-
wieckiej - dawały duże szanse powo-
dzenia planu Rosji Sowieckiej. Lublin 
stałby się polskim „Piotrogrodem’1917”, 
o czym mówią dokumenty opublikowa-
ne w Moskwie w l. 1994-1999.

Tekst: dr Grzegorz Jacek Pelica
Fragment większej całości. Kolejny ma 

ukazać się w „Merkuriuszu Łęczyńskim”. 
Autor książki „Wokół roku 1920” (zbiór ese-
jów i szkiców archiwalno-historycznych), 
która ukaże się w tym roku oraz jej wydaw-
cy, poszukują sponsora części nakładu.

Urodził się 6 VI 1890 r. w Pucha-
czowie, w tutejszej wielopokole-
niowej rodzinie chłopskiej. Działał 
na niwie oświatowej i uczestniczył 
w ruchu niepodległościowym. 
Gdy wybuchła I wojna światowa 
wstąpił do I Kompanii Kadrowej. 
Komendant VIII Okręgu Polskiej 
Organizacji Wojskowej, nauczyciel 
w Łęcznej. W czasie wojny polsko
-bolszewickiej powołany przez 
J. Piłsudskiego na oficera łącz-
nikowego przy Grupie Armii gen. 
Stanisława Bułak-Bałachowicza; 

w jej składzie walczył do podpisa-
nia rozejmu. W latach międzywo-
jennych ożenił się i pełnił ważne 
funkcje państwowe (np. w Sztabie 
Generalnym WP). We wrześniu 
1939 r. kierował Cywilnym Komi-
tetem Obrony m. Lublina; walczył 
z Niemcami pod Cycowem, Mo-
gielnicą, Jasieńcem, również po 
wkroczeniu wojsk sowieckich 17 
września. Ciężko ranny koło Jano-
wa Lubelskiego, zmarł w stopniu 
kapitana 31 X 1939 r. w szpitalu 
Szczebrzeszynie. Po ekshumacji 
spoczywa na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie.

Urodził się 10 lutego 1883 r. 
w Meysztach na Wileńszczyźnie. 
Po wybuchu I wojny światowej 
wstępuje na ochotnika do armii ro-
syjskiej. Służy w II Lejb-Ułańskim 
Pułku Kurlandzkim; od 1917 r. jako 
sztabrotmistrz. Na przedwiośniu 
1918 r. wstępuje do Armii Czerwo-
nej. Jesienią tego roku przechodzi 
ze swoim pułkiem do „Białych”. 
Na przełomie 1918 i 1919 r. walczy 
w obronie Estonii, za co otrzymu-
je stopień pułkownika. Następnie 
dowodzi na froncie pskowskim 
w stopniu generał-majora. Po 
krótkim pobycie na Łotwie, jego 
Oddział Białoruskiej Republiki 
Ludowej przechodzi na stronę 
polską w marcu 1920 r. Walczy 
na froncie poleskim na czele 
Sprzymierzonej Armii Ochotniczej. 
Wypadem na tyły wojsk bolszewi-
ckich zdobywa Owrucz i Wieledni-

ki. W sierpniu prowadzi werbunek 
w Łęcznej i okolicy. 15-16 VIII roz-
bija pod Puchaczowem 58 Dywi-
zję Piechoty i pododdział kawalerii 
Grupy Mozyrskiej. W czasie pol-
skiej kontrofensywy zdobywa Ka-
mień Koszyrski, przełamuje front 
16 Armii bolszewickiej i zagonem 
na jej tyły zdobywa 26 września 
Pińsk. Do końca listopada pro-
wadzi boje nad Prypecią. W maju 
1921 r. trzy szwadrony jego kawa-
lerii biorą udział w III Powstaniu 
Śląskim, wchodząc w skład Grupy 
„Północ”. Po wojnie z bolszewika-
mi zakłada firmę eksploatacji łąk 
i lasów w Białowieży; w tartakach 
zatrudnia ok. tysiąca swoich we-
teranów. W latach trzydziestych 
zajmuje się działalnością komba-
tancką i publicystyczną. W 1937 
r. w Hiszpanii wspiera generała 
Franco. W kampanii wrześnio-

wej 1939 r. bierze czynny udział 
w obronie Warszawy, organizując 
oddział dywersyjno-sabotażowy. 
W czasie okupacji zakłada konspi-
racyjną „Konfederację Wojskową”. 
Ginie w zasadzce 10 maja 1940 r.

100-lecie bitwy cycowskiej Warto wiedzieć

Z historii bitwy cycowskiej

Uroczystym obchodom 
100. rocznicy bitwy pod Cy-
cowem towarzyszyło odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej 
– daru od Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, a także  no-
wego pomnika, który stanął 
przed Urzędem Gminy w Cy-
cowie.

Do historii oręża polskiego 
bitwa ta przeszła jako przykład 
znakomicie rozegranej walki 
kawalerii i efektownego zwy-
cięstwa nad przeważającymi 
siłami nieprzyjaciela. Dlatego 
też bitwa pod Cycowem zaję-
ła czołowe miejsce w dziejach 
wojennych 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich, a nazwa „Cyców” 
znalazła się na jednej z tablic 
Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie.

