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Pierwsze urodziny
powiatowego Klubu Senior+
1 stycznia minął rok
od rozpoczęcia działalności
powiatowego Klubu Senior+.
Klub zrzesza nieaktywnych
zawodowo mieszkańców
powiatu łęczyńskiego powyżej
60 roku życia. Jest miejscem,
w którym prowadzone
są warsztaty edukacyjne,
kulturalno-oświatowe,
aktywności ruchowej oraz
aktywizujące społecznie.
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Skrzydło
wyrosło
z ziemi

K

lub mieści się w Łęcznej, przy
ul. Staszica 9. Aktualnie działa
w reżimie sanitarnym, seniorzy
muszą przestrzegać procedur zachowania bezpieczeństwa obowiązujących w obecnym czasie. Osoby,
które chcą uczestniczyć w zajęciach
przychodzą do klubu, zaś te, które
chcą nadal pozostać w domu, mogą
korzystać z alternatywnej formy
współpracy.

7

8 lutego obchodziliśmy jubileusz –
pierwsze urodziny klubu. Z powodu
panujących ograniczeń uroczystość
odbyła się w ograniczonej liczbie
osób, ale nie zabrakło urodzinowego
tortu i wspomnień.
Przed nami już kolejny rok i nowe
plany. Energii i pomysłów naszym seniorom nie brakuje. Mamy nadzieję, że
pomimo ograniczeń w Klubie Senior+
będzie toczyło się normalne życie.
99Tekst: Ewa Burcon

Szkoły Powiatu
Łęczyńskiego
polecają się
na przyszłość

13 Święta

Wielkanocne

16 Magiczne

zakątki
powiatu
łęczyńskiego
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Skrzydło wyrosło z ziemi
Szanowni
Państwo

O

ddajemy w Państwa ręce kolejny
numer „Ziemi Łęczyńskiej”. Znajdziecie w nim aktualności z naszego powiatu, informacje o realizowanych
przez starostwo inwestycjach, a także
działaniach podejmowanych przez podlegle jednostki. Powiat Łęczyński to nie
tylko plany inwestycyjne. W numerze nie
zabraknie zdolnych mieszkańców – ludzi
z pasją oraz magicznych powiatowych
zakątków.
Drodzy uczniowie, wielkimi krokami
zbliża się czas wyboru szkoły ponadpodstawowej. To bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja. Zastanawiacie się jaką szkołę wybrać, jak dobrze zaplanować swoją
przyszłość? Zachęcam do zapoznania się
z przedstawioną w numerze ofertą edukacyjną. Warto postawić na szkołę, która
posiada przyszłościowe kierunki kształcenia. Właściwy wybór drogi zawodowej,
to decyzja, która zaprocentuje w przyszłości.
Szanowni Państwo, stale podejmujemy
działania usprawniające pracę w urzędzie. Wiele samorządów, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu
drogowym, mierzy się z problemem kolejek. Nowy 30 dniowy termin na rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu postawił
w kłopotliwej sytuacji nabywców/zbywców pojazdów.
Kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i pracowników, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i mając na uwadze
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
COVID-19, wdrożyliśmy nowe rozwiązania systemowe w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Dróg Publicznych. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że poradziliśmy
sobie z narastającym problemem kolejek,
a wprowadzone rozwiązanie – rejestracja
telefoniczna wizyt związanych z zarejestrowaniem/wyrejestrowaniem, w znacznym
stopniu zminimalizowało niedogodności.
Interesanci umawiani są na konkretne dni
i godziny. Spotykamy się z zadowoleniem
Mieszkańców. Nowy system się sprawdza, a możliwość zaplanowania wizyty,
to oszczędność czasu i komfort.
Przed nami wiosenny czas. To okres,
w który wchodzimy z nową energią, nowymi planami, postanowieniami. Chciałbym życzyć Państwu optymizmu, spokoju i pozytywnego myślenia, które sprawi,
że codzienność stanie się przyjemniejsza.
99Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

Pierwszy etap budowy
nowego skrzydła
w szpitalu w Łęcznej został
zakończony. Jeśli nic nie
zakłóci przebiegu robót
budowlanych inwestycja
będzie gotowa pod koniec
2021 roku. Powstanie
tu zakład opiekuńczo
– leczniczy i oddział
rehabilitacji.

