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Witamy jesień z TVP3 Lublin

Choć lato minęło niepostrzeżenie, nie tracimy energii i chęci do
działania. W sobotę, 26 września,
razem z TVP3 Lublin, symbolicznie
przywitaliśmy jesień nad urokliwym jeziorem Piaseczno.
Dopisała zarówno pogoda, jak
i humor. Gospodarzem nagrania była
Gmina Ludwin, a o urokach pojezierza opowiadali m.in. Starosta Łęczyński - Krzysztof Niewiadomski,
Wicestarosta – Michał Pelczarski
i Wójt Gminy Ludwin – Andrzej Chabros. O podniebienia gości zadbało
Koło Gospodyń Wiejskich w Zezulinie
Drugim. Zapraszamy do odkrywania
naszego powiatu o każdej porze roku!
Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Wkrótce ruszy rozbudowa szpitala!

Przedszkole z oddziałami
specjalnymi już działa

Szpital Powiatowy w Łęcznej
to jednostka, która stanowi chlubę i jedną z wizytówek naszego
powiatu. Dzięki dobrej współpracy dyrekcji SPZOZ w Łęcznej
i władz Powiatu Łęczyńskiego
placówka cały czas się rozwija,
a kolejne plany jej rozbudowy nabrały już realnego kształtu.
Przetarg na wykonanie nowego
skrzydła, w którym powstanie zakład opiekuńczo-leczniczy i oddział
rehabilitacji rozstrzygnięty został
9 września br. Wygrała lubelska firma Miron – Bud proponując swoje
usługi za 9 699 000 zł. Był to drugi
przetarg na rozbudowę szpitala. Poprzedni, ogłoszony w październiku
ub. r. został unieważniony. - Powodem była zbyt wysoka cena. Wartość
tej inwestycji wyceniliśmy na ok. 10
milionów zł, a kwoty proponowane
w jesiennym przetargu były o kilka
milionów wyższe – mówi Dyrektor
SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski. – Dlatego zdecydowałem się
unieważnić przetarg. Jak widać była
to dobra decyzja. Minęło raptem kilka miesięcy i zmieniła się sytuacja
gospodarcza oraz rynek budowlany.
Inwestycje wyhamowały, więc ceny
usług budowlanych spadły. – W po-

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
we wrześniu rozpoczęły się zajęcia w Przedszkolu Ogólnodostępnym z oddziałami specjalnymi w Ludwinie.
Przedszkole to nowa jednostka organizacyjna
Powiatu Łęczyńskiego. Pomocą objętych jest
13 dzieci, które w 3 grupach realizują podstawę
programową. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Już
wkrótce oferta przedszkola zostanie poszerzona
o zajęcia prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.
Tekst: Agnieszka Litwinek-Jabłoniec

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie
kamienia węgielnego
pod nowe skrzydło
szpitala odbyło się
10.05.2019 r. podczas
uroczystych obchodów 10-lecia jednostki.
Fot. arch. Starostwa
równaniu z ubiegłorocznym przetargiem cena jest niższa o ok. 5 milionów zł – stwierdza dyrektor Bojarski.
Na drugi przetarg wpłynęły
3 oferty. Decydująca była cena,
ale ważny też był termin zakończenia. – Przewidywaliśmy, że budowa
będzie ukończona do marca 2022
roku, tymczasem firma Miron-Bud
zadeklarowała, że nowe skrzydło
odda do użytku do końca 2021 roku
– wyjaśnia dyrektor.

Przedmiotem zamówienia było
wykonanie dobudowy do istniejącego budynku szpitala nowego
skrzydła, zlokalizowanego w północnowschodniej części terenu
i powiązanego z budynkiem głównym. Zadanie ma być realizowane
w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
czyli do wykonawcy będzie należeć
m.in. przygotowanie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich

decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę.
W nowej szpitalnej części zostanie umieszczony zakład opiekuńczo
– leczniczy z 84 łóżkami i oddział
rehabilitacji, który zostanie przeniesiony z budynku głównego. Dzięki
przeprowadzce na oddziale zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów
z 18 do 32.
Tekst: Danuta Matłaszewska

Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego. Nr 9/2020

Epidemia nadal trwa
W ostatnim czasie zauważono wzrost przypadków zachorowań wśród mieszkańców
powiatu łęczyńskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej apeluje
o pozostawanie w domu osób z objawami
infekcji, a w przypadku wystąpienia objawów
zakażenia tj. gorączki powyżej 38 stopni C,
kaszlu, duszności lub trudności w oddychaniu, zaburzeń smaku i zapachu - o zgłaszanie
się telefonicznie do lekarza POZ.
Ponadto PPIS w Łęcznej apeluje o zachowanie ostrożności, przestrzeganie dystansu

społecznego, noszenie maseczek w miejscach
publicznych, stosowanie się do zasad dezynfekcji rąk. Zachęcam również do szczepienia się
przeciwko grypie.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, decyzją Ministra
Zdrowia powiat łęczyński objęty został czerwoną strefą. Oznacza to wprowadzenie dodatkowych obostrzeń sanitarnych przy prowadzeniu
pewnych rodzajów działalności i organizacji wydarzeń. Wprowadzone obostrzenia obowiązują
od 3 października.
Tekst: Elżbieta Piłka

Strefa czerwona - najważniejsze zasady

✔ Noszenie maseczek w przestrzeni publicznej;
✔ Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności;
✔ Zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych;
✔ Limit w lokalach gastronomicznych: 1 osoba na 4 m2 lokalu;
✔ Limit w siłowniach i klubach fitness: 1 osoba na 10 m2;
✔ Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos;
✔ W kościołach i miejscach kultu religijnego może być maksymalnie połowa liczby osób,

która może zmieścić się w świątyni. Jeżeli uroczystość religijna odbywa się na otwartym
powietrzu, może w niej wziąć udział 150 osób przy zachowaniu dystansu społecznego
i zakryciu nosa i ust
✔ Wesela i inne uroczystości „rodzinne” – obowiązuje limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;
✔ Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – limit 50 osób z wyjątkiem obsługi;
✔ Transport zbiorowy – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc
siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym
pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących
niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego;
✔ Zakaz korzystania z parków rozrywki
✔ Zakaz działalność usługowej obejmującej poprawę kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), czyli łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mających na celu poprawę samopoczucia.