Uroczystości rocznicowe 
rozpoczęły się od złożenia 
wieńców na cmentarzu wo-
jennym w Cycowie, gdzie po-
chowani są uczestnicy bitwy. 
Po Mszy Świętej w kościele 
pw. św. Józefa uczestnicy ob-
chodów przemaszerowali pod 
pomnik upamiętniający boha-
terów wojny polsko-bolszewi-
ckiej poległych na polach gmi-
ny Cyców 15-16 sierpnia 1920 
r., gdzie dokonano odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej przekaza-

nej Gminie Cyców przez Pre-
zydenta Andrzeja Dudę. List 
od Prezydenta odczytał Woje-
woda Lubelski Lech Sprawka. 
W uroczystości, która odbyła 
się 9 sierpnia wzięli również 
udział m.in. przedstawiciele 
samorządu wojewódzkiego, 
władz lokalnych i służb mun-
durowych. Powiat Łęczyń-
ski reprezentowali Arkadiusz 
Biegaj Przewodniczący Rady 

Powiatu i Wioletta Wachewicz 
Sekretarz Powiatu. Po złożeniu 
wieńców uczestnicy uroczy-
stości przeszli na plac przed 
Urzędem Gminy, gdzie odbyło 
się odsłonięcie i poświęcenie 
pomnika ułana, upamiętnia-
jącego bitwę pod Cycowem. 
W cokole pomnika umieszczo-
no kapsułę czasu z nazwiska-
mi fundatorów.

Tekst: Beata Cieślińska

Stanisław Bułak-Bałachowicz

Stanisław Lis-Błoński 
Przebudowana droga w Kijanach. Fot. arch. Starostwa

Pomnik ułana w Cycowie. 
Fot. arch. GDK w Cycowie
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 Po długiej przerwie, 24.08.2020 r. odbyło się spot-
kanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej.

Przedmiotem dyskusji były nowości czytelnicze tj.:
• „Różany eter” Julii Gambrot
• „Jak przestać się martwić i zacząć żyć” Dalea Carne-
giego
• „Tam, gdzie bzy sięgają nieba” Małgorzaty Manelskiej
• „Waleczne kobiety roku 1920” Iwony Kienzler
• „Łagodna dyscyplina” Sarahy Ockwell – Smith
• „Wianek z róż” Agnieszki Olszanowskiej
• „Zaburzony umysł” Erica R. Kandela
• „Zanim odszedł” Edyty Świętek

Stanowią one obecnie bestsellery rynku wydawniczego. 
Wszystkich zainteresowanych ww. książkami zapraszamy 
do naszej biblioteki. Są one już dostępne dla czytelników.

Tekst: Magdalena Pastuszak - Puchalska

03.08.2020 r. odbyło się III spotkanie 
z udziałem zaprzyjaźnionych  z biblioteką 
seniorów z „Klubu Senior+”, którzy podzielili 
się wrażeniami  z przeczytanych książek.

Tym razem były to poradniki medyczne oraz 
psychologiczne:
• „Droga do wewnętrznej równowagi, czyli jak 
wyluzować i pozbyć się stresu” Agnieszki Orna-
towskiej oraz Bogusława Stępnia
• „Jak być dobrym dla siebie” dr Kristiny Neff
• „Sztuka kierowania sobą czyli poznaj siłę inte-
ligencji emocjonalnej” Randiego B. Noyesa
• „Szczęście. Od mądrości starożytnych po 
koncepcje współczesne” Jonathana Haidta
• „Toksyczni mężczyźni” Lilliany Glass

• „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” Joh-
na Graya
• „Dlaczego Mars zderza się z Wenus” Johna 
Graya
• „Dlaczego mężczyźni nigdy nie pamiętają, 
a kobiety nigdy nie zapominają” Marianne J. Le-
gato oraz Laury Tucker
• „Miłość. I co dalej?” Tatiany Mindewicz-Puacz
• „Uzdrawianie związku” Judy Kuriansky
• „Domowy poradnik medyczny” pod red. Kazi-
mierza Janickiego

Wymienione tytuły stanowią bezcenną wie-
dzę, która z pewnością zaprocentuje w przy-
szłości. 

Tekst: Magdalena Pastuszak - Puchalska

Dzięki dotacji z budżetu Powiatu Łęczyń-
skiego, w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych na 2020 r., 
w Milejowie odbyły się Dni Kultury Chrześci-
jańskiej.

Historia najbliższej okolicy, wycieczki rowe-
rowe czy wieczory z poezją były nie tylko przy-

czynkiem do rozmów o charakterze religijnym, 
ale również aktywną i miłą formą spędzania wa-
kacyjnych chwil. Zwieńczeniem wydarzenia był 
koncert zespołu „Świdnik Gospel Choir”. Orga-
nizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej było To-
warzystwo Przyjaciół Milejowa.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

W świecie książkowych poradników 

Nowości wydawnicze w PBP w Łęcznej – CIX DKK „Seniorzy 
o miłości”

Dni Kultury Chrześcijańskiej w Milejowie

Spotkanie DKK w Powiatowej Bibliotece Publicznej. 
Fot. PBP w Łęcznej

25.08.2020 r. odbyło się kolejne 
spotkanie klubu czytelniczego „Se-
niorzy z książką na ty” działającego 
w PBP w Łęcznej. Tematem dyskusji 
była miłość w życiu i w  literaturze.

Czytając romantyczne wiersze pol-
skich poetów rozmawialiśmy o swoich 
pierwszych porywach serca. Dopeł-
nieniem spotkania były  piosenki Mar-
ka Grechuty „Niepewność” i Czesława 
Niemena „Jednego serca! tak mało! 
tak mało”. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne rozmowy z seniorami!

Tekst: Magdalena 
Pastuszak – Puchalska

Seniorzy dyskutują 
o przeczytanych 
książkach. Fot. arch. 
PBP w Łęcznej

„Świdnik Gospel Choir”. Fot. arch. Starostwa