Z

arys budynku jest już widoczny, bo z ziemi wyrosły nie
tylko fundamenty, ale pojawiły się też ściany zewnętrzne.
Prace ziemne udało się wykonać
przed nadejściem mrozu i śniegu.
By budowa obiektu mogła się rozpocząć, wykonawca musiał przenieść sieć gazową i sieć ciepła technologicznego, które znajdowały
się w obszarze inwestycji. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane

Dzień Sołtysa 2021

w kolejnym etapie budowy, a teraz
jeśli zima pozwoli – zostaną wylane
stropy nad pierwszą kondygnacją.
Zgodnie z projektem nowe skrzydło ma mieć dwie kondygnacje,
będzie przylegało bezpośrednio
do głównego budynku, a przechodzić się będzie do niego łącznikiem.
Każda kondygnacja to 1000 m 2
powierzchni. Tu zostanie ulokowany zakład opiekuńczo-leczniczy z 84
łóżkami oraz oddział rehabilitacji,

Co słychać powie(dz)cie
Budowa zakładu opiekuńczoleczniczego i oddziału
rehabilitacji w szpitalu
powiatowym, to nie jedyne
działania na rzecz osób
starszych, samotnych
oraz borykających
się z problemami
zdrowotnymi. Jeszcze w tym
roku na terenie Jaszczowa
planujemy utworzenie
Dziennego Domu „Senior+”
oraz Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej.

Z

uwagi na panujące obostrzenia,
w tym roku nie mogliśmy świętować wspólnie, dlatego też wszystkim 118 sołtysom dostarczone zostały
kartki z życzeniami od władz Powiatu Łęczyńskiego, słodki upominek oraz
list gratulacyjny od Anny Gembickiej
– Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych

inicjatyw społecznych w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Życzymy Państwu zdrowia, radości,
sukcesów i satysfakcji z realizacji projektów na rzecz swojego środowiska
oraz życzliwości mieszkańców Państwa sołectwa.
99Tekst: Beata Cieślińska

który zostanie przeniesiony z III
piętra głównego budynku. Dzięki
temu zwiększy się liczba miejsc dla
pacjentów z 18 do 32.
– Budowę finansujemy z własnych
środków – mówi Krzysztof Bojarski,
dyrektor SPZOZ w Łęcznej ̶ Nowy
obiekt szpitalny ma kosztować ok. 10
milionów złotych. Niewykluczone, że
za rok o tej porze w będziemy w nim
przyjmować pacjentów.
99Tekst: Danuta Matłaszewska

Z

e wsparcia skorzystają seniorzy w wieku powyżej 60 r.ż.,
nieaktywni zawodowo, z terenu naszego powiatu. W ofercie klubu
nie zabraknie zajęć ruchowych, w tym
kinezyterepii, wsparcia psychologicznego, terapeutycznego czy fizjoterapii.
W PZAZ zatrudnienie znajdzie 29
osób, w tym 21 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wiodącym przedmiotem

działalności będzie szeroki wachlarz
usług pralniczych.
Ponadto powiat kontynuuje realizację Rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a od czerwca świadczone będą
bezpłatne usługi indywidualnego
transportu door-to-door, dla osób
starszych i niepełnosprawnych, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
99Michał Pelczarski
Wicestarosta Łęczyński
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Kolejna grupa studentek
pielęgniarstwa – tym
razem z Wyższej Szkoły
Społeczno-Przyrodniczej
w Lublinie – rozpoczęła
praktykę zawodu
w SPZOZ w Łęcznej.
A że uczelnia kształci
młodzież z różnych
krajów, na szpitalnych
korytarzach pojawiły się
studentki-praktykantki
w szpitalnych
uniformach
o egzotycznej urodzie.

S

zpital w Łęcznej od lat współpracuje z uczelniami z województwa lubelskiego w zakresie praktyk i staży – mówi Krzysztof
Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej

Ziemia Łęczyńska

Przyjechały z całego świata
i praktykują w Łęcznej
̶ W ubiegłym roku z propozycją współpracy zwróciła się do nas WSSP im.
Wincentego Pola z Lublina i właśnie
rozpoczęliśmy kształcenie przyszłych
pielęgniarek z tej uczelni.
Pierwsza grupa z WSSP to 21
osób pochodzących m.in. z takich
krajów jak: Kenia, Zimbabwe, Etiopia. Są też panie z Ekwadoru, Indii,
Azerbejdżanu, Turcji i europejskich
zakątków takich jak Ukraina, Norwegia czy Szwecja.
– Współpracujemy z pięcioma uczelniami i jest to ważny aspekt naszej

działalności ̶ stwierdza dyrektor
Bojarski. – Kształcimy i wychowujemy młodą kadrę nie tylko pielęgniarską, ale także studentów z fizykoterapii
z Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej, a od dwóch lat
w naszej Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń doświadczenie zdobywają przyszli
lekarze. Dzięki temu nie mamy problemów z kadrą, bo zawsze są chętni,
by po studiach pracować w naszym
szpitalu w Łęcznej.
99Tekst: Danuta Matłaszewska

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska

W
W związku z koniecznością
przeciwdziałania
zagrożeniom związanym
z COVID-19 informujemy,
że aktualnie w roku
2021 na terenie powiatu
łęczyńskiego zawieszone
jest udzielanie porad
w systemie stacjonarnym.
Skorzystanie z porady
radców prawnych,
adwokatów oraz doradców
obywatelskich możliwe
jest poprzez kontakt
telefoniczny bądź e-mail.

3

celu umówienia się na zdalną poradę można:
1) dokonać rezerwacji
porady zdalnej samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego
kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl,
2) zadzwonić pod numer telefonu
(81) 531 52 81, w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
3) zarejestrować się pod adresem:
pomocprawna@powiatleczynski.pl.
Przypominamy, że uprawnionymi
do korzystania z nieodpłatnej pomocy
są osoby fizyczne oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Więcej informacji: https://powiatleczynski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-leczynskim/.
99Tekst: Emilia Warda

Pandemia
trwa
Ogólnoświatowa epidemia
koronawirusa nadal trwa.
Nowe mutacje wirusa
są jeszcze bardziej zaraźliwe
i powodują ciężkie powikłania.
Starajmy się więc jak najlepiej
chronić siebie i bliskich.

C

ały czas stosujmy zasadę
DDM (dezynfekcja, dystans,
maseczki). Zwracajmy uwagę,
by maseczka była dobrej jakości i aby
jak najszczelniej przylegała do twarzy.
Warto też na swoim telefonie zainstalować aplikację STOP COVID, która
powiadomi nas o kontakcie z osobą
chorą i poinformuje, co należy zrobić.
Korzystajmy z możliwości bezpłatnych szczepień. Tzw. pacjenci leżący, mogą skorzystać z wyjazdowego
punktu szczepień – należy skontaktować się ze swoją poradnią POZ.
Przypominamy też, że na podstawie
decyzji Wojewody Lubelskiego gminy
zobowiązane są zorganizować dowóz
do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych komunikacyjnie.
COVID-19
– statystyki dla Polski

Osoby zakażone: 295 866
Osoby, które wyzdrowiały: 1 574 455
Przypadki śmiertelne: 47 206
Łączna liczba wykonanych szczepień:
4 530 783
w tym liczba szczepień 2 dawką:
1 606 154
Liczba zaszczepionych w powiecie
łęczyńskim: 6 160
w tym 2 dawką: 2 248
Stan na dzień: 15.03.2021 r.
99Tekst: Beata Cieślińska

4

Ziemia Łęczyńska

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Nr 3/2021

Szkolenie na życzenie

Szkolenia dopasowane
do indywidualnych potrzeb
osób bezrobotnych i ich
przyszłych pracodawców
są popularną formą wsparcia,
jaką oferują powiatowe urzędy
pracy. Szkolenia finansowane
przez PUP odbywają się
w formie kursu realizowanego
według planu nauczania, który
obejmuje przeciętnie nie mniej
niż 25 godzin zegarowych
w tygodniu, chyba, że przepisy
odrębne przewidują niższy
wymiar szkolenia. Koszt
w części finansowanej przez
PUP nie może przekroczyć
300% przeciętnego
wynagrodzenia
w danym roku.

O

skierowanie na szkolenie indywidualne mogą ubiegać się
osoby zarejestrowane jako bezrobotne pod warunkiem, że uzasadnią celowość proponowanego szkolenia. Uzasadnieniem może być pisemna
deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu
uczestnika szkolenia po jego zakończeniu i uzyskaniu kwalifikacji czy
uprawnień, albo deklaracja osoby
o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, w prowadzeniu
której niezbędne są kwalifikacje zdobyte w trakcie szkolenia.
W okresie odbywania szkolenia
osobie bezrobotnej przysługuje stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku
dla bezrobotnych i uzależnione jest
od ilości godzin.

Grupa wsparcia dla rodziców
zastępczych

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
zaprasza wszystkie osoby
pełniące funkcję rodziny
zastępczej na comiesięczne
spotkania w ramach „Grupy
wsparcia dla rodziców
zastępczych”.

I

deą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli pomaganie sobie
wzajemnie, korzystanie z siły
i doświadczenia innych uczestników grupy, którzy stanowią dla siebie podporę emocjonalną oraz źródło
informacji. Są inspiracją i motywacją
do działania.
Spotkania będą miały na celu:

Osoba skierowana na szkolenie indywidualne, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie realizacji wsparcia, ma prawo
do ukończenia tego szkolenia bez
konieczności ponoszenia kosztów
szkolenia za okres, w którym podjęła
zatrudnienie. Ponadto w okresie tym
przysługuje stypendium w wysokości
20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia do dnia zakończenia szkolenia.
W 2020 roku deklaracje pracodawców składane przez osoby bezrobotne, dotyczyły m.in. szkoleń z branży:
transportowej (prawo jazdy kategorii
C, C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona, uprawnienia na wózki jezdniowe), budowlanej (obsługa sprzętu do robót ziemnych), metalurgicznej
(uprawnienia spawania dotyczące różnych metod).
Poprzez szkolenia dla osób bezrobotnych „szyte na miarę”, pracodawcy zyskują pracownika, który spełnia ich oczekiwania pod względem
predyspozycji i kwalifikacji. Warto
o tym pamiętać. Natomiast starając się
o tego typu dofinansowanie, dobrze
jest się zapoznać ze szczegółowymi
informacjami z tego zakresu, które
urząd zamieszcza na stronie internetowej: https://leczna.praca.gov.pl
Zachęcamy osoby zainteresowane do korzystania z tej formy pomocy i kontaktu, zarówno w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95, jak też
telefonicznie pod numerem telefonu
81/531 53 97.
99Tekst: Marzena Pogonowska
55 dzielenie się doświadczenem związanym ze sprawowaniem rodzinnej
pieczy zastępczej,
55 uzyskiwanie i dawanie wsparcia
w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
55 wymianę użytecznych informacji,
55 udzielanie i otrzymywanie emocjonalnego wsparcia, doskonalenie
umiejętności radzenia sobie z emocjami,
55 zwalczanie bezradności wobec problemów i trudnych sytuacji życiowych, szukanie wspólnymi siłami
rozwiązań,
55 budowanie siły, nadziei i wzmacnianie poczucia wartości wśród
uczestników,
55 zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Grupy wsparcia będą odbywać się
pod opieką specjalistów: psychologa i pedagoga.
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9.
Szczegóły wraz z harmonogramem
spotkań dostępne stronie internetowej pod adresem: www.pcprleczna.pl
99Tekst: Iwona Wiśniewska

Skontaktuj się
z doświadczoną rodziną
zastępczą!
Jeśli jesteś osobą
zainteresowaną ideą
rodzicