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Bogate dziedzictwo
kulturowe, wielość smaków
i tradycji, możliwość
uprawiania sportów
zimowych, stale rozwijająca
się infrastruktura i przede
wszystkim ludzie z pasją –
to wszystko stanowiło kanwę
zimowej odsłony powiatu
łęczyńskiego na antenie TVP3
Lublin.

Powiat łęczyński
w zimowej odsłonie

W

alory przyrodnicze, które
otrzymaliśmy od Boga, obecność trzech kultur na tych
terenach, przynależność do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i bliskość
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego stwarzają doskonałe warunki
do tego, aby odwiedzać powiat łęczyński o każdej porze roku – mówi Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. „Zima z TVP3 Lublin” to już
trzecia pora roku, podczas której prowadzący program i widzowie TVP odkrywali uroki naszego
powiatu.
Współgospodarzem wydarzenia była
ponownie Gmina Ludwin, która przyjęła gości w nowootwartych przestrzeniach Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ludwinie. – W ostatnich latach turystyka w naszym regionie trwa cały rok –
wiadomo, że każdy gość cieszy. Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i turystów
jest rozbudowa infrastruktury i powstawanie miejsc, w których każdy znajdzie
przestrzeń dla siebie – podkreślał Wójt
Gminy Ludwin Andrzej Chabros.
Pośród podejmowanych tematów
nie zabrakło tych dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu, o czym
opowiadał dr Grzegorz Jacek Pelica, oprowadzając po cerkwi w Dratowie, a dzięki przedstawicielom
Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy można było posłuchać o regionalnej kuchni lokalnych tradycjach.
Na kanapie pojawił się także pasjonat
i producent oryginalnych trunków,
Andrzej Krępacki z córką Magdaleną.
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Budżet Powiatu
Łęczyńskiego
na 2021 rok

Gospodarzami wydarzenia byli Starosta Krzysztof Niewiadomski oraz Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros. Fot. arch. Starostwa

Ekipa TVP 3 Lublin odwiedziła również kopalnię w Bogdance
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Szczepimy się

Ekipa telewizyjna zawitała również
nad jezioro Piaseczno, gdzie z grupą
„Morsy z Corsy” mogła dowiedzieć
się jak zadbać o swoje zdrowie, morsując w zimnej wodzie.
Gmina Ludwin stawia na sport
oraz dba o aktywne i atrakcyjne
zajęcia dla mieszkańców, o czym
mówiła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie
Anna Czarnecka. O sposobach spędzania czasu na emeryturze opowiadali, jednocześnie prezentując
wyroby rękodzielnicze, członkowie
powiatowego Klubu Senior+ działającego w Łęcznej, natomiast panie
i panowie zrzeszeni w Klubie Seniora „Uśmiech Jesieni”, działającym
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie, urozmaicili spotkanie chóralnym wykonaniem kolęd
i pastorałek.
Nie zabrakło również rozmów o inwestycjach w powiecie,
zarówno tych zrealizowanych, jak
i planowanych. Ten temat podjęli, m.in. Wicestarosta Michał Pelczarski i Dyrektor SPZOZ w Łęcznej
Krzysztof Bojarski, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Korzeniewska. Podsumowaniem spotkań był
występ wokalny zespołu 4Roses,
z Gminnego Domu Kultury w Ziółkowie, który na wszystkich zrobił
ogromne wrażenie.
9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Podczas rozmów nie zabrakło aktualnych informacji dotyczących szczepień
i działalności szpitala powiatowego

14 „Bogdanka”
na plusie

16 Magiczne

zakątki
powiatu
łęczyńskiego
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29 grudnia 2020 roku
jednogłośnie został
uchwalony budżet Powiatu
Łęczyńskiego na bieżący rok.
W ramach budżetu zostanie
wydatkowane ponad 24
mln zł z przeznaczeniem
na inwestycje planowane
w 2021 r.

Szanowni
Państwo

Z

za nami rok pełen wyzwań,
nowych doświadczeń. Pandemia koronawirusa zmusiła nas
do natychmiastowej i elastycznej reakcji
na dynamicznie zmieniającą się sytuację.
Pokazaliśmy, że potrafimy być solidarni, wspierać się i jednoczyć. W nowy rok
wchodzimy z rosnącym optymizmem,
nowymi perspektywami oraz wieloma
planami. Narodowy program szczepień
z pewnością prowadzi nas w kierunku
normalności, której wszyscy tak wyczekujemy.
Mimo pandemii COVID – 19, z którą
mierzy się cały świat, dla naszego powiatu 2020 był rokiem pomyślnym. Utworzyliśmy Ogólnodostępne Przedszkole
z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie.
Jesteśmy pionierem w tworzeniu Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego, które
powstało w Jaszczowie. Podpisaliśmy
program inwestycyjny dotyczący budowy
obwodnicy Łęcznej oraz porozumienie
w sprawie utworzenia połączenia kolejowego, które niesie perspektywę rozwoju transportu. Po raz pierwszy w naszym
powiecie gościliśmy Premiera Mateusza
Morawickiego.
Rozwój powiatu to odważne, śmiałe
i ambitne plany, których nie brakuje. By
to osiągnąć, potrzeba zewnętrznych źródeł
finansowania, a jest to możliwe. W 2017
roku wartość zrealizowanych projektów
z udziałem wkładu własnego wynosiła
nieco ponad 1,5 mln zł, w 2019 roku
opiewała na blisko 11 mln zł, a w 2020 r.
to już ponad 16 mln zł.
Bieżący rok dla Powiatu Łęczyńskiego
pod kątem inwestycyjnym zapowiada się
równie optymistycznie – ponad 24 mln zł
na realizację naszych przedsięwzięć.
Ponad 10 mln to środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z funduszu przeciwdziałania COVID -19. Warto
podkreślić, że Powiat Łęczyński z otrzymanym dofinansowaniem znalazł się
na 10 miejscu w skali kraju i drugim
na Lubelszczyźnie.
Stały rozwój i prowadzenie dynamicznych działań inwestycyjnych ma na celu
wzrost bezpieczeństwa i poziomu komfortu życia wszystkich mieszkańców
powiatu. W artykule obok, prezentujemy najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2021 rok.
9Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2021 rok

DO NAJWAŻNIEJSZYCH
INWESTYCJI NALEŻĄ:

5 zakup i przebudowa nieruchomości w Łęcznej przy al. Jana Pawła
II 89 – 4,5 mln zł
W ramach inwestycji zostanie utworzona bursa szkolna dla uczniów
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej i Liceum
Mistrzostwa Sportowego Górnika
Łęczna. Część powierzchni przeznaczona będzie dla instytucji publicznych. Ponadto powstaną dodatkowe
miejsca parkingowe dla interesantów
Starostwa. Inwestycja znacznie zwiększy dostępność do usług publicznych
dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego, w tym również dla obecnych
i potencjalnych uczniów szkół ponadpodstawowych.
5 utworzenie PZAZ w Jaszczowie –
2 mln zł
W budynku po dawnej pralni w Jaszczowie zostanie utworzony Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, którego pracownicy świadczyć
będą usługi pralnicze. Inwestycja
obejmie m.in. przebudowę budynku, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę posadzek. Ponadto zostanie wykonana izolacja cieplna ścian
zewnętrznych, instalacja PV oraz
montaż instalacji i wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Ubiegły rok postawił
przed nami wiele nowych
sytuacji i wyzwań, na które
reagowaliśmy sprawnie
i możliwie najefektywniej. Nie
byłoby to możliwe bez bardzo
dobrej współpracy z wieloma
osobami i podmiotami,
reprezentującymi różne
szczeble władz publicznych
naszego kraju.

22

stycznia w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej
gościliśmy Piotra Patkowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, który o wyzwaniach
dla samorządów w czasie pandemii,
szczepieniach, perspektywach i planach bieżących oraz długoterminowych rozmawiał z Krzysztofem Niewiadomskim Starostą Łęczyńskim
i przedstawicielami samorządów gminnych z terenu powiatu łęczyńskiego.
9Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Jedną z najważniejszych inwestycji w 2021 r. będzie zakup i przebudowa
nieruchomości przy al. Jana Pawła II 89. Fot. arch. Starostwa

W 2021 r. zaplanowano również rozbudowę, przebudowę i termomodernizację
budynku przy al. Jana Pawła II 95. Fot. arch. Starostwa

Wizyta Wiceministra
Piotra Patkowskiego

5 rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku w Łęcznej
przy al. Jana Pawła II 95 – 2 mln zł
Inwestycja obejmie m.in. dobudowanie windy dla osób niepełnosprawnych
na zewnątrz budynku, modernizację
stropodachu, docieplenie podłogi przy
gruncie i ścian przyziemia oraz modernizację ścian. Dodatkowo zostaną
wymienione drzwi zewnętrzne i okna,
a także oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED.
5 wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie –
1,5 mln zł
Inwestycja obejmie zapewnienie całodobowych, stacjonarnych świadczeń
zdrowotnych dla osób chorych, które
nie mogą samodzielnie funkcjonować.
Zapewniona zostanie zindywidualizowana pomoc i pielęgnacja. Ponadto zostanie zakupione wyposażenie
do nowego budynku dla ok. 50 osób.
5 utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie
– 450 tys. zł
W ramach inwestycji zostanie przebudowany i rozbudowany budynek po byłym Szpitalu Powiatowym w Jaszczowie. Planowana jest
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek i podłóg.
Zostanie również wykonana instalacja elektryczna, a także wewnętrzna
instalacja sanitarna. Inwestycja obejmie też instalację centralnego ogrzewania oraz wyposażenie Dziennego
Domu Seniora.
5 przebudowa drogi powiatowej
w Starościcach – 5,4 mln zł,
5 przebudowa drogi powiatowej
Dąbrowa – Kaniwola – 5 mln zł,
5 przebudowa drogi powiatowej
w Łęcznej na ul. Polnej – 2,9 mln zł.
9Tekst: Anna Jaskot
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#Szczepimy się
Szczepienia są najbardziej
skuteczną metodą chroniącą
przed zakażeniem wirusem
SARS-Cov-2. Z bardzo dużym
prawdopodobieństwem –
sięgającym nawet 95% –
szczepienie chroni przed
COVID-19, co w efekcie
przyczyni się do szybszego
znoszenia ograniczeń
i powrotu do normalnego
życia.

S

zczepionka jest dobrowolna, nieodpłatna i bezpieczna.
15 stycznia ruszyła rejestracja
na szczepienia przeciw COVID-19
dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia zarejestrować mogły
się osoby powyżej 70. roku życia.
25 stycznia rozpoczęły się szczepienia
dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym
i zawodowym. Od 15 stycznia można
zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online.
JAK MOŻESZ SIĘ
ZAREJESTROWAĆ?
5 Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
5 zarejestruj się elektronicznie
poprzez e-Rejestrację dostępną
na pacjent.gov.pl,
5 skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień,

Już nie w budynku szpitala
w Łęcznej, ale w pawilonie
przy parkingu od strony
ul. Krasnystawskiej, trwa
akcja szczepień przeciwko
Covid-19. Nowy punkt
rozpoczął działalność
8 lutego br.

5 skontaktuj się ze swoim lekarzem
POZ.
Podczas rejestracji wybierz
dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy, że podasz swój
nr PESEL.
Na podstawie decyzji Wojewody
Lubelskiego, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast zobowiązani
są zorganizować transport (dowóz)
do punktów szczepień, a także telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.
PUNKTY SZCZEPIEŃ
W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM
GMINA CYCÓW
5 Wólka Cycowska 96 c,
21‒070 Cyców,
tel. 82 567 71 31
5 ul. Chełmska 31,
21‒070 Cyców, tel. 736 617 064
5 Telefon w sprawie dowozu:
508 629 216
GMINA LUDWIN
5 Ludwin-Kolonia 15,
21‒075 Ludwin,
tel. 81 757 00 23
5 Telefon w sprawie dowozu:
603 410 003, 81 757 03 37
GMINA ŁĘCZNA
5 ul. Jaśminowa 4,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 462 90 05

5 ul. Wacława Jawoszka 3,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 752 18 04
5 ul. Rynek II 8,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 462 01 19
5 ul. Stefanii Pawlak 3,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 752 30 90
5 ul. Krasnystawska 52,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 752 65 16
5 ul. Staszica 9,
21‒010 Łęczna,
tel. 81 752 02 26
5 Telefon w sprawie dowozu:
697 632 642
GMINA MILEJÓW
5 ul. Partyzancka 15,
21‒020 Milejów-Osada,
tel. 603 780 900
5 ul. Partyzancka 11,
21‒020 Milejów-Osada,
tel. 81 757 20 93
5 Telefon w sprawie dowozu:
81 757 20 54, 500 359 227
GMINA PUCHACZÓW
5 ul. Partyzantów 9,
21‒013 Puchaczów,
tel. 81 757 54 80
5 Telefon w sprawie dowozu:
783 433 104, 81 535 88 75,
81 757 50 12 wew. 30
GMINA SPICZYN
5 Kijany 4,
21‒077 Spiczyn,
tel. 81 757 70 16
5 Telefon w sprawie dowozu:
81 531 71 25, 575 002 164
9Tekst: Beata Cieślińska

Medycy zaszczepieni, pora na seniorów

W

przygotowanym i przystosowanym do szczepień pawilonie
są cztery pomieszczenia, które
wykorzystujemy na kolejnych etapach
szczepienia – wyjaśnia Beta Baczyńska-Kozak, koordynatorka szczepień
w SPZOZ w Łęcznej. – W poczekalni zostawimy wierzchnie ubranie
i wypełnimy dokumenty. W gabinecie lekarskim uzyskujemy kwalifikację do szczepienia oraz jesteśmy szczepieni przez przeszkolony
personel. W trzecim pomieszczeniu,
wyposażonym zgodnie z wymogami
ministerstwa zdrowia znajduje się

Fot. Szczepienia w łęczyńskim szpitalu odbywają się w specjalnym pawilonie stojącym
na parkingu przed budynkiem. Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej

sprzęt oraz zestaw przeciwwstrząsowy do udzielania pierwszej pomocy. Czwarte pomieszczenie to sala,
w której osoba przebywa na obserwacji, od 15 minut do pół godziny.

Szpitalny Punkt Szczepień czynny jest od poniedziałku do czwartku
i szczepi kolejnych pacjentów zgodnie z ustalonym hormonogramem.
Każda zapisana osoba otrzymuje

dokładną datę i godzinę szczepienia
przez telefon, najczęściej sms-em.
Od początku roku, od kiedy rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19, SPZOZ prowadzi akcję informacyjną, która
ma na celu zachęcenie do udziału w niej. Do pracowników szpitala został wysłany w tej sprawie
list. – Ze względu na bezpieczeństwo
własne oraz naszych bliskich chciałbym, byśmy skorzystali z możliwości
ochrony przed koronawirusem – napisał do personelu SPZOZ w Łęcznej
dyrektor Krzysztof Bojarski. – Liczę
również, że w ramach solidarności zawodowej, w trosce o zdrowie
naszych koleżanek i kolegów z pracy
wszyscy weźmiemy aktywny udział
w szczepieniach.
SPZOZ w Łęcznej, jako szpital
węzłowy prowadził akcję szczepień

nie tylko dla pracowników szpitala, ale także m.in. dla personelu
medycznego z innych podmiotów
z całego powiatu. – W pierwszym
miesiącu akcji, czyli od 4 stycznia do 5
lutego – zaszczepiliśmy półtora tysiąca
osób, z których znaczna część otrzymała dwie dawki. Są to osoby z grupy
„0” oraz 60 osób z grupy seniorów,
którzy przyjęli na razie pierwszą
dawkę – mówi dyrektor Bojarski. –
Uważam, że szczepienia pozwolą nam
wrócić za kilka miesięcy do normalnego życia. Teraz staramy się tak organizować akcję, by odbywała się ona
sprawnie i bez kolejek.
Dlatego m.in. szpital otworzył
specjalny punkt szczepień. Żeby
się zaszczepić, nie trzeba wchodzić
do szpitala. Lokalizacja pawilonu
przy parkingu pozwala podjechać
bardzo blisko pod obiekt, co skraca drogę do celu osobom starszym
i niepełnosprawnym.
9Tekst: Danuta Matłaszewska
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Szkoły Powiatu Łęczyńskiego
polecają się na przyszłość!
ROK SZKOLNY 2021/2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
W KIJANACH
 www.zsrkijany.pl
Liceum Ogólnokształcące (lingwistyczne)
Technikum

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA
BOLIVARA W MILEJOWIE
 www.zs2milejow.edu.pl
Liceum Ogólnokształcące

55 klasa mundurowa z rozszerzoną historią
i geografią
55 klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią
Technikum

55 technik informatyk ze specjalnością informatyka
śledcza
55 technik ekonomista ze specjalnością
rachunkowość bankowa
55 technik handlowiec ze specjalnością e-handel
internetowy
Branżowa Szkoła I stopnia

55 klasa kształcąca w zawodzie operator maszyn
przemysłu spożywczego
55 klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz,
elektryk, murarz-tynkarz, sprzedawca, fryzjer,
piekarz, cukiernik, kucharz

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH
W ŁĘCZNEJ
 www.zsg-leczna.pl
Technikum Górnicze i Politechniczne

55 technik mechanik
55 technik elektryk
55 technik górnictwa podziemnego
55 technik przeróbki kopalin stałych  
55 technik ochrony środowiska
55 technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
Branżowa Szkoła I stopnia

55 górnik eksploatacji podziemnej
55 ślusarz
55 elektryk

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
W ŁĘCZNEJ
 www.kkjagiellonczyk.pl
Technikum

55 technik architektury krajobrazu
55 technik budownictwa
55 technik ekonomista
55 technik informatyk
55 technik reklamy
55 technik logistyk
55 technik rachunkowości
Branżowa Szkoła I stopnia

55 monter suchej zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
55 fryzjer
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego

55 klasa ratownictwa medycznego
55 klasa dziennikarska
55 klasa policyjna

55 technik informatyk
55 technik architektury krajobrazu
55 technik agrobiznesu
55 technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
55 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
55 technik hotelarstwa
55 technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia

55 kucharz
55 cukiernik
55 mechanik pojazdów samochodowych
55 kierowca mechanik
55 rolnik, ogrodnik
55 ślusarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE
 www.zsludwin.pl
Branżowa Szkoła I stopnia

55 kucharz
55 cukiernik
55 technik przemysłu mody
55 pszczelarz

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

55 technik fryzjer
55 technik rachunkowości
55 technik programista
55 technik logistyk
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W ZSG przybywa utalentowanych zawodowców Wsparcie oferowane
przez PUP w Łęcznej
NASI STYPENDYŚCI LUBELSKIEJ KUŹNI TALENTÓW
w 2021 roku

Zuzanna Gregorowicz, kl. 1em

– Gratuluję państwu
sukcesów osiągniętych
przez uczniów – napisał
Zbigniew Wojciechowski,
Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego
w piśmie skierowanym
do ZSG. Wicemarszałek
poinformował dyrektora
Arkadiusza Maruchę o tym,
że pięciu uczniów Zespołu
Szkół Górniczych zostało
laureatami programu
stypendialnego „Lubelska
kuźnia talentów 2019‒2021”.

Marcel Sobiesiak, kl. 2eg

Patryk Jakubczak, kl. 3d

O
Nikodem Szafran, kl. 3d

Mateusz Rudnicki, kl. 4d

o grona utalentowanych uczniów
z całego województwa dołączyli
w tym roku: Zuzanna Gregorowicz z kl. 1em, Marcel Sobiesiak z kl.
2eg, Patryk Jakubczak z kl. 3d, Nikodem Szafran z kl. 3d oraz Mateusz Rudnicki z kl. 4d.
Programy stypendialny skierowany jest do uczniów szczególnie

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie otrzymują po 400 zł miesięcznie. Stypendium
obejmuje okres od 1 września 2020 r.
do końca czerwca 2021 r. Łącznie jest
to kwota 4000 tys. złotych. Pieniądze
można przeznaczyć na cele edukacyjne i związane z potrzebami naukowymi stypendystów.

Mamy nadzieję, że uzyskana pomoc
finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju
stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.
99Tekst: Marzena Olędzka

Z wielką przyjemnością
informujemy, że technika
w Zespole Szkół Rolniczych
w Kijanach oraz w Zespole
Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej
znalazły się w pięćdziesiątce
najlepszych szkół zawodowych
Lubelszczyzny, zajmując
w tegorocznym rankingu
kolejno 39. i 40. miejsce.