Praca zdalna w czasie epidemii

Praca zdalna jest nowym rodzajem pracy, wprowadzonym w art. 3 ustawy z dnia 2
marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374).
Artykuł 3 powyższej ustawy przewiduje, że
w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej
w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania (praca zdalna). Przepis ten daje
pracodawcy możliwość powierzenia pracy
zdalnej w okresie konieczności przeciwdziałania COVID-19, a obowiązkiem pracownika jest
podporządkowanie się poleceniu pracodawcy,
o ile istnieją warunki do wykonywania pracy
zdalnej. Przepis ten zawiera więc definicję pracy zdalnej, wskazując na przesłankę jej stosowania oraz podstawowe zasady jej powierzania. Wspomniana ustawa nie wskazuje formy
polecenia pracy zdalnej. Zdaniem Państwowej
Inspekcji Pracy, takie polecenie pracodawca
może wydać pracownikowi w dowolnej formie, również ustnie. Jednakże, w interesie
obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu
polecenia pracy zdalnej, np. pismo skierowane
do pracownika, e-mail. Regulacja dotycząca
pracy zdalnej wskazuje, że praca zdalna może
być pracą określoną w umowie o pracę, czyli
taką, na którą strony umówiły się na początku zatrudnienia lub w jego trakcie. Ze względu
na rodzaj wykonywanej pracy, nie każdemu
pracownikowi można polecić pracę zdalną.
Natomiast, jeżeli charakter jego pracy na to
pozwala, to nie ma formalnych przeszkód w jej
poleceniu. Natomiast obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych,

które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.
Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej. Zatem odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub
umową o pracę, może skutkować nałożeniem
na pracownika kary porządkowej. Pracownik
może wnioskować o pracę zdalną, ale decyzja
o poleceniu pracy zdalnej należy wyłącznie do
pracodawcy.
W przypadku pracy zdalnej, zmianie ulega
miejsce stałego wykonywania pracy przez pracownika. Najczęściej będzie to polecenie wykonywania jej przez pracownika z domu. Inne
warunki wykonywania pracy, nie ulegają zmianie, w szczególności system czasu pracy, w jakim pracownik był zatrudniony. Z przepisów nie
wynika jednak, że miejscem wykonywania pracy zdalnej ma być wyłącznie dom czy mieszkanie pracownika. Może to być każde miejsce
pozwalające na jej wykonywanie.
Czas wykonywania pracy zdalnej można
określić na czas oznaczony.
W poleceniu wykonywania pracy zdalnej,
pracodawca powinien wskazać termin jej wykonywania. Praca zdalna nie wpływa na wysokość wynagrodzenia. Pracownik wykonuje
te same obowiązki, tylko w innym miejscu,
a zatem przysługuje mu za to wynagrodzenie
ustalone w umowie z pracodawcą
Autor: Piotr Kaniowski – Radca Prawny
Poradnik przygotowany w ramach zadania publicznego realizowanego przez Polską
Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego. Pełna treść poradnika:
www.powiatleczynski.pl/nieodplatna-pomocprawna-w-powiecie-leczynskim
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Środki PFRON na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że dysponuje środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i zachęca osoby
niepełnosprawne zarejestrowane w PUP,
posiadające status osoby poszukującej
pracy, niepozostającej w zatrudnieniu, do
składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej.

Osoby o statusie poszukującego pracy (które nie otrzymały wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej) mogą ubiegać się o wsparcie
na ten cel w kwocie:
l nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania

do prowadzenia działalności gospodarczej,
rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy,
l wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w przypadku zobowiązania do prowadzenia
działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie
przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Dokumenty do pobrania znajdują się na
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, tj.: https://leczna.praca.gov.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie PUP w Łęcznej: al. Jana Pawła II 95,
21-010 Łęczna, i pod nr. telefonu: (81) 53 15 401.
Tekst: Ewa Zembrzycka

7. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

82,5 mld euro – to kwota, którą Polska
otrzymała na realizację projektów unijnych w latach 2014–2020. Efekty działania Funduszy Europejskich znajdują się
niemal na każdym kroku, na wyciągnięcie
ręki. Począwszy od realizacji wielkich inwestycji związanych z infrastrukturą, po te
najmniejsze, będące wsparciem dla osób
najbardziej potrzebujących. Zakres oddziaływania funduszy unijnych jest ogromny,
z tego też powodu w dniach 25-27 września
odbyły się już po raz 7. Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Jako Powiat również wzięliśmy udział w akcji. Od lat staramy się w jak największym zakresie korzystać z unijnego budżetu, co widać
na przykładzie nieustannie realizowanych inwestycji drogowych, przeprowadzonych termomodernizacji czy modernizacji i doposażaniu szkół oraz innych jednostek podległych.
Realizujemy projekty podnoszące kwalifikacje
oraz kompetencje zawodowe i społeczne ucz-

niów i nauczycieli, jak również projekty promujące dziedzictwo kulturowe i historyczne.
Podczas tegorocznej edycji zaprezentowaliśmy efekt jednego z podjętych działań, jakim
jest projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół
Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”. Projekt objął wsparciem Zespół Szkół Górniczych
w Łęcznej oraz Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i polegał na modernizacji posiadanych budynków oraz wyposażeniu ich w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do kształcenia zawodowego
i ustawicznego młodzieży oraz dorosłych.
„Fundusze europejskie odmieniają miasta
i wsie, poprawiają funkcjonowanie wielkich
przedsiębiorstw i małych rodzinnych firm.
Zmieniają też życie Polaków, dlatego warto po
nie sięgać” – podsumowuje Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.
Akcję zorganizowało Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i innymi instytucjami
z całej Polski.
Tekst: Justyna Słomka

Przebudowy dróg
Rozpoczęły się prace drogowe w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowości Albertów (gmina Puchaczów). Prace
obejmują wzmocnienie nawierzchni oraz
przebudowę chodników i budowę przejść
dla pieszych oraz zatok autobusowych,
mające na celu poprawę bezpieczeństwa
niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki wykonaniu oznakowania
poziomego i pionowego droga stanie się
bardziej przyjazna i bardziej czytelna dla
jej użytkowników. W ramach realizowanego
zadania prowadzone są prace na odcinku
o długości ok. 995 m.
Od kwietnia br. Zarząd Dróg Powiatowych
dysponuje remonterem – urządzeniem, dzięki
któremu może sprawniej wykonywać niezbęd-

ne roboty drogowe. Remonter drogowy jest
przeznaczony do likwidacji ubytków nawierzchni i spękań przy zastosowaniu różnych frakcji
grysowych i emulsji asfaltowej, odpowiednio
dozowanych i wbudowywanych pod ciśnieniem
w miejsca powstałych uszkodzeń nawierzchni.
Posiadanie urządzenia sprawia, że nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej, gdyż jest ono bardzo wydajne i nieskomplikowane w obsłudze. Remonter
drogowy nadaje się szczególnie do naprawy
głębokich ubytków i spękanych nawierzchni po
okresie zimowym, gdy trzeba działać szybko.
Droga może być normalnie eksploatowana natychmiast po naprawie. To właśnie dzięki temu
urządzeniu ZDP może systematycznie dokonywać drobnych prac remontowych w terenie.
Tekst: Edyta Kasprzyk

Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” – zakończony!
Powiat Łęczyński wspólnie z Zespołem
Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołem
Szkół Rolniczych w Kijanach w okresie od
01.04.2018 do 29.09.2020 r. realizował projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na
rynku pracy” współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kurs spawacza.
Fot. arch.
ZSR w Kijanach
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Projekt był odpowiedzią na główny problem
dotyczący szkół kształcenia zawodowego jakim jest niedostosowanie jakości i warunków
kształcenia do wymogów rynku pracy, wynikający z niedoposażenia pracowni szkolnych,
małej ilości zajęć praktycznych czy braku odpowiednich kwalifikacji kadry nauczającej.
W ramach realizacji projektu podjęte zostały
następujące działania, mające na celu podniesienie i dostosowanie jakości kształcenia zawodowego uczniów do potrzeb rynku pracy:
✔ przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla 10
nauczycieli z zakresu obróbki skrawaniem, spawalnictwa, kelnerstwa, barmaństwa i carvingu;
✔ skierowanie na studia podyplomowe/kurs dla
2 nauczycieli: „Chłodnictwo i klimatyzacja” oraz
„Programowanie obrabiarek CNC”;
✔ doposażenie pracowni technicznych w/w szkół
w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia skrawające i spawalnicze oraz
wyposażenie gastronomiczne;
✔ zorganizowanie stażu zawodowego u pracodawców dla 120 uczniów;
✔ przeprowadzenie kursów zawodowych dla
136 uczniów z zakresu zdobywania nowych
uprawnień, m.in. spawanie, wózek widłowy,
operator obrabiarek skrawających, eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznej, AutoCAD, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo,

Szkolenie wewnętrzne
z zakresu chłodnictwa
i klimatyzacji. Fot.
arch. ZSG w Łęcznej

barmaństwo, carving, pierwsza pomoc, chłodnictwo i klimatyzacja;
✔ zorganizowanie dla 10 nauczycieli wizyt studyjnych na wyższych uczelniach, dotyczących
poznania i stosowania nowych technologii.
Projekt realizowany był w ścisłej współpracy
z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Poszerzenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli,

uczniów oraz wprowadzenie innowacyjnej formy nauczania przyczynią się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego, wzrostu
zainteresowania młodzieży nauką w szkołach
o profilu zawodowym, a także poprawy jakości
życia mieszkańców powiatu poprzez wzrost zatrudnienia.
Tekst: Justyna Słomka
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Ruszyły staże zawodowe dla uczestników projektu „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”
25 sierpnia rozpoczęły się pierwsze staże zawodowe dla uczestników projektu „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”. 50 mieszkańców naszego
powiatu odbędzie 5-6 miesięczne
staże zawodowe u pracodawców
z terenu województwa lubelskiego.
W ramach projektu już od ubiegłego roku Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie realizuje przedsięwzięcia
na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji społecznej
osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji
oraz usług reintegracji i rehabilitacji
społeczno-zawodowej.
Staże będą realizowane do marca
2021 r. Ich celem jest nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych
do wykonywania konkretnych zadań
w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Staż jest formą
wsparcia, która umożliwi zdobycie
doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych osobom pozostającym bez
zatrudnienia oraz doświadczenia
zawodowego w celu zwiększenia ich
szans na znalezienie pracy. Praktyczne umiejętności stażyści zdobywają

w takich zawodach jak: pracownik
administracyjno-biurowy, rejestratorka medyczna, pomoc kosmetyczna, pomoc nauczyciela, fotograf,
florysta, technik weterynarii, serwisant komputerowy, opiekun osoby
niepełnosprawnej, pomoc biblioteczna, pomoc kuchenna, pracownik
gospodarczy. Uczestnicy projektu,
podczas trwania stażu zawodowego,
zapewnione mają badania lekarskie
przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW,
możliwość zwrotu kosztu dojazdu
na staż.
Mamy nadzieję, iż zdobyte w trakcie stażu doświadczenie zawodowe
pozwoli wszystkim naszym uczestnikom skutecznie wejść na rynek pracy. Stażystom życzymy powodzenia
i dziękujemy wszystkim pracodawcom, którzy współpracują z PCPR
w Łęcznej i przyjęli naszych uczestników na staże zawodowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej realizuje projekt
pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” na
terenie powiatu łęczyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
11 Włączenie społeczne, Działanie
11.1 Aktywne włączenie, Priorytet in-

Uczestnik stażu
w Starostwie
Powiatowym
w Łęcznej. Fot.
arch. Starostwa

westycyjny 9i „Aktywne włączenie,
w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnie-

nie”. Całkowita wartość projektu to:
1 554 244,39 zł. Dofinansowanie z UE
to: 1 321 107,73 zł.
Tekst: Kornelia Bartoch

Zadbaj o dobre relacje z dzieckiem
Pełnienie funkcji rodzicielskiej jest najbardziej
wymagającą rolą życiową, którą trzeba jeszcze
dzielić dodatkowo z wieloma innymi, też ważnymi - chociażby z rolą pracownika. Dlatego
warto cały czas poszerzać swoją wiedzę, żeby
bycie rodzicem stało się łatwiejsze i było przede wszystkim powodem do dumy, a nie źródłem
zmartwień i rozgoryczenia. Tych, którzy chcieliby
stać się jeszcze lepszym rodzicem zapraszamy
na Warsztaty Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich realizowane w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
Dorośli są bardzo często zabiegani, zmęczeni
i starają się dzielić swój czas pomiędzy pracę, dom
i rodzinę. Wówczas trudno jest im zaangażować się
w coś w pełni. Często bywa tak, że chcą w pierwszej kolejności zapewnić rodzinie jak najlepszy byt
i zapominają, jak ważny jest dla dziecka po prostu
czas spędzany tylko i wyłącznie z rodzicem. Z pozoru zwykła rozmowa i czas spędzony z dzieckiem,
a nie dobra materialne, potrafią zaspokoić potrzeby
dziecka i służą jego prawidłowemu rozwojowi, czyli temu na czym każdemu kochającemu rodzicowi
zależy. Kiedy dzieci - niezależnie od wieku w jakim

są - wiedzą, że mogą porozmawiać z rodzicami
o swoich sprawach, otrzymują od nich wsparcie
i zrozumienie, to czują się wtedy bezpieczne i kochane. To z niezaspokojenia tych potrzeb powstają
problemy, z którymi borykają się rodzice, więc to
oni, a nie dzieci są za nie odpowiedzialni i to zadanie
rodziców znaleźć dla nich rozwiązanie.
Spraw, żeby kolejne pokolenie było dowodem na
to, że świat jest piękny. Zacznij od siebie, od swojej rodziny i weź udział w Warsztatach Zwiększania
i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej, ul. Staszica 9. Szczegółowe informacje
pod numerem tel. 81 53 15 378. Warsztaty adresowane są do rodziców, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi, czują się bezradni wobec ich
zachowań, chcą doskonalić techniki umiejętności
wychowawczych lub poszukują nowych. Uczestnicy warsztatów mają możliwość nabycia wiedzy
m.in. na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, nawiązywania i utrzymywania
poprawnych relacji w rodzinie, jak również nabycia
wiedzy w zakresie „komunikacji bez przemocy”.
Serdecznie zapraszamy!!!
Tekst: Iwona Wiśniewska

Uczestnicy olimpiady w Łęcznej.
Fot. www.oomlubelskie2020.pl

Podczas zawodów nie zabrakło tradycyjnych elementów takich jak zapalenie olimpijskiego znicza, uroczyste
ślubowanie zawodników, trenerów
oraz sędziów. Do Łęcznej zjechali naj-

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej funkcjonuje
Zespół Diagnozy Małego Dziecka.
Rodzicu, jeżeli coś Cię niepokoi
w rozwoju twojego dziecka, oferujemy Ci profesjonalną konsultację,
diagnozę i terapię.
W skład Zespołu wychodzą: psycholog, pedagog, fizjoterapeuta ze specjalizacją pracy z małym dzieckiem, terapeuta integracji sensorycznej oraz z zakresu
diagnozowania i leczenia niedojrzałości
neuromotorycznej, psychoterapeuta oraz
logopeda, audiolog z uprawieniami do
terapii karmienia. Wielospecjalistyczna
diagnoza dziecka od urodzenia do 3 roku życia jest przeprowadzana w trakcie kilku spotkań. Specjaliści planują
w najbliższym czasie nawiązać współpracę z lekarzami, położnymi oraz pielęgniarkami środowiskowymi, aby każdy rodzic mógł skonsultować w poradni
rozwój swojego dziecka, żeby potem te
potrzebujące wsparcia mogły otrzymać
profesjonalną pomoc w ramach prowadzonego w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Łęcznej Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
jest wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym
w powiecie łęczyńskim w ramach projektu rządowego „Za Życiem”. Celem
działań jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom zagrożonym
niepełnosprawnością.
Tekst: Grażyna Paterek

W Łęcznej
powstaje
„Okno życia”

Na terenie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej powstaje
„Okno życia”. Projekt jest inicjatywą
społeczną. Powstał, by matki, które
nie mogą bądź nie chcą opiekować
się noworodkiem, w sposób anonimowy, bezpieczny mogły pozostawić w tym miejscu nowonarodzone
dziecko.

XXVI Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w sportach halowych
Od 25 do 27 września, Łęczna
była areną zmagań w badmintonie, a to wszystko za sprawą XXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Lubelskie 2020”.

Pomagamy
dzieciom
od urodzenia

lepsi młodzieżowi zawodnicy z całego
kraju. Hala sportowa SP4 w Łęcznej
zamieniła się w miejsce zmagań na
4 profesjonalnych kortach do gry.
Ze względu na obostrzenia sanitarne relację można było oglądać jedynie
online.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Krzysztof Niewiadomski –
Starosta Łęczyński.
Tekst: Edyta Kasprzyk

Na terenie województwa lubelskiego „Okno życia” znajduje się tylko
w Zamościu. W związku z tragicznymi
sytuacjami, które miały miejsce w przeszłości na terenie naszego powiatu
ustalono, że „Okno życia” powstanie
również w Łęcznej, na terenie parafii
pw. św. Marii Magdaleny, gdyż miejsce,
w którym będzie usytuowane jest bezpieczne i odizolowane z zewnątrz.
Przedsięwzięcie to wymaga wkładu
finansowego, dlatego też za zgodą ks.
abp. Stanisława Budzika wkrótce przy
kościołach na terenie dekanatu łęczyńskiego zostaną przeprowadzone kwesty na ten cel. Osoby, które chciałyby
przekazać pomoc rzeczową lub zaangażować się osobiście mogą skontaktować się z przedstawicielami komitetu założycielskiego, w skład którego
wchodzą: ks. Janusz Rzeźnik, Krzysztof
Niewiadomski, Elżbieta Jakubowska,
Mirosław Tarkowski, Elżbieta Brodzik.
Tekst: Beata Cieślińska
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Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID – 19
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Lubelskim
i we współpracy ze Starostą Łęczyńskim,
korzystając z Funduszy Europejskich, realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” finansowany z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata
2014-2020. Główny cel projektu: wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów
w okresie epidemii COVID-19.
W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID – 19” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
– 2020, Wojewoda Lubelski dokonał podziału
środków znajdujących się w dyspozycji województwa lubelskiego na poszczególne powiaty.
Kwota środków przyznanych dla Powiatu Łę-

czyńskiego wynosi 253 381,64 zł. Zostanie ona
przeznaczona na zakup: 79 laptopów, 4 pakietów
oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ośrodków ochrony indywidualnej
w postaci maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych. Ponadto, zostaną wyposażone 2
miejsca do kwarantanny w placówce opiekuńczo
– wychowawczej. Wsparcie kierowane jest do
dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Cel szczegółowy projektu to wsparcie dzieci,
rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy
zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na
cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej
i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsc
kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Dofinansowanie projektu z UE: 6 741 291zł,
w tym 5 681 560 zł pochodzi ze środków europejskich, natomiast 1 059 731 zł stanowią środki
współfinansowania krajowego.
Tekst: Katarzyna Kędzierska

Pracownicy PZAZ podnoszą swoje umiejętności
kulinarne
W dniach 15 – 16.07.2020 r. w Powiatowym
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się kolejne szkolenie gastronomiczne ,,Kuchnia cateringowa. Profesjonalny serwis bankietowy”. Wzięło w nim udział
8 niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w PZAZ.
Szkolenie finansowane było z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego, a jego głównym celem było podnoszenie kompetencji zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu przygotowywania posiłków. W trakcie
szkolenia uczestnicy poznali charakter i różnorodność kuchni bankietowej, flagowe i innowacyjne dania, nowoczesne techniki używane
przez kucharzy w wielu rejonach Polski i świata.
Szkolenie poprowadziła uczestniczka II edycji
Top Chef’a Patrycja Wąsiakowska. Szkolenie
przebiegało w miłej i przyjemnej atmosferze,
uczestnicy z przyjemnością zdobywali wiedzę
zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Odbyła
Nagroda dla Roberta Janowskiego
z Ludwinowa.
Fot. arch. UMWL

Szkolenie w PZAZ.
Fot. arch. PZAZ
w Łęcznej.

Uroczyste podsumowanie
projektu „Na zdrowie!”.
Fot. arch. Starostwa

Starostwo Powiatowe w Łęcznej zakończyło projekt pt. „Na zdrowie!”, finansowany
ze środków Fundacji Orlen w ramach programu „Moje Miejsce na Ziemi” edycja II. W projekt zaangażowanych było 12 Kół Gospodyń
Wiejskich oraz Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej. 18 września miało
miejsce uroczyste podsumowanie projektu,
podczas którego Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski wręczył przedstawicielkom KGW podziękowania oraz upominki
rzeczowe w postaci kompletu trzech podgrzewaczy gastronomicznych.
Biorąc udział w projekcie, KGW podzieliły się
swoją wiedzą i doświadczeniem w formie przepisów na wyjątkowe, aromatyczne, czerpiące z bogactwa regionu dania. W zamian miały
możliwość integracji podczas profesjonalnej

sesji zdjęciowej Kół Gospodyń Wiejskich oraz
promocji przygotowanych potraw. Spotkanie
z profesjonalnym fotografem było dla uczestników projektu również okazją do rozmów o tym,
jakich trików należy użyć, by zdjęcie dania było
bardziej efektowne.
Zwieńczeniem projektu jest publikacja ,,Na
zdrowie! Regionalne produkty i zdrowe przepisy” zawierająca prawie 50 ciekawych propozycji wzbogaconych w pobudzające kulinarną
wyobraźnię i apetyt fotografie. Aby przybliżyć
zawartość wspomnianej publikacji, od tego numeru ,,Ziemi Łęczyńskiej” rozpoczynamy nowy
kulinarny cykl, w którym będziemy prezentować
przykładowe, proponowane przez różne KGW,
przepisy. Ponieważ trwa sezon na dynię, jako
pierwszą proponujemy zupę dyniową autorstwa
Koła Gospodyń Wiejskich z Łuszczowa Kolonii.
Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Zupa dyniowa

się też degustacja przygotowanych potraw, a na
koniec każdy z uczestników, po przygotowaniu
swojego dania finałowego, otrzymał certyfikat
ukończenia kursu.
Tekst: Maria Pochwatka

1 mała dynia, 2 duże ziemniaki, 2 marchewki, 1 l wcześniej ugotowanego bulionu,
2 ząbki czosnku, 1 mała cebula, 1 mały pomidor bez skórki i pestek, ½ soku z cytryny,
1 łyżeczka kurkumy, ½ łyżeczki zmielonego imbiru, sól, pieprz, gałka muszkatołowa,
ok. 100 ml słodkiej śmietanki 30%, grzanki, pestki dyni, 4 upieczone młode marchewki
Przygotowanie:
Dynie przekroić na pół i oczyścić z pestek
i włókien. Następnie pokroić w kostkę
razem ze skórką. Ziemniaki, cebulę, marchew obrać i pokroić w kostkę. Wszystko
przełożyć do garnka, zalać bulionem i gotować na małym ogniu pod przykryciem
do miękkości. Zupę zmiksować na krem
blenderem. Śmietanę dodać do całości lub
na talerze przy podaniu. Dekorujemy pieczoną marchewką, grzankami i prażonymi
pestkami dyni.

Sukcesy naszych rolników
Reprezentanci naszego powiatu kolejny raz zostali docenieni
w wojewódzkich konkursach dotyczących rolnictwa. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Paweł Serej z Popław w gminie
Milejów został tegorocznym laureatem konkursu „Rolnik z Lubelskiego” w kategorii „Ogrodnictwo”.
Pamiętacie akcję #lubelskikoszyk?
Jednym z produktów, które Wam
polecaliśmy były pomidory z gospodarstwa Pawła Sereja, dlatego
gdy dostaliśmy informację o tegorocznym naborze, nie wahaliśmy się
kogo powinniśmy zgłosić do udziału
w konkursie. Gospodarstwo produkuje swoje wyroby dla rynku lokalnego, zaś powierzchnia upraw to
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6 tys. metrów kwadratowych.
Robert Janowski wraz z rodziną prowadzi w Ludwinowie (gmina
Cyców) Ekologiczne Gospodarstwo
Mleczne „Pod Kasztanem”. Mamy
ogromną przyjemność złożyć Panu
Robertowi i jego rodzinie ogromne gratulacje za zdobycie I miejsca
w wojewódzkim konkursie „Ekolubelskie 2020”. II miejsce w konkursie zajął również rolnik z naszego
powiatu. Robert Goch z Uciekajki
(gmina Ludwin) w swoim gospodarstwie zajmuje się ekologiczną uprawą ziemniaków, orzechów włoskich,
borówek, malin. Prowadzi również
hodowlę królików, kur, gęsi i indyków.
Tekst: Edyta Kasprzyk

Nagroda dla Pawła
Sereja z Popław.
Fot. arch. UMWL
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Wrześniowe rocznice – pamiętamy
17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał zbrojnej napaści na Polskę, bez oficjalnego wypowiedzenia
wojny. 20 września 1939 r. w Łęcznej miała miejsce bitwa o most lubelski.
Wkraczając na terytorium naszego kraju ZSRR
wywiązał się z paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku, gdzie w tajnym protokole Sowieci zobowiązali się do zaatakowania Polski, gdyby ta znalazła się w stanie wojny z III Rzeszą. W 81. rocznicę
tego szczególnego dnia, Krzysztof Niewiadomski
– Starosta Łęczyński, Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński i Wioletta Wachewicz - Sekretarz
Powiatu Łęczyńskiego złożyli kwiaty i znicze pod
krzyżem na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej, upamiętniając w ten sposób Polaków poległych podczas walk II wojny światowej i zesłańców
Sybiru. Warto bowiem podkreślić, że 17 września
obchodzimy również Światowy Dzień Sybiraka –
święto, które zostało zainicjowane przez Związek
Sybiraków celem upamiętnienia ofiar zbrodniczego
reżimu radzieckiego. Od 2013 roku ten dzień jest
jednym ze świąt państwowych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wdzięczność naszym przodkom za wolność władze Powiatu Łęczyńskiego wyraziły również biorąc
udział w obchodach rocznicy bitwy o most lubelski
w Łęcznej. 20 września 1939 r. przy trakcie lubelskim nad Wieprzem doszło do starcia sił polskich
i niemieckich. 100 - osobowy oddział polskich żołnierzy z różnych jednostek wspólnie z ochotnikami
z Łęcznej zaatakował pozycje Niemców na zachodnim brzegu rzeki. Polacy, pod dowództwem kpt.
Stefana Żabickiego, rozproszyli najeźdźców.
Symboliczne oddanie hołdu świadczy o tym,
że w naszej codzienności nie ginie pamięć o tych,
którym zawdzięczamy rzeczy tak bezcenne jak
wolność.
Tekst: Edyta Kasprzyk

Wicestarosta Michał
Pelczarski oddaje hołd
uczestnikom bitwy
o most lubelski w Łęcznej.
Fot. arch. Starostwa

17 września władze
Powiatu
Łęczyńskiego
uczciły pamięć
ofiar agresji
sowieckiej

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej
27 września w Dniu Podziemnego Państwa Polskiego przypada
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.
Warto pochylić się nad istotą funkcjonowania tej stosunkowo młodej
formacji oraz przyczyną połączenia
obu Świąt wspólną datą.
Wojska Obrony Terytorialnej to od
1 stycznia 2017 roku jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych RP obok Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki
Wojennej i Wojsk Specjalnych. Ideowo
odwołują się do założeń Armii Krajowej
oraz powojennych organizacji niepodległościowych. Żołnierze WOT wybierają tę formację z dwóch względów. Po
pierwsze bycie kontynuatorem i strażnikiem zasad i idei tak ważnych w dziejach Polski wpisuje się w budowanie
etosu polskiego wojska. Po drugie,
mimo upływu czasu, misja, struktura
i terytorialność wpisane w działanie
WOT są spójne z założeniami AK.
Wspomniana terytorialność oznacza, iż żołnierze przypisani są do
miejsc, w których żyją, które znają,
a ich zadaniem jest obrona Ojczyzny.
Są pomocnym ramieniem i tarczą dla
swojej społeczności, będą walczyć niezłomnie, a przeciwności ich nie złamią.
Tym samym misją „terytorialsów” jest
,,obrona i wspieranie lokalnych społeczności”, a mottem ,,zawsze gotowi,
zawsze blisko”.
Wśród zadań WOT wymienia się:
• utrzymanie powszechnej gotowości
do obrony terytorium RP;
• ochronę ludności przed skutkami

klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochronę mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochronę
zdrowia i życia ludzkiego, a także udział
w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
• kształtowanie w społeczeństwie postaw
i wartości patriotyczno-obywatelskich;
• współpracę z elementami podsystemu pozamilitarnego państwa (w tym
szczególnie z samorządami terytorialnymi, strażą pożarną, policją, itp.).
W związku z powyższym, działająca
na terenie powiatu łęczyńskiego 244
Kompania 24 Batalionu 2 Lubelskiej
Brygady Obrony Terytorialnej podejmuje wiele działań, m.in.;
• uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym,
• prowadzi szkolenia w tzw. stałym rejonie odpowiedzialności (SRO), do których należy zapoznanie się z terenem

i prowadzenie działań typu przeprawa
przez rzekę Wieprz;
• wspólnie z OSP Milejów prowadzi
ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej,
ratownictwa, ewakuacji ludności i gaszenia pożarów.
Wielkim sprawdzianem dla WOT okazała się pandemia COVID-19. Ten trudny czas pokazał, że istnienie jednostek
mundurowych o charakterze terytorialnym umożliwia sprawną organizację
działań. W tym celu, wspomniana już
244 Kompania, w ramach operacji ,,Odporna wiosna” nawiązała współpracę
z jednostkami samorządu terytorialnego. W efekcie „terytorialsi” zaopatrzyli
ludność cywilną w maseczki ochronne,
dowozili posiłki kombatantom oraz osobom przebywającym w kwarantannie
oraz nadal mierzą temperaturę w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej i w SPZOZ
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puchaczowie. Więcej informacji: www.wojskopolskie.pl i www.terytorialsi.wp.mil.pl
Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Żołnierze WOT podczas
powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Fot. arch. Starostwa

Rondo „Lubelskiego Lipca 1980”
w Łęcznej
13 września, w Łęcznej odbyły
się uroczystości związane z nadaniem nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu drogi krajowej
nr 82 z drogami wojewódzkimi nr
820 i 829. Skrzyżowanie to nosi
teraz nazwę „Lubelskiego Lipca
1980”. Uroczystość była wyrazem
wdzięczności i pamięci o 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Wpisując się w ogólnopolskie obchody 40. rocznicy
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
,,Solidarność”.
Nowo nadana rondu nazwa zwraca
uwagę na fakt, że to właśnie wydarzenia na Lubelszczyźnie zapoczątkowały lawinę protestów w całym kraju.

Jako pierwsi, bo już 8 lipca, zaczęli
strajkować pracownicy PZL Świdnik. W zaledwie dwa tygodnie protest na Lubelszczyźnie rozszerzył się
na ponad 150 zakładów pracy (m.in.
Fabryka Maszyn Rolniczych ,,Agromet”, Lubelska Fabryka Wag, Herbapol, Cefarm, Polfę, Zakłady Azotowe
w Puławach), w których łącznie zatrudnionych było około 50 tysięcy pracowników.
W związku z powyższym nie ulega
wątpliwości, że to właśnie ,,Lubelski
Lipiec 1980” rozbudził nadzieję na
jedność i siłę obywateli. Tym samym
rozpoczął nową erę, dając początek
zdarzeniom, których bezpośrednią
konsekwencją były przemiany ustrojowe w 1989 roku.
Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj
i Wicestarosta Michał Pelczarski. Fot. arch. Starostwa
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Sławni mieszkańcy powiatu łęczyńskiego - prof. Walery Pisarek
1 marca 2020 roku na budynku Os. Słonecznego 2 Krakowie została odsłonięta tablica
pamiątkowa poświęcona Profesor Krystynie
Pisarkowej – językoznawcy; Profesorowi Waleremu Pisarkowi – medioznawcy i językoznawcy, więźniowi systemu komunistycznego
oraz Profesorowi Władysławowi Dobruckiemu – projektantowi i konstruktorowi maszyn
walcowniczych, więźniowi niemieckich obozów zagłady. Warto opowiedzieć historię jej
powstania.
Myślę, że najpierw takie ludzkie tablice pamięci
powstają w nas i budują się przez lata, a w momencie granicznym, jakim jest śmierć, zaczynają
żyć w nas swoim życiem, któremu na imię wspomnienie, tęsknota…Tak też się stało, gdy odszedł
od nas nieodżałowany Profesor Walery Pisarek.
Ta niespodziewana śmierć i wieść o niej przyszła
tak nagle, że wydała się nieprawdopodobna.
Tym bardziej, że dzień wcześniej rozmawialiśmy
przez telefon, umawiając się na spotkanie. (…)
Śmierć... Niestety, to fakt, który rodzi wiele pytań
i stawia nas w zupełnie innej rzeczywistości, ale
i w obowiązku wobec tych, którzy odchodzą. Jest
pewien bunt, który się rodzi w człowieku wobec
opuszczenia. Towarzyszy temu chęć opowiedzenia o nim, ale również podzielenia się swymi
emocjami z innymi. W czasie oczekiwania na uroczystość odprowadzenia ciała Profesora do miasta umarłych (nekropolii), w mojej głowie prócz
żalu kołatały się myśli o chęci upamiętnienia tej
niezwykłej postaci. Chciałem podzielić się nią
z innymi, powiedzieć, że właśnie tu, w tym domu,
mieszkał ktoś tak niezwykły. Te myśli zrodziły we
mnie projekt upamiętnienia osoby Profesora za
pomocą tablicy pamiątkowej. (…)
(…) ze strony rodziny i środowiska naukowego
przyszła propozycja, aby na tablicy uwiecznić
również wybitnego naukowca, jakim była żona
śp. Profesora Walerego Pisarka – śp. Pani Profesor Krystyna Pisarkowa, zmarła 27 lutego 2010
roku. Ta propozycja otworzyła w nas wizję tablicy
wspomnień o Pani profesor Krystynie, ale również
zrodziła refleksję, czy żył w naszym budynku jeszcze ktoś równie wybitny jak Państwo Pisarkowie,
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Uczestnicy uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci prof. Walerego Pisarka, prof. Krystyny Pisarkowej oraz prof. Władysława Dobruckiego.
aby go uwiecznić dla przyszłych pokoleń. W ten
sposób przypomnieliśmy sobie o profesorze Władysławie Dobruckim, wybitnym naukowcu o niezłomnym charakterze i wyjątkowej osobowości.
(…)
Projekt tablicy powierzyłem artyście rzeźbiarzowi o światowej sławie, Stanisławowi Cukierowi
z Zakopanego. (…) Na początku 2020 roku, po
dwuletniej batalii, konsultacjach i procedurach,
udało nam się ustalić termin odsłonięcia tablicy.
(…) Niedziela pierwszego marca dawała większą
pewność, że wszyscy chętni będą mogli przybyć
na tę uroczystość. Tak się składa, że ten dzień od
roku 2011 jest polskim świętem państwowym.
Myślę, że ta data ucieszyłaby obu Panów, gdyż
zarówno Profesor Walery Pisarek, jak i Profesor Władysław Dobrucki darzyli żołnierzy niezłomnych dużym szacunkiem (profesor Walery
uważał stwierdzenie wyklęci za nieodpowiednie,
niestosowne i nietrafne). On sam doświadczył
na własnej skórze katowni ubeckich i terroru
stalinowskiego. Odpowiadając na moje pytanie:
„Panie Profesorze, jacy to byli ludzie, których Pan
spotkał w celach Zamku Lubelskiego i innych
więzieniach?”, opowiadał: „Niezwykli, dumni, wyjątkowi...” Dodawał przy tym, że „to były mroczne
czasy”, równocześnie przybliżając mi idoli swojej młodości w osobach „Zapory”, „Uskoka” czy
„Lalusia”. Drugi z Profesorów opisywał w swojej
książce pt. „Powszednie dni 1939-1989” w rozdziale VII na stronie 69. swoje refleksje nie tylko o „Ogniowcach”, którzy wieczorną porą we
wrześniu 1946 roku, w trakcie jego pierwszego
urlopu z żoną Zofią w Krościenku nad Dunajcem
wywołali odgłosy walki. „Sam byłem świadkiem
bitwy Ognia z ubekami” – pisał, a w innym miejscu wspominał: „Na garbie idącym z Lubania do
Krościenka toczono bitwę”.
(…) Czując wagę święta państwowego i osób,
które mamy upamiętnić, zrozumiałem, że charakter tego wydarzenia musi być podniosły i zapadający na lata w pamięci tych, którzy będą brali
w nim udział. (…) Napisałem do Prezydenta RP,
prosząc go o flagę państwową, aby mogła powiewać nad tablicą, i… dostałem odpowiedź pozytywną. Ba! Do flagi dołączono list samego Prezydenta RP, skierowany do tych, którzy mają wziąć
udział w tej uroczystości. (…)
Sama tablica zawisła na budynku w chłodny
dzień 28 lutego 2020 roku. (…) Tablica została wykonana z brązu antycznego. W górnej jej części
znajduje się kontur Polski w obecnych jej granicach. Na nim widnieje książka lub – jak kto woli
– flaga, z niej wyłania się twarz płaczącej kobiety, w której można również dopatrzeć się twarzy

Matki Chrystusowej. Oprócz napisów wspominających upamiętnionych na niej Profesorów mogą
Państwo w tle dojrzeć ślady dotyku dłoni, podobne do tych jakie można spotkać przy starych
domach czy kościołach, katedrach lub pałacach,
a powstałych z cegły „palcówki”. To symboliczny dobry dotyk tych, którzy są na tej tablicy, ale
i tych, którzy kiedykolwiek żyli, żyją i będą żyć
w tym domu. U dołu widzicie Państwo różę, a jej
łodyga przypomina do złudzenia obozowy splot
drutu kolczastego – zarówno tego niemieckiego,
faszystowskiego, hitlerowskiego, narodowego
socjalizmu, jak i tego drutu powojennych obozów,
które często powstawały na tym samych miejscach, wykorzystując ich infrastrukturę, ale tym
razem zostały założone przez nowego okupanta, czyli socjalizmu Rosji radzieckiej i jej współpracowników. W nich ginęli równie piękni ludzie,
między innymi Polscy patrioci... (…) Róża, oprócz
funkcji ozdobnej, pełni również praktyczną, bo
zawsze można ją przyozdobić wstążką białoczerwoną lub umieścić kwiat. Na ostatnim, jakby
odrębnym fragmencie tablicy są wymienieni fundatorzy: „Tablica sfinansowana przez mieszkańców oraz Instytut Pamięci Narodowej 2020 R.”.
Odsłonięcia tablicy, przy licznie zebranych
gościach i w obecności Posterunku Honorowego Wojska Polskiego dokonali: córka Państwa
Pisarków, mgr Dorota Krzywicka-Kaindel i syn
profesora Władysława Dobruckiego, prof. dr hab.
Jerzy Dobrucki. (…) Hołd i kwiaty złożyła wcześniej wspomniana para: mgr Dorota KrzywickaKaindel i prof. Jerzy Dobrucki, a także przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, pan Stanisław
Dziedzic, reprezentacja krakowskiego IPN-u (…)
Przybyli również Państwo Beata i Krzysztof Niewiadomscy z Jaszczowa, przyjaciele państwa
Pisarków (…) Obecny był człowiek, który nabył
i odbudował dworek Państwa Pisarków, Rafał
Wróbel wraz ze swoją matką Krystyną i Prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Milejowa, Mieczysławem
Gajowiakiem, oraz inni goście i mieszkańcy. (…)
Całość uroczystości zorganizował i poprowadził piszący do Was te słowa krakowianin, mogilanin, a zatem nowohucianin – Waldemar Skuratowicz, który z całego serca pragnie podziękować
wszystkim przybyłym, a w szczególności osobom, które przyczyniły się do powstania tablicy
(…) O tym wydarzeniu możecie Państwo znaleźć
wiele relacji w internecie, na licznych portalach
– wystarczy wpisać frazę „odsłonięcie tablicy
pamiątkowej poświęconej Profesor Krystynie Pisarkowej, Profesorowi Waleremu Pisarkowi, Profesorowi Władysławowi Dobruckiemu”.
Tekst: Waldemar Skuratowicz

Walery Leszek Pisarek (ur. 31 maja
1931 r., zm. 5 listopada 2017 r.) – polski językoznawca i prasoznawca, specjalista
w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki. Do wybuchu wojny mieszkał
w majątku rodzinnym w Jaszczowie koło
Milejowa. W latach stalinowskich był represjonowany za działalność antypaństwową.
W 1957 r. ukończył studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od początku lat 60. pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, w latach
1969–2000 jego dyrektor. Od 1982 profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Profesor zwyczajny Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Współautor
ustawy o języku polskim, honorowy prezes
(pierwszy przewodniczący) Rady Języka
Polskiego. Przewodniczący jury i autor większości tekstów konkursu ortograficznego
Ogólnopolskie Dyktando od początku jego
istnienia. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, członek Komisji Zarządzania Kulturą
i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.
Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. W 2019 roku
Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
po raz pierwszy zorganizował I Powiatowe
Dyktando im. prof. Walerego Pisarka. W listopadzie odbędzie się jego druga edycja.
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Ogólnopolska akcja - Narodowe Czytanie „Balladyny”
7 września 2020 r. – już po raz ósmy – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego
Czytania. W tym roku lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Do wspólnego czytania zaprosiliśmy Klub
Senior+ w Łęcznej. Tegoroczna odsłona przybrała formę małej sztuki teatralnej. Fragmenty
romantycznego dzieła odczytali zaprzyjaźnieni
z nami Seniorzy, którzy wcielili się w bohaterów
dramatu i niepowtarzalnie odegrali role: Balladyna – Teresa Kowalska, Alina – Teresa Mikulec,
Wdowa matka – Władysława Łukasik, Kirkor –

Edmund Czarnomysy, Skierka – Bożena Myszak,
Goplana – Barbara Fedor, Filon – Jan Zieliński,
Kanclerz – Roman Kościelski, Głos z wierzby –
Teresa Susz. Aktorzy uczestniczący w spektaklu
zostali obdarowani pamiątkowym prezentem
– egzemplarzem „Balladyny” z okolicznościową pieczęcią od Prezydenta RP oraz podziękowaniem od Starosty Łęczyńskiego. Z uwagi na
pandemię, spotkanie odbyło się w kameralnym
gronie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Dziękujemy za Narodowe Czytanie 2020 i zapraszamy za rok do wspólnej lektury „Moralności
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Tekst: Monika Bogusz

Narodowe Czytanie „Balladyny”
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łęcznej z udziałem Klubu Senior +
w Łęcznej. Fot. arch. PBP w Łęcznej

„Koszyk z książkami”
w COM w Jaszczowie
26 sierpnia 2020 r. Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Łęcznej zainaugurowała współpracę z nowopowstałym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jaszczowie.
Działania rozpoczął „Koszyk z książkami”, czyli
zapewnienie dostępu do słowa pisanego podopiecznym ośrodka. Wśród zaproponowanych
tytułów znalazły się powieści obyczajowe, reportaże, biografie, a także literatura faktu. Każdy
znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Kolejna
wizyta będzie także realizacją indywidualnych
zamówień. Działanie stanowi jeden z celów PBP,
która ma za zadanie służyć społeczności powiatu łęczyńskiego, a więc także osobom starszym,
chorym i niepełnosprawnym. Kontakt z książką
to nie tylko rozrywka i mile spędzony czas. To
także terapia, która pozytywnie wpływa na zdrowie: uspakaja, redukuje stres, poprawia pamięć,
utrzymuje mózg w dobrej formie, pomaga zasnąć. Mamy nadzieję, że jest to udany początek
wspólnych działań, które w przyszłości zaowocują kolejnymi inicjatywami. Należy nadmienić,
że PBP współpracuje także z Klubem Senior+
w Łęcznej. Klubowicze aktywnie korzystają ze
zbiorów, uczestniczą w klubie czytelniczym „Seniorzy z książką na ty” oraz w innych inicjatywach
promujących czytelnictwo.
Tekst: Monika Bogusz

Paweł Woliński to nie tylko radny Rady Powiatu w Łęcznej, ale przede wszystkim wybitny sportowiec, który może poszczycić się wieloma
sukcesami. Cieszy nas fakt, że po raz kolejny możemy pogratulować mu zwycięstwa – tym razem, za zajęcie 1 miejsca w XV Otwartych Mistrzostwach Polski Weteranów w Zapasach – styl wolny. Serdecznie gratulujemy!
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