Nasze szkoły wśród
pięćdziesięciu najlepszych
techników na Lubelszczyźnie

D

O

gólnopolski ranking szkół
ponadpodstawowych ogłoszony został już po raz dwudziesty
trzeci przez dziennik „Rzeczpospolita”
i miesięcznik „Perspektywy”. Zgodnie
z postanowieniami Kapituły, technika
są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych oraz
wyniki egzaminu zawodowego.
99Tekst: Emilia Salak

Zapraszamy wszystkie osoby
bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Łęcznej
do udziału w formach pomocy
prowadzących do uzyskania
zatrudnienia. W ramach
Tarczy Antykryzysowej Urząd
udziela również wsparcia,
które skierowane jest
do przedsiębiorców.

społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb),
– dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń dla pracowników oraz
należnych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.
15 zze),
– dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art. 15 zze2).
Więcej informacji można uzyskać
telefonicznie lub na stronie internetowej https://leczna.praca.gov.pl.

sobom bezrobotnym oferujemy:
– staże,
– szkolenia (grupowe i indywidualne),
– prace interwencyjne i roboty
publiczne,
– prace społecznie użyteczne;
– bony stażowe, szkoleniowe,
na zasiedlenie i zatrudnieniowe,
– jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
– doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
W ramach Tarczy Antykryzysowej przedłużony został nabór wniosków w zakresie następujących form
wsparcia:
– niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd),
– niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda),
– dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną, niezatrudniającego
pracowników (art. 15 zzc),
– dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń dla pracowników oraz
należnych składek na ubezpieczenia

27 stycznia Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii Jarosław Gowin
przyznał Powiatowemu Urzędowi
Pracy w Łęcznej dyplom za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 r.
Dyplom jest wielkim wyróżnieniem
i uhonorowaniem dużego wysiłku,
jaki w tych trudnych czasach podjęli wszyscy pracownicy powiatowej
jednostki. W związku z przyjętym
pakietem ustaw Tarczy Antykryzysowej do PUP w Łęcznej do dnia 31
stycznia 2021 roku wpłynęło 2369
wniosków, przyznano wsparcie 1977
pracodawcom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym na łączną
kwotę 14 338 165,58 zł.
99Tekst: Milena Wasilewicz
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Aktywny samorząd 2021

TERMINY NABORU
WNIOSKÓW:

5 w ramach modułu I –
od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
5 w ramach modułu II –
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
(dla wniosków dotyczących roku
akademickiego 2020/2021),
do 10.10.2021 r. (dla wniosków
dotyczących roku akademickiego
2021/2022).

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny samorząd 2021 znajdują na stronie www.pfron.org.pl.
9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Nabór do programu
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych

„

Udział w programie
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych
jest bezpłatny.
Realizacja rozpocznie
się po zebraniu
odpowiedniej grupy
uczestników.

W 2021 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ
NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

Informujemy, iż Zarząd
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyjął
dokument pn. Kierunki
działań oraz warunki
brzegowe obowiązujące
realizatorów pilotażowego
programu „Aktywny
samorząd” w 2021 roku.
Wniosek o doﬁnansowanie
można złożyć już od 1 marca
2021 roku w Systemie Obsługi
Wsparcia (SOW).

Z

achęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub
Profil Zaufany na platformie
ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW
(System Obsługi Wsparcia).
Wnioski w ramach w/w programu
w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane
będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00‒15.00.

MODUŁ I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery
transportowej
Obszar B – likwidacja barier
w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym
Obszar C – likwidacja barier
w poruszaniu się
Obszar D – pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dziecka przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod
inną tego typu opieką)
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym.

Razem przeciwko COVID-19
15 grudnia 2020 r. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Łęcznej podpisało
z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Lublinie
umowę, dzięki której
otrzymało środki ochrony
indywidualnej, w tym m.in.
jednorazowe maseczki
ochronne, fartuchy ochronne
i kombinezony, maseczki
wielokrotnego użytku,
ochraniacze na buty, płyny
do dezynfekcji rąk, dozowniki,
jednorazowe rękawiczki oraz
bezdotykowe termometry.

M

ateriały zakupione zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Razem przeciwko COVID-19!”,
realizowanego przez Województwo

AGNIESZKA KORZENIEWSKA
Dyrektor PCPR w Łęcznej

Jeśli masz problem
z samokontrolą i radzeniem
sobie z negatywnymi
emocjami, nie potraﬁsz
komunikować się
i rozwiązywać konﬂiktów
w rodzinie bez stosowania
przemocy, program
korekcyjno-edukacyjny
pomoże Ci rozwinąć potrzebne
umiejętności.

P
Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014‒2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
oraz zwalczaniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19,

jak również w związku z zabezpieczeniem przed nawrotem epidemii
w przyszłości.
Pozyskane środki ochrony indywidualnej pozwolą na bezpieczne i higieniczne wykonywanie obowiązków
służbowych przez pracowników PCPR
w Łęcznej oraz sprawną i bezpieczną
obsługę klientów urzędu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
9Tekst: Kornelia Bartoch

owiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej zaprasza
mieszkańców powiatu łęczyńskiego do wzięcia udziału w Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie:
5 osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary,
zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
5 osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych
przez Policję, pomoc społeczną,
organizacje pozarządowe, Kościół,
organizacje kościelne i inne instytucje;
5 osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii
leczenia uzależnienia od alkoholu,
narkotyków lub innych środków
odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą
stanowić uzupełnienie podstawowej
terapii;
5 osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie prowadzone
w ramach programu mają na celu:
5 powstrzymanie osoby stosującej
przemoc w rodzinie przed dalszym
stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,
5 rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz
kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
5 nabycie umiejętności w zakresie
komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.
Rekrutacja do programu trwa.
Zapisy zainteresowanych osób prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Staszica 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Do udziału w programie należy zgłaszać się wypełniając kartę zgłoszeniową dostępną w siedzibie PCPR lub
na stronie internetowej www.pcprleczna.pl w zakładce: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Udział w programie oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny. Realizacja rozpocznie się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: sekretariat PCPR 81 53 15 384, pedagog
81 53 15 378. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.
9Tekst: Iwona Wiśniewska
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COM
zaprasza
Centrum Opiekuńczo –
Mieszkalne w Jaszczowie
finansowane jest
ze środków
Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Osoby
zainteresowane formami
wsparcia realizowanymi
w placówce zachęcamy
do kontaktu.

C

OM mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, w pełni
dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Świadczy
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane
w ramach pobytu dziennego i całodobowego.
Osoby korzystające ze wsparcia
w formie pobytu dziennego uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach
(w trakcie przewidziany jest gorący
posiłek). Korzystający z pobytu całodobowego mają zapewnione pełne
wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców
oraz pomocy opiekunów i asystentów. Dla zapewnienia podopiecznym kompleksowej opieki, Centrum
zatrudnia pedagoga, terapeutę zajęciowego i fizjoterapeutę.
99Tekst: Monika Chmiel

Zimową porą w Klubie
„Senior+” w Łęcznej
Powiatowy Klub „Senior+”
w Łęcznej działa pomimo
ograniczeń związanych
z obecną sytuacją. Przez
dłuższy czas seniorzy nie
mogli się spotykać w klubie
z powodu obostrzeń, ale
współpracowali z klubem
poprzez inne formy.
Pracownicy klubu regularnie
kontaktowali się z seniorami,
oferują swoją pomoc
w robieniu zakupów czy też
załatwieniu innych spraw.
Seniorzy radzą sobie jednak
z codziennymi obowiązkami
sami, bądź z pomocą rodziny.
Nie tracą ducha, pomimo
wszystko myślą pozytywnie
o przyszłości i starają się
w sposób twórczy spędzić ten
zimowy czas.

B

ędąc w domu, seniorzy nadal
są aktywni. Dbają o swoją kondycję psychofizyczną: gimnastykują się, chodzą na spacery, czytają,
rozwiązują krzyżówki itp. Seniorzy

Ku radości seniorów, w lutym klub wznowił swoje spotkania. Fot. arch. Klub Senior +

specjalizują się też w kulinariach,
chętnie dzielą się między sobą przepisami i zdjęciami z przygotowanych
pyszności. Panie chętnie robią wyroby rękodzielnicze, dziergają na drutach, szydełku, robią biżuterię.
Nasza Basia, pomimo dojrzałego
wieku, robi arcydzieła z bardzo drobnych koralików, specjalizuje się w bransoletkach, a Bożenka jest mistrzynią
w robieniu dekoracji na każdą okazję,
teraz szydełkuje obrus.

Przed rokiem nawiązała się współpraca międzypokoleniowa pomiędzy
uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2
w Łęcznej a naszymi seniorami. Aktualnie nie możemy się odwiedzać, ale
pamiętamy o sobie. W tym roku z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie
klasy I a ze swoją wychowawczynią
panią Lucyną Tomczak przygotowali
na tę okoliczność kartki z życzeniami
dla seniorów.
99Tekst: Ewa Burcon

Nie dajmy się oszukać
Łęczyńscy policjanci otrzymali
od mieszkańców powiatu
kilka sygnałów o próbach
oszustwa. Na szczęście
seniorzy nie dali się nabrać
na wymyśloną historię o pilnie
potrzebującym pieniędzy
rzekomym członku rodziny.
Aby nie uśpić Państwa
czujności w dalszym ciągu
apelujemy o ostrożność
i rozsądek. Oszuści prześcigają
się w sposobach działania.
Wymyślają ciągle nowe
historie, które pozwalają im
wyłudzać pieniądze.

W

ostatnim czasie policjanci otrzymali kilka zgłoszeń
o próbach oszustwa. Schemat wyglądał następująco: na telefon stacjonarny mieszkańców powiatu łęczyńskiego dzwoniła kobieta,
która między innymi podawała się
za synową bądź żonę wnuka. Kobieta informowała swoich rozmówców o wypadku samochodowym,
który spowodował jej mąż. Twierdziła, że mąż został zatrzymany
przez Policję, a następnie prosiła

o zorganizowanie pieniędzy, ponieważ będą potrzebne na wpłacenie
kaucji. Na szczęście żadna z potencjalnych ofiar nie dała się nabrać
na opowiadane przez telefon historie, a o zaistniałej sytuacji powiadomili policjantów.
Wyobraźnia oszustów nie zna
granic, prześcigają się oni w sposobach działania. Wymyślają ciągle
nowe historie, które pozwalają im
wyłudzać pieniądze. Pamiętajmy,
w przypadku otrzymania telefonu
od nieznanej osoby, która podaje
się np. za krewnego czy policjanta i nie jest rozpoznana przez rozmówcę, nie podejmujmy żadnych
kroków zmierzających do przekazania takiej osobie pieniędzy. Należy
powiadomić o takim telefonie policję. Za każdym razem upewnijmy
się czy osoby, które do nas dzwonią,
bądź nas odwiedzają rzeczywiście
są tymi, za które się podają. Apelujemy również do wszystkich, którzy mieszkają w sąsiedztwie starszych, samotnych ludzi, bądź mają
takie osoby w rodzinie – uprzedźmy je o technikach działania jakimi posługują się oszuści!
99Tekst: Magdalena Krasna
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Nazwa
nr ośrodka

kat.

Liczba egzaminów teoretycznych

Liczba egzaminów praktycznych

ogółem

pozytywne

zdawalność w %

ogółem

pozytywne

zdawalność w %

OSK „TOMREX” Bronisław Tomczyk
0030610

B

40

23

57,5%

81

20

24,69%

Nauka Jazdy „WIKTOR”
Małgorzata Wolniewicz
00160610

B

129

81

62,79%

264

80

30,3%

OSK „SEBA” Alicja Burek
00170610

B

154

109

70,78%

257

99

38,52%

A
A1
A2
AM
B
B+E
C
C+E
D
T

71
2
1

43
2
1

60,56%
100%
100%

1
86
5
25
3
3

0
27
1
15
1
2

0%
31,4%
20%
60%
33,33%
66,66%

B

5

3

60%

6

2

33,33%

402

262

65,17%

731

247

33,79%

OSK „EFEKT” Mariusz Popko
00220610

OSK „PIOTR” Andrzej Niedobylski
00230610
OSK ogółem:

Analiza dotyczy OSK znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego na podstawie danych uzyskanych z WORD Lublin, WORD Lublin/O Puławy, WORD Lublin M/E Kraśnik, WORD Bielsko-Biała,
WORD Chełm, WORD Warszawa M/E Odlewnicza (wszystkie podejścia).
Sporządziła: Barbara Polak

Prawo jazdy proszę

Nikt nie powiedział, że Górnik Łęczna
nie jest w stanie dojść na sam szczyt
Rewelacyjny beniaminek
– tak w skrócie można
podsumować dotychczasową
grę Górnika Łęczna w sezonie
2020/21. Podopieczni
Kamila Kieresia w dobrym
stylu zaprezentowali się
w Fortuna 1. Lidzie i przerwę
w rozgrywkach przezimują
na trzecim miejscu w lidze.

P
Piłeś? Nie jedź! Nie skreślaj
życia tak prędko, Razem
bądźmy bezpieczni, Kieruj się
rozsądkiem!

T

o tylko kilka haseł kampanii społecznych prowadzonych przez
Policję. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Statystyki nie są optymistyczne
i mówią same za siebie.
W 2020 r. w powiecie łęczyńskim doszło do 320 zatrzymań praw
jazdy, co oznacza wzrost aż o 65%
w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo 111 uprawnień

zostało cofniętych. Na półkę wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego trafiły uprawnienia kierowców, którzy m.in. prowadzili pojazd
mechaniczny pod wpływem alkoholu, nie dostosowali się do dozwolonej prędkości, nie wywiązywali się
z obowiązku alimentacyjnego lub
przekroczyli limit punktów karnych.
Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za innych uczestników ruchu drogowego. Zachowanie rozsądku za kierownicą pozwala
na dalsze korzystanie z uprawnień,
a przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego zwiększa bezpieczeństwo.
99Tekst: Anna Jaskot

owrót na zaplecze Ekstraklasy został uczczony wysokim
zwycięstwem nad GKS-em
Bełchatów. Pawła Lenarcika kolejno pokonywali Paweł Sasin, Bartosz
Śpiączka i Michał Goliński. Zwykle
im dalej w las, tym ciemniej. Nie
tym razem. Zielono-Czarni w kolejnych meczach radzili równie dobrze.
Szczególnie, że to ich pierwszy sezon
po awansie.
Do Łęcznej rywale przyjeżdżali
z przysłowiowym workiem na bramki. Nikt nie wywiózł kompletu punktów ze stadionu przy al. Jana Pawła
II. Zielono-Czarni zrobili ze swojego
obiektu prawdziwą twierdzę, nie przegrywając żadnego meczu domowego
w rundzie jesiennej. To jedyny klub
w stawce, który tego dokonał. – Zdobyliśmy 32 punkty, co daje nam trzecie
miejsce. Zaliczyliśmy tylko trzy przegrane, a każda z nich była na styku, jeśli
chodzi o wynik. Jeżeli dodamy do tego
dwa wyjazdowe zwycięstwa w Pucharze
Polski i awans do 1/8 finału tych rozgrywek, to można stwierdzić, że ostatnie półrocze udało nam się pod kątem

sportowym – podsumował trener Kamil
Kiereś.
Choć klub bazuje na doświadczonych piłkarzach, to od grudnia z pierwszym zespołem trenuje
aż siedmiu wychowanków Górnika
Łęczna: Kacper Kocyła (2003), Jakub
Latała (2004) i Dorian Bronowicki
(2005), Kamil Duda (2004), Szymon
Zabłotny (2005), Dawid Tkacz (2005)
i Paweł Perdun (2004). Ten ostatni usiadł już na ławce rezerwowych
podczas meczu przeciwko Sandecji
Nowy Sącz. Część z tych chłopaków
bardzo dobrze wspomina nowosądeczan, ponieważ to z tym klubem
rozprawili się w barażach o Centralną Ligę Juniorów.

A jakie aspiracje przyświecają
pierwszemu zespołowi Zielono-Czarnych w rundzie wiosennej? – W szatni nie rozmawiamy o awansie. Pierwszoplanowym tematem naszych rozmów
jest okres przygotowawczy, który właśnie zaczynamy. Chcemy go jak najlepiej przepracować, żeby być w pełnej gotowości na nadchodzące mecze
– mówił Tomasz Midzerski. Pierwszy
mecz po powrocie do treningów Zielono-Czarni zagrają ze Stalą Rzeszów.
To jednak tylko sparing. Czy drużyna
dobrze przygotowała się do sezonu?
Odpowiedź na to pytanie da spotkanie Fortuna Pucharu Polski przeciwko Arce Gdynia.
99Tekst: Krystian Juźwiak

WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 1,2/2021

ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

9

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza
HARMONOGRAM PLANOWANYCH W 2021 R. NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020
Działanie/poddziałanie/typ operacji

Termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków/wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*

1.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

2021 r. – po ogłoszeniu –nabór ciągły

2.

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie

maj/czerwiec 2021 r.

3.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF

marzec 2021 r.

4.

Premie dla młodych rolników

marzec 2021 r.

5.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

maj 2021 r. **
październik 2021 r.**

6.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

wrzesień 2021 r.**

7.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych

listopad 2021 r.

8.

Scalanie gruntów

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

9.

Gospodarka wodno-ściekowa

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

10.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

11.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Nabór ciągły.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na
przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

Lp.
ROZWÓJ GOSPODARSTW

ROZWÓJ TERYTORIALNY

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
12.

Współpraca

styczeń 2021 r.

13.

Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

luty 2021 r.
maj 2021 r.
październik 2021 r.

14.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

luty 2021 r.
czerwiec 2021r.
wrzesień 2021 r
grudzień 2021 r.

15.

Wsparcie dla szkolenia doradców

marzec 2021 r.
listopad 2021 r.

Wsparcie korzystania z usług doradczych

czerwiec 2021 r.

16.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
17.

kwiecień/maj 2021 r.**
listopad 2021 r.**

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości
OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

18.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia
zalesieniowa

19.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

20.

Rolnictwo ekologiczne

21.

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(ONW)

22.

Dobrostan zwierząt

23.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska

maj / czerwiec 2021 r.
październik / listopad 2021 r.

24.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - wsparcie na zalesienie

1 czerwca – 31 lipca 2021 r.

15 marca – 15 maja 2021 r.

Z uwagi na toczące się prace nad zmianą PROW 2014–2020 harmonogram może zostać uzupełniony o inne nabory.
* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór/nabory wniosków o przyznanie pomocy w 2021 r. będą uzależnione od treści przepisów przejściowych UE, w związku z tym, że w ramach tych instrumentów wsparcia podejmowane są wieloletnie zobowiązania finansowe,
których finansowanie miałoby się odbywać ze środków okresu programowania 2021–2027.
SW – samorząd województwa, LGD – lokalna grupa działania
99Opracowanie: Roman Jarentowski

30 kwietnia mija termin składania
PIT za rok 2020 przez osoby
fizyczne. Zachęcamy do przekazania
1% podatku od osób fizycznych
organizacjom pożytku publicznego
działającym na terenie powiatu
łęczyńskiego.

Przekazany 1% pozwoli im
realizować swoje cele statutowe
na rzecz lokalnej społeczności
– czyli nas. Każda złotówka się
liczy, bo przy dużej liczbie osób
nawet z niewielkich kwot można
uzbierać całkiem pokaźną sumę.
Katalog spraw, którymi zajmują
się nasze OPP jest bardzo szeroki
– od pomocy osobom dotkniętym
chorobą, przez działania na rzecz
dzieci i młodzieży, po rozwój
lokalnej kultury.

KRS 0000491946 FUNDACJA „SOLIDARNI GÓRNICY”
KRS 0000540363 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROGÓŹNIE
KRS 0000357542	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W ŁĘCZNEJ
KRS 0000358253	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO W MILEJOWIE
KRS 0000266136 STOWARZYSZENIE KOBIET „AMAZONKI” W ŁĘCZNEJ
KRS 0000033936 STOWARZYSZENIE KOBIET POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
KRS 0000095297 STOWARZYSZENIE ŁAŃCUCHÓW
KRS 0000158845 STOWARZYSZENIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ „MOW”
KRS 0000200857	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ
„JESTEŚMY RAZEM”
KRS 0000051211 STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIETLICA – POMOCNA DŁOŃ
KRS 0000623574 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-KULTURALNE INICJATYWA
KRS 0000091414	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNI
99Tekst: Monika Haraszczuk
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158 lat temu, w nocy
z 22 na 23 stycznia 1863
roku poczęło się powstanie
styczniowe, uważane
za największy w XIX w.
polski zryw narodowy. Teren
województwa lubelskiego
w czasie powstania był
jednym z najbardziej
aktywnych rejonów.
W czasie trwania insurekcji
przez oddziały powstańcze
przewinęły się tysiące ludzi,
stoczono dziesiątki bitew
i potyczek. Duch niezłomności
towarzyszył ludności cywilnej,
która niestrudzenie wspierała
powstanie. Mieszkańcy
powiatu łęczyńskiego nie
zapomnieli o bohaterach
tamtych dni. Skromne,
z uwagi na panującą
epidemię, uroczystości
patriotyczne odbyły się m.in.
w Łęcznej, Klarowie, Spiczynie
i Kijanach oraz Kopinie.
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Powstanie styczniowe – pamiętamy!

Uroczystości w Kopinie. Fot. arch.
UG Cyców

Złożenie kwiatów przy kopcu powstańców w Klarowie. Fot. arch. Starostwa

P

rzy mogile na cmentarzu parafialnym w Łęcznej odmówiona
została Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji powstańców styczniowych spoczywających
na tej nekropolii. Modlitwie przewodniczył ksiądz Janusz Rzeźnik, proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Na zakończenie,

Chorągiew Zamku w Zawieprzycach przy pomniku w Spiczynie. Fot. Z. Jedynak

przedstawiciele władz samorządowych i uczestniczące w modlitwie
delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Powiat Łęczyński reprezentował Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.
W kościele w Milejowie sprawowana była msza święta w intencji
tych, którzy przelali krew, walcząc
o niepodległą Ojczyznę. Uczestnikiem
modlitwy przy kurhanie powstańczym w Klarowie, upamiętniającym ofiary powstania styczniowego,
był m.in. Michał Pelczarski Wicestarosta Łęczyński, który złożył kwiaty na powstańczej mogile. Głównym
organizatorem uroczystości było
Towarzystwo Przyjaciół Milejowa.
O rocznicy powstania nie zapomnieli również członkowie Chorągwi

Zamku w Zawieprzycach. Spotkali się przy pomniku powstańców
w Spiczynie. W miejscu, gdzie spoczywa 2 nieznanych powstańców,
najprawdopodobniej z oddziału Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”, zaciągnięto wartę honorową, udekorowano pomnik biało-czerwoną kokardą
i zapalono światła pamięci. Następnie uczestnicy spotkania udali się
na cmentarz w Kijanach, na którym znajduje się grób 5 powstańców
z oddziału Kazimierza Bogdanowicza, poległych w potyczce pod Zezulinem/Grądami. Na tym grobie zapalono znicze i złożono okolicznościową
wiązankę. Na krzyżu przy powstańczej tablicy także pojawiła biało-czerwona kokarda, która przechodniom
będzie przypominała bohaterów tamtych dni… Uczestników Powstania
Styczniowego dotyczyła gawęda historyczna, którą wygłosiła regionalistka
– Izabela Korzeniowska.
W Kopinie w dwóch mogiłach, spoczywa, prawdopodobnie 16 powstańców z bitwy pod Urszulinem oraz
z bitwy pod Andrzejowem. Hołd poległym oddano poprzez złożenie wiązanek okolicznościowych. W tej skromnej uroczystości pod przewodnictwem
Wójta Wiesława Pikuły brali udział
przedstawiciele Gminy Cyców, Zespołu Szkół w Cycowie i Szkoły Podstawowej w Świerszczowie.
99Tekst:
Beata Cieślińska, Antonina Gajos

Faworki
1 kg mąki
1/2 l ciepłego mleka
1/2 szklanki cukru
1 jajko
4 żółtka
1 kostka drożdży
5 łyżek oleju
2 łyżki octu
cukier waniliowy
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru
i dodać połowę mleka, odstawić do wyrośnięcia. Połączyć
mąkę, cukier, mleko, jajka
z rozczynem, dobrze wymieszać
i na koniec wyrabiania dodać
olej i ocet. I tak gotowe ciasto
wałkujemy i formujemy faworki. Smażymy, a na koniec posypujemy cukrem pudrem.
99Przepis poleca:
KGW w Zezulinie Drugim
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KGW – KOBIE T Y GOSP ODARNE I W YJĄTKOWE

Nie możemy pochwalić się
bogatą historią, ale „razem
możemy wszystko”, dlatego
naszą historię piszemy dziś.
W oparciu o współpracę
i różnorodność.

Koło Gospodyń Wiejskich
Zezulin Drugi (Gmina Ludwin)
że do naszej wspólnoty zapraszamy
każdego, kto chce działać na rzecz
lokalnej społeczności, bo każdy – i ten
najstarszy i najmłodszy – niezależnie
od talentów i ograniczeń wnosi odrobinę wyjątkowości, która procentuje.
Do naszych dotychczasowych osiągnięć należy zaliczyć:
– wypromowanie charakterystycznych produktów w postaci baby ziemniaczanej i faworków drożdżowych;
– udział w programach emitowanych w lokalnej telewizji;
– zajęcie I miejsca oraz wygranie
nagrody internautów w powiatowym
konkursie wieńców dożynkowych;
– autorski kabaret naszych panów;
– udział w inicjatywach/konkursach o zasięgu ogólnopolskim skierowanych do KGW.

W

śród nas są osoby wielu talentów, np. krawieckiego, plastycznego, kulinarnego. Stanowi to o sile naszej grupy, wpływa
na kreatywność i w konsekwencji
pozwala kultywować tradycje, jednoczyć społeczność i uatrakcyjniać zastaną rzeczywistość. Tym samym uczymy
kolejne pokolenia, że poczucie wspólnoty i przynależności jest siłą, która
sprawia, że nawet najtrudniejszy i najbardziej odległy cel można osiągnąć.
Dzięki licznej reprezentacji męskiej,
strona techniczna organizacji imprez
nie stanowi dla nas wyzwania. Natomiast rozpiętość wiekowa umożliwia
nieograniczoną wymianę doświadczeń. Warto w tym miejscu zaznaczyć,

Niespełna dwa lata temu
z inicjatywy Sołtysa
Maryniowa odbyło się
spotkanie, na którym grupa
mieszkańców podjęła decyzję
o reaktywacji KGW. Dnia 29
maja 2019 roku zostaliśmy
wpisani do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich „Maryniów”
w Maryniowie (Gmina Milejów)

R

eaktywując koło otrzymaliśmy dokumentację oraz cenne
wskazówki od zarządu z lat 70.
Korzystając z tych materiałów zrealizowaliśmy projekt,, Maryniów dawniej
i dziś” w ramach programu,, Twoje
marzenia są do spełnienia”. Wpłynęło to pozytywnie na integrację wszystkich pokoleń mieszkańców, rozwój
osobisty poszczególnych uczestników projektu oraz promocję naszej
wsi. Kierując się maksymą, że „razem
możemy więcej” działamy na rzecz
rozwoju społeczności wiejskiej, aktywizujemy mieszkańców, wspieramy
potrzebujących, promujemy lokalnych
twórców oraz lokalne produkty jak
np. miętek czy pierogi ,,Maryniowce”.
O naszej sile stanowią wykształcenie, kreatywność i ambicje członków KGW, jak również umiejętność

wykorzystania potencjału poszczególnych członków. Istotna jest również współpraca, tak poszczególnych
członków koła jak i między organizacjami. W szczególności cenimy relację z OSP Maryniów. Praca fizyczna, którą wykonują Panowie z KGW
i Druhowie z OSP stanowi realne

wsparcie i odciążenie damskiego
grona. Z uwagi na powyższe, do zasilenia naszych szeregów zapraszamy
wszystkich – niezależnie od wieku,
wykształcenia, płci czy posiadanych
umiejętności.
Bazując na wspomnianych atutach, jesteśmy kołem aktywnym.

Uczestniczymy w konkursach, projektach, spotkaniach, dożynkach. Przekłada się to bezpośrednio na nasze
osiągnięcia. Wśród sukcesów warto
wymienić:
– II miejsce w konkursie na wieniec
tradycyjny podczas dożynek gminnych w 2019 roku;
– I miejsce w kategorii „stoisko” podczas Spotkania KGW Powiatu Łęczyńskiego w Cycowie w 2019 roku;
– III miejsce w kategorii „rękodzieło” podczas wydarzenia ,,Kobieta gospodarna i wyjątkowa” w roku
2020;
– I miejsce w konkursie na świąteczny spot promocyjno-reklamowy,, Produkt Polski”, organizowanym przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie w minionym roku.
Miło wspominamy również nagranie filmu ,,Maryniów dawniej i dziś”,
udział w akcjach charytatywnych,
zorganizowany przez nas ,,Konkurs
na najlepszego pączka Gminy Milejów”, debiut w TVP3 Lublin.

Wszystko to sprawia, że nasz entuzjazm i chęć do działania są na coraz
wyższym poziomie. Jednak największą nagrodą są uśmiechy na twarzach
uczestników inicjowanych i organizowanych przez nasze KGW przedsięwzięć. Dlatego planujemy nie tylko
kontynuację już rozpoczętych działań, ale również utworzenie napiętego
kalendarza imprez obejmującego pikniki i spotkania. Naszym marzeniem
jest stworzenie miejsca zabaw i integracji, dostosowanego do oczekiwań
i potrzeb różnych grup wiekowych.
99Tekst: Agnieszka Grabowska,
Agnieszka Koza

KGW ZEZULIN DRUGI
W LICZBACH:

55 Koło działa: 2 lata
55 Liczba członków: 35
55 Liczba mężczyzn: 13
55 Najstarszy członek ma: 70 lat
55 Najmłodszy członek ma: 25 lat

W przyszłości z pewnością będziemy podtrzymywać tradycję spotkań
wigilijnych oraz kusaka, jak i innych
zainicjowanych przez nasze Koło
przedsięwzięć. Planujemy ukończenie remontu świetlicy wiejskiej, będącej siedzibą KGW Maryniów. Po jego
ukończeniu poszerzymy nasze działania o noce filmowe i seanse tematyczne. Zamierzamy również zagospodarować plac wokół świetlicy poprzez:
altany, siłownię zewnętrzną i plac
zabaw. Pozwoli to nam wspólnie cieszyć się efektami naszej pracy oraz
celebrować czas, który poświęcamy
innym, by tworzyć lepszych siebie
i budować relacje oraz przestrzeń,
które zakorzenione są w tradycji
i jednocześnie odpowiadające wymogom naszych czasów.
99Tekst: Anna Szponar
KGW „MARYNIÓW”
W LICZBACH:
55 Koło działa: niepełna 2 lata
55 Liczba członków: 41
55 Liczba mężczyzn: 2
55 Najstarszy członek ma: 77 lat
55 Najmłodszy członek ma: 21 lat
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TO LUDZIE T WOR Z Ą P OWIAT
Ksiądz Jan Słoma urodził się
24 czerwca 1938 roku
w Łukowej w diecezji
zamojsko-lubaczowskiej.
Był jednym z „Dzieci
Zamojszczyzny.” Eksterminacja
i selekcja była kluczowym
celem zgermanizowania
w niemieckim planie wobec
polskich dzieci z czasów II
wojny światowej. Jednym
z ocalałych był Jasio Słoma,
którego dzieciństwo zostało
naznaczone taką tragedią.

Ksiądz Jan Słoma

Słomę „administratorem parafii
w Cycowie z prawami i obowiązkami
proboszcza”. Pierwszą samodzielną
inwestycją w Cycowie, z którą zmierzył się ks. Jan Słoma była budowa
nowej plebanii-domu parafialnego
(poświęcenie plebanii odbyło się
2 listopada 1980 roku). Dał się
poznać jako świetny organizator
i osoba potrafiąca sobie radzić z biurokracją PRL-owskiej rzeczywistości.
Kolejnym zamysłem i karkołomnym
przedsięwzięciem była budowa nowej
świątyni dostosowanej do potrzeb
wiernych. Po wydanym 9 listopada
1982 roku przez wojewodę chełmskiego pozwoleniu na budowę kościoła
trwały prace przygotowawcze terenu
budowy, które były niemałym wyzwaniem i wymagały ze strony proboszcza licznych zabiegów dotyczących
zdobywania materiałów budowlanych, pokonywania barier biurokratycznych. Pod koniec tegoż roku Jan
Paweł II, na prośbę księdza proboszcza, udzielił błogosławieństwa „dla
wiernych parafii Cyców w budowie
nowej świątyni”, wzywając obfitości
łask Bożych. 5 czerwca 1988 roku
odbyła się uroczystość poświęcenia
i wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię, przy tej okazji sporządzono również akt erekcyjny kościoła. Zwieńczeniem ponad

10-letniego trudu i wysiłku cycowskiego społeczeństwa stała się uroczystość poświęcenia świątyni, w dniu 11
sierpnia 1996 roku, która jest i będzie
służyła następnym pokoleniom.
28 października 2020 roku odbył
się pogrzeb zmarłego 24 października
2020 roku ks. Jana Słomy, wieloletniego kapłana parafii pw. św. Józefa
Robotnika w Cycowie. Pogrzeb kapłana był cichą manifestacją wdzięczności i pamięci o człowieku, który
umiał słuchać i rozmawiać z ludźmi, a swoją charyzmą i pogodą
ducha zarażał innych. Zjednał sobie
wiernych, wznosząc z nimi kościół,
dom parafialny i urządzając cmentarz. W pogrzebowej homilii ks. Jan
Sobczak stwierdził: – Został posłany
do parafii, aby być oparciem dla ludu
i chlubą dla biskupa. W czasach szpiegowania każdego księdza, a potem rozliczania z każdego słowa, walki o każde
poświęcenie pól, czy procesję, pisania
podań o każdy worek cementu czy cegłę
na budowę kościoła, realnym było pytanie: któż nas może odłączyć od miłości
Chrystusowej? I był to czas wspaniałego rozwoju waszej parafii. Kaznodzieja podkreślił również: – Ten bardzo
trudny czas parafianie cycowscy przeszli ze swoim proboszczem zwycięsko.
Cześć jego pamięci.
99Tekst: Marta Kociuba

TUPTUSIE ze Spiczyna

zaradności i dobrej zabawy. Wartości te są bardzo ważne dla dzieci jak
i rodziców. A wspomnienia? Bezcenne!
W stowarzyszeniu działała też sekcja rowerowa, której udało się przejechać łącznie setki kilometrów. Oprócz
rajdów rowerowych organizowaliśmy
wyprawy piesze. Nawet takie po najbliższej okolicy… Naprawdę warto!

staremu przysłowiu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” I właśnie
dlatego chętnie odwiedzamy miejsca
nieznane, ukryte, położone na odludziu. Może wypraw tych było mniej
w 2020 r. Nie było też wyjazdów
na koncerty muzyki poważnej i wieczornych „wyjść” do teatru, które
planowaliśmy zrealizować. Cały czas

Dlaczego? Nasi uczniowie nieraz
wtedy przekonywali się, że nie wszędzie można dojechać samochodem…
A miejsca, które ledwie dostrzegają
z okien auta, inaczej wyglądają, gdy
widzi się je z bliska…
Od kilku lat członkowie stowarzyszenia znają wartość (modnej od niedawna) tzw. małej turystyki, hołdując

z niecierpliwością czekamy na zmianę sytuacji. Zamierzamy szybko „nadrobić” zaistniałe zaległości. Chętnie
nawiążemy współpracę z innymi stowarzyszeniami lub instytucjami. Nasi
wszyscy członkowie potrafią być kreatywni i wdzięczni. To jest najlepsza
motywacja do dalszych działań!
99Tekst: Antonina Gajos

W

seminarium był dziekanem
roku. Zawsze uśmiechnięty, uprzejmy, pełen optymizmu. Święcenia kapłańskie przyjął 16
czerwca 1963 roku. Był wikariuszem
w parafiach: Dzierążnia, Siennica
Różana, Siedliszcze, Kraśnik Lubelski.
W lipcu 1975 roku rozpoczął posługę w Cycowie i pozostał w nim już
do końca. Wspólnocie pw. św. Józefa
przewodniczył przez 32 lata, a duszpasterską posługę sprawował w niej
przez 45 lat. Na emeryturę odszedł
21 czerwca 2008 roku, ale był obecny
we wspólnocie parafialnej do końca
swoich dni.
Biskup Lubelski Bolesław Pylak
3 lipca 1976 roku mianował ks.

Stowarzyszenie działa
przy Szkole Podstawowej
w Spiczynie od jesieni 2014 r.
Zostało powołane z inicjatywy
rodziców i nauczycieli, aby
wzbogacić ofertę edukacyjną
i wspierać działania
adresowane przede wszystkim
do uczniów jak również całej
społeczności lokalnej.

O

d pierwszych miesięcy program działań stowarzyszenia
koncentrował się na turystyce, kulturze i rekreacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane każdego roku „białe szkoły”,
czyli wyprawy w okolice Zakopanego,
połączone z nauką jazdy na nartach.
Dzięki temu młodzi uczestnicy mogli
poznać tajniki „białego szaleństwa”
oraz zetknąć się z góralskim budownictwem, kuchnią i obyczajami.
Stowarzyszenie organizowało także
wyjazdy uczniów podczas wakacji letnich. Zawsze udawało się zapewnić
opiekę nauczycieli na zasadach wolontariatu, zaś hojne darowizny umożliwiały udział dzieci niezbyt zamożnych
czy pomniejszenie kosztów wyżywienia lub biletów wstępu. W ten sposób uczniowie ze Spiczyna i okolic
zwiedzili Pomorze, Mazury, Wielkopolskę, Pieniny i Tatry. Wypoczynek
letni to także nauka samodzielności,
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Odpowiadając na wyzwania
rynku Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A. pod koniec
2020 roku zaprezentował
nową strategię rozwoju
Spółki.

ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Nowa strategia

I

nteresariusze regionalni mają wobec
naszej spółki sprecyzowane oczekiwania, chcą abyśmy nadal byli filarem gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny. Natomiast otoczenie rynkowe
stawia nam nowe wyzwania, na które
musimy aktywnie reagować. Stabilność funkcjonowania spółki jest fundamentem dla bezpieczeństwa socjalnego
naszych pracowników. Dlatego też strategia zakłada kontynuację i transformację w obszarze naszego core biznesu,
jak też transformację poza core biznes,
czyli mówimy tu o dywersyfikacji przychodów – mówił podczas prezentacji
dokumentu Artur Wasil prezes zarządu LW „Bogdanka” S.A.
Zgodnie z wizją Spółki – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. pozostanie liderem efektywności w branży
górniczej, z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa
pracy, elastycznie dostosowującym
się do wymagań środowiskowych
i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie „zielonego ładu”.
– Zaprezentowana strategia całkowicie wpisuje się w rządową strategię
wobec restrukturyzacji sektora górniczego. Plany te mają pełne wsparcie
Ministerstwa Aktywów Państwowych
i rządu. Usłyszeliśmy, że „Bogdanka” będzie wydobywać dwa produkty, węgiel energetyczny i węgiel koksowy typu 34 i 35. Plany te gwarantują,
że Lubelski Węgiel „Bogdanka” będzie
nie tylko ostatnią kopalnią, która zakończy produkcję węgla energetycznego, ale
ma szansę być również miejscem pracy
dla tych, którzy będą chcieli pracować przy wydobyciu węgla koksowego.
To olbrzymie wyzwanie, aby „Bogdanka” stała się dwuproduktowym producentem węgla, ale jestem przekonany,
że górnicy z Lubelszczyzny sobie z tym
wyzwaniem poradzą i te ambitne plany
uda się w pełni zrealizować – podkreślił Artur Soboń, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pełnomocnik Rządu do Spraw
Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego dodał,
że na pierwszym miejscu zawsze przy
decyzjach biznesowych jest pracownik – jest ten górnik, który niesie niejako ciężar realizacji wyzwań i z jego
perspektywy te plany są budowane. Chcemy, aby „Bogdanka” była
dobrym miejscem pracy i aby te kompetencje, które są wśród pracowników
mogły być rozwijane z korzyścią dla
nich jak i spółki.
Stabilność funkcjonowania kopalni,
a tym samym zatrudnienia podkreślana była wielokrotnie podczas spotkania z mediami. Głównymi adresatami
zaprezentowanej strategii są ludzie.

„

O stabilności kopalni
świadczy również
fakt, że jesteśmy
przygotowani, aby
węgiel dla energetyki
wydobywać do 2049
roku lub nawet dłużej,
jeśli będą takie
możliwości.
DARIUSZ DUMKIEWICZ
z-ca prezesa zarządu ds. rozwoju

– „Bogdanka” chce być dobrym miejscem do pracy, dlatego nadal realizowane będą programy skierowane m.in.
na bezpieczeństwo – podkreśla Adam
Partyka z-ca prezesa zarządu ds.
pracowniczych. – Działania pro pracownicze, zmniejszające uciążliwość
pracy oraz programy na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa i technicznej poprawy bezpieczeństwa pracy

to kierunki, w których nadal chcemy się
rozwijać – podkreśla prezes Partyka.
Sekretarz Stanu Artur Soboń
odniósł się podczas konferencji
do pomysłu włączania „Bogdanki”
do NABE. – Nie planuję w żadnym
wariancie, aby Lubelski Węgiel „Bogdanka” stał się częścią tego podmiotu, jakim ma być umownie, roboczo
nazwany NABE – Narodowa Agencja

Bezpieczeństwa Energetycznego. „Bogdanka” musi iść własną, rynkową, giełdową drogą. W jaki sposób, nad tym
będziemy wspólnie z zarządem, zarówno Enei jak i Lubelskiego Węgla, pracowali i to jest jedno z kluczowych
wyzwań, jakie przed Lubelskim Węglem
„Bogdanka” stoją – powiedział.
Spółka zakłada wzrost udziału
w przychodach z realizacji inicjatyw
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spoza core bussinesu do 30% w 2040
roku. Zmiana struktury przychodów
odbywać się będzie etapowo (5%
w 2025 roku, 10% w 2030 roku).
– Prezentowana Strategia zakłada
kontynuację i transformację. Jej główne założenia mają na celu utrzymanie
zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności
spółki, selektywne wydobycie węgla typu
34, dywersyfikację przychodów poprzez
poszerzenie obszarów swojej działalności
oraz wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 – powiedział Dariusz
Dumkiewicz z-ca prezesa zarządu ds.
rozwoju LW „Bogdanka” S.A. I dodał
–̶ O stabilności kopalni świadczy również fakt, że jesteśmy przygotowani,
aby węgiel dla energetyki wydobywać
do 2049 roku lub nawet dłużej, jeśli
będą takie możliwości. Tak że będziemy fedrować tak długo, jak długo będą
warunki, jakie będą uzgodnienia z rządem i Komisją Europejską.
Strategia zaprezentowana przez
Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest
odpowiedzią na wyzwania zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Koncentruje
się przede wszystkim na utrzymaniu
zdolności produkcyjnych, wysokich
wskaźników rentowności, poszanowaniu środowiska i utrzymaniu pozycji filaru gospodarczego i społecznego
regionu. Kluczem do osiągnięcia tych
celów ma być dywersyfikacja obszarów swojej działalności oraz dwuproduktowość, czyli selektywne wydobycie węgla koksowego.
– Priorytetem działań zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego
i płynnościowego spółki. Ze względu
na dynamiczne zmiany na rynku
węgla w Polsce i na świecie, każdorazowo wysokość rekomendowanej przez
zarząd dywidendy będzie uzależniona

od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej, realizacji
planowanych inwestycji rozwojowych,
możliwości i warunków pozyskania
finansowania dłużnego – podsumował
Artur Wasilewski z-ca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
LW „Bogdanka” S.A.
99Źródło: LW „Bogdanka” S.A.
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„Bogdanka” jest aktywnym
uczestnikiem rozmów
dotyczących przyszłości
sektora górnictwa węgla
kamiennego, których
efektem ma być nowa
umowa społeczna regulująca
funkcjonowanie górnictwa
w perspektywie roku 2049
oraz określi, w jaki sposób
zostanie przeprowadzona jego
transformacja.
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Transformacja górnictwa

P

o kolejnych spotkaniach prace
nad umową społeczną wchodzą
w kolejny etap. Jak powiedział
25 stycznia w Katowicach Artur Soboń
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dalsze rozmowy
na temat umowy społecznej dla górnictwa powinny toczyć się w trybie
roboczym, z udziałem przedstawicieli
różnych resortów, odpowiedzialnych
za zwarte w dokumencie kwestie –
dotyczące nie tylko samej pomocy dla
górnictwa czy spraw pracowniczych,
ale także m.in. rozwoju regionalnego
czy funduszy europejskich.
Swoje postulaty do umowy przedstawiły Ministerstwu Aktywów

„Bogdanka” 2021 rok
rozpoczęła od opublikowania
wstępnego raportu za ubiegły
rok. Zysk to ponad 66,5 mln zł,
przychody ze sprzedaży w tym
czasie osiągnęły wartość netto
1.822.112 tys. zł, sprzedano
7.670 tys. ton węgla. I choć
pojawiają się komentarze,
że mniej, że gorzej
to wyjaśnijmy – w ocenie
analityków ﬁnansowych,
zajmujących się analizami
rynku górniczego, wyniki
Spółki są dobre, powyżej
oczekiwań rynku.

J

ak tłumaczy Artur Wasil prezes
zarządu LW „Bogdanka” S.A.,
to był trudny czas, niemniej
jednak wchodzimy w nowy rok
z zyskiem. 2020 rok i 2019 to zupełnie inna rzeczywistość. W 2019 r.
mówiliśmy o rekordowym poziomie
wydobycia, a w 2020 r. musieliśmy
dostosowywać się do ekstremalnych
warunków pandemicznych (mniejsze zapotrzebowanie na energię,
a przez to konieczność ograniczenia
produkcji, przesunięcia w harmonogramach biegu ścian oraz terminy ich
zakończenia). Zaznaczmy też, zysk
jaki osiągnęliśmy świadczy o tym,
że nawet w takim otoczeniu potrafimy sobie radzić. Jeśli zestawimy
nasze wyniki, z wynikami polskiego górnictwa węgla kamiennego,
widoczna jest bardzo dobra sytuacja
LW „Bogdanka” i nadal pozostajemy liderem efektywności i wydobycia węgla energetycznego w Polsce.
Żeby jeszcze mocniej podkreślić rolę

Państwowych związki zawodowe
działające w „Bogdance”. 20 stycznia w piśmie do ministra zauważono m.in., że skutki transformacji
górnictwa nie ominą Lubelszczyzny. Tu wiele tysięcy rodzin, także
z innych regionów kraju, związało

swe życie z „Bogdanką”. Brak alternatywy dla osób związanych z lubelskim zagłębiem, w przypadku redukcji zatrudnienia, byłby prawdziwym
dramatem dla wielu powiatów
naszego regionu. Ograniczona ilość
zakładów pracy w regionie sprawia,

że alokacja pracowników byłaby
praktycznie niemożliwa – czytamy w dokumencie. Wśród zapisów
do Umowy społecznej związki zawodowe z „Bogdanki” chcą, aby przy
opracowywaniu strategii dla górnictwa uwzględnić potencjał i możliwości rozwojowe kopalni Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S.A. oraz odrębność Lubelskiego Węgla „Bogdanki”
S.A. związaną z możliwością produkcji węgla dla przemysłu.
Zarząd Spółki podkreśla,
że w niepewnym i dynamicznym czasie odchodzenia od wykorzystania
węgla „Bogdanka” zamierza przystąpić do umowy społecznej, a w konsekwencji do programu dla górnictwa. Daje to bezpieczeństwo Spółce,
iż w przypadku konieczności, będzie
możliwość skorzystania z różnego
rodzaju form wsparcia. – To wsparcie nie będzie potrzebne tak długo, jak
długo „Bogdanka” będzie sprzedawać
węgiel z zyskiem – podkreśla prezes
Artur Wasil. – Chcę więc wyraźnie

zaznaczyć, że przystąpienie do umowy
społecznej i programu dla górnictwa nie
oznacza likwidacji „Bogdanki”. Będziemy produkować węgiel energetyczny
do czasu, gdy będzie on potrzebny
w naszym kraju. Na chwilę obecną jest
to rok 2049, ale jeśli wystąpi zapotrzebowanie rynku po 2049 roku na węgiel
energetyczny, posiadając zasoby węgla
oraz projekt jego zagospodarowania
będziemy mogli odpowiedzieć potrzebom rynku.
Ogłoszona przez „Bogdankę” strategia, określana jest jako ambitna,
zakłada pozyskiwanie przychodów
nie tylko ze sprzedaży węgla energetycznego, ale również z węgla koksowego. Węgiel koksowy wpisany
jest na listę surowców strategicznych UE, a Wielka Brytania planuje budowę kopalni wydobywającej
węgiel koksowy. Jedną z cech naszej
strategii jest pozyskanie przychodów w oderwaniu od podstawowej
działalności górniczej, tak aby, „Bogdanka” była nadal filarem gospodarczym Lubelszczyzny zapewniając naszym pracownikom stabilność
zatrudnienia, a interesariuszom partnera biznesowego.
9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

„Bogdanka” na plusie

„

To był trudny
czas, niemniej
jednak wchodzimy
w nowy rok
z zyskiem

Artur Wasil prezes zarządu LW „Bogdanka” S.A.

„

PRZEKAŻ
Fundacja
1%
PODATKU
SOLIDARNI
GÓRNICY
FUNDACJA SOLIDARNI
GÓRNICY
Organizacja Pożytku Publicznego

Przekaż 1% podatku na Fundację SOLIDARNI GÓRNICY – już od 2013 r. służymy
osobom pracującym w Bogdance, ich rodzinom, a także najbliższemu otoczeniu.
Każdy pracownik znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej
(wypadek, choroba, trudna sytuacja materialna)
może liczyć na naszą pomoc.
Wspomagamy również ważne instytucje społeczne
w naszym środowisku.
Twój 1% w całości sfinansuje leczenie, rehabilitację,
zakupu drogich leków czy sprzętu medycznego,
a także inne wsparcie finansowe
lub rzeczowe skierowane do osób,
które takiej pomocy potrzebują.
Przekaż 1% podatku
na Fundację Solidarni Górnicy.

Fundacja
stworzona dla Was.
ROZLICZENIE
Przekaż 1% i zostań jej częścią.
Zostań Solidarnym Górnikiem!

PIT

W deklaracji podatkowej
wybierz nr:

Bogdanka
w tej niezwykle
trudnej sytuacji
wypracowała
ponad 66 mln
zysku

Przekaż
1% PODATKU

za

2020

KRS 0000491946
W roku 2019 pomogliśmy blisko
300 potrzebującym osobom!

Fundacja „Solidarni Górnicy” w Bogdance
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
fundacja@lw.com.pl

1%

Szczególną opieką otaczamy
pracowników ciężko chorych oraz tych,
którzy ulegli zdarzeniom i wypadkom
przy pracy. Nie zapominamy o naszych
emerytowanych pracownikach.

Artur Wasilewski z-ca prezesa zarządu
ds. ekonomicznych

i pozycję „Bogdanki” na rynku Artur
Wasilewski z-ca prezesa zarządu ds.
ekonomicznych przypomina, że trzy
kwartały 2020 r. polskiemu górnictwu przyniosły stratę w wysokości
3,35 mld zł. I choć na szczegółowe

dane za ubiegły rok przyjdzie nam
jeszcze poczekać, to już teraz można
stwierdzić, że tylko „Bogdanka” w tej
niezwykle trudnej sytuacji wypracowała ponad 66 mln zysku.
9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

PODATKU
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Każdego roku, ponad 85% kwoty przyznanej pomocy
trafia do osób z Naszego Górniczego Środowiska.
To Twoi koledzy z pracy, poprzednicy, sąsiedzi ...

Bądź solidarny – przekaż

1% podatku

Działamy lokalnie, pomagamy skutecznie!
www.fundacja.lw.com.pl
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Zaczytaj się w bibliotece!

Do najważniejszych działań
podejmowanych przez
Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Łęcznej
niewątpliwie należy
propagowanie oraz
upowszechnianie czytelnictwa
wśród mieszkańców powiatu
łęczyńskiego. W tym celu
biblioteka regularnie
uczestniczy w licznych
akcjach, programach
ogólnopolskich promujących
czytanie książek wśród
dorosłych i dzieci, zarówno
z nośników tradycyjnych jak
i elektronicznych.

D

o podejmowanych akcji należy
„Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych” realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dzięki któremu od ponad 15 lat biblioteka
wzbogaca swój księgozbiór o najnowsze pozycje wydawnicze z różnych
dziedzin wiedzy (psychologii, medycyny, historii, socjologii, itp.), a także
z literatury pięknej. W tym roku planowane są również zakupy bestsellerowych wydawnictw.
„Mała książka – wielki człowiek”
to kolejny projekt, w którym biblioteka po raz pierwszy wzięła udział

w 2019 roku i nadal kontynuuje
uczestnictwo. Ma on za zadanie promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym
od 3 do 6 lat. Mały czytelnik odwiedzając nas otrzymuje w prezencie wyprawkę czytelniczą: książkę
„Pierwsze czytanki dla...” oraz Kartę,
na której zbiera naklejki za każde jednorazowe wypożyczenie. Po zebraniu
dziesięciu „delfinków” zostaje uhonorowany imiennym dyplomem.
Przedsięwzięciem rozpoczętym
w 2020 roku, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest bezpłatny dostęp do aplikacji Legimi – obecnie największej
bazy e-booków i audiobooków w Polsce. Oferuje ona ponad 60 tysięcy
e-książek w różnych formatach oraz
pozwala na korzystanie ze swoich zasobów na każdym urządzeniu, umożliwiającym ściągnięcie aplikacji oraz
wyświetlenie książek. Czytelnik zakłada bezpłatne konto za pomocą otrzymanego u nas kodu aktywacyjnego.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w podjętych przez nas działaniach na rzecz rozwoju czytelnictwa
w powiecie łęczyńskim.
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Powiat
sprzedaje
działki
budowlane
w Jawidzu
Do sprzedaży przeznaczono działki nr: 1378/6 o pow. 0,2299 ha, 1378/8 o pow. 0,1286 ha, 1378/10
o pow. 0,1291 ha, 1378/12 o pow. 0,1317 ha, 1378/14 o pow. 0,1288 ha, 1378/16 o pow. 0,1283 ha,
1378/18 o pow. 0,1294 ha, 1378/20 o pow. 0,1288 ha, 1378/22 o pow. 0,1285 ha, 1378/24 o pow.
0,1273 ha, 1378/26 o pow. 0,1241 ha, 1378/30 o pow. 0,1501 ha, wraz z udziałami wysokości po
1/12 w działce nr 1378/2 o pow. 0,4311 ha stanowiącej drogę wewnętrzną.
CENA WYWOŁAWCZA DZIAŁEK NR:
1)
1378/6 – 67 150,00 zł plus VAT, udział (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
2)
1378/8- 45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
3)
1378/10 – 45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
4)
1378/12 – 45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
5)
1378/14 – 45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
6)
1378/16- 45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
7)
1378/18- 45 720,00 zł plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
8)
1378/20‒45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
9)
1378/22‒45 720,00 zł plus VAT(w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
10)
1378/24‒45 720,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
11)
1378/26- 44 620,00 zł plus VAT; (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
12)
1378/30‒50 320,00 zł plus VAT (w tym udział w drodze 8 520,00 zł);
Działki zlokalizowane są na terenie miejscowości Jawidz na obszarze użytkowanym rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: zachodniej – droga gminna, północnej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wschodniej i południowej – działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna sieć energetyczna średniego
napięcia, w odległości do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległości ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Spiczyn, działki położone są w terenie oznaczonym następującymi symbolem: 39 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
Al. Jana Pawła II 95A (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 2 000,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej
do dnia 1 marca 2021 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 tytule wpisując ,,wadium– sprzedaż działki nr 1378/……. w Jawidzu”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej –
tel.: 815315216 w godzinach urzędowania lub na www.powiatleczynski.pl.
99Tekst: Joanna Gańska-Skrzypczak
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Joanna Jax „Córka fałszerza”
Ziemia Łęczyńska
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Najnowsza trylogia autorki
bestselerów obyczajowo –
historycznych to wciągająca
saga, która trzyma czytelnika
w napięciu do ostatniej
strony.

D

yskretnie wplecione w fabułę
prawdziwe wydarzenia historyczne stanowią jeden z największych atutów powieści oraz przykuwają uwagę miłośników gatunku
i nie tylko. Akcja rozpoczyna się
w międzywojennym Berlinie, a kończy w 1941 roku w Breslau (Wrocław). Bohaterami są nastoletnia, utalentowana Żydówka Judith, policjant

Rudolf Dorst oraz zagorzały zwolennik
nazistów Max Geyer. Wszyscy zostają
uwikłani w rzeczywistość pełną okrucieństwa i nienawiści. „Córka fałszerza” to książki, z którymi można spędzić kilka wspaniałych wieczorów,
przenieść się w burzliwy, chaotyczny
czas, zajrzeć pod „podszewkę” wielkiej historii i równie wielkiej sztuki.
Zaskakujące zwroty akcji sprawiają, iż można się wzruszyć, przerazić,
a nawet wstrzymać oddech…
Oczywiście wydawnictwa są dostępne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Zapraszamy!
99Tekst:
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MAGICZNE Z AK ĄTKI P OWIAT U ŁĘCZ YŃSKIEGO

Świerszczów

Kolejnym z przystanków
na turystycznym szlaku
„Magia Miejsc” jest
Świerszczów. To niewielka
wieś w gminie Cyców,
znajdująca się na terenie
Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego. Okolice
Świerszczowa to przede
wszystkim niepowtarzalne
piękno jezior. Na szczególną
uwagę zasługuje jezioro
Świerszczów, znajdujące
się w obrębie Lasu
Świerszczowskiego,
liczące ok. 517 ha. Wokół
zbiornika, ze względu
na występowanie tam
rzadkich okazów roślin,
utworzono rezerwat
przyrody. Świerszczów
to również ciekawa historia,
o której świadczą liczne
zachowane tam zabytki.

KOŚCIÓŁ
PW. ŚW. BAZYLEGO

Jednym z najciekawszych zabytków na terenie naszego powiatu jest
kościół pw. św. Bazylego w Świerszczowie. Znajdujący się w centrum
wsi, wzniesiony na wzgórzu i otoczony rozłożystym drzewostanem
lipowym i jesionowym, kościół zbudowany jest z drewna sosnowego,
o konstrukcji zrębowej. Wyposażony
głównie w elementy z XVIII i XIX w.
Wewnątrz możemy podziwiać ołtarz
z obrazem Najświętszej Marii Panny
z XVII w. Świątynia posiada bogatą
historię, a pierwotnie została zbudowana jako cerkiew unicka.
OD CERKWI
GRECKOKATOLICKIEJ
DO KOŚCIOŁA
RZYMSKOKATOLICKIEGO

Źródła historyczne mówią o istnieniu dwóch cerkwi w Świerszczowie.
Pierwsza pochodziła z początku XVI w.
i została rozebrana w 1797 r. Budowę
drugiej świątyni rozpoczęto w 1795 r.,
dzięki fundacji Ignacego Rulikowskiego. Nowa cerkiew została usytuowana w innym miejscu niż poprzednia.
Początkowo pełniła funkcję cerkwi greckokatolickiej. Po likwidacji
unii kościelnej w 1875 r. zmieniono
ją na prawosławną pw. św. Bazylego Wielkiego. Po zakończeniu działań
wojennych I wojny światowej i nieudanej próbie odtworzenia Unii w II Rzeczypospolitej, zamieniono dawne cerkwie na świątynie rzymskokatolickie.
Tak też się stało w przypadku cerkwi

pounickiej w Świerszczowie. Parafię
wznowiono dekretem wydanym przez
biskupa diecezji w 1921 r. i służy wiernym do dziś.
CMENTARZ

Obok świątyni mieści się cmentarz.
Znajdują się tu grobowce unickie
i prawosławne. Odnaleźć można m.in.
grób ostatniego właściciela dóbr
świerszczowskich, Maksymiliana
Bieńkowskiego. Był to działacz społeczny, uczestnik walk o niepodległość, dwukrotnie więziony w Cytadeli Warszawskiej, ochotnik w wojnie
polsko-bolszewickiej i działacz Stronnictwa Narodowego. Zginął w wypadku samochodowym w Trawnikach
w 1930 r. Na cmentarzu znajduje się
również pomnik poświęcony pamięci rozstrzelanych przez hitlerowców
w 1942 r. mieszkańców wsi Widły. 26
maja 1942 r. w świerszczowskim lesie
doszło do walk. W odwecie za stawiany opór i pomoc partyzantom, żołnierze Wermachtu spalili zabudowania
wsi, a mieszkańców i jeńców rozstrzelali. Dopiero po kilku tygodniach
pozwoli rodzinom zabrać i pochować
ciała ofiar.
JEZUS FRASOBLIWY

Przed wejściem na teren przykościelny, wewnątrz jesionu, znajduje
się rzeźba Jezusa Frasobliwego. Jest
to dzieło Cypriana Szota, wykonane
w 2005 r. na prośbę miejscowego proboszcza. Chrystus Frasobliwy czuwa
nad mieszkańcami Świerszczowa.
9Tekst: Anna Jaskot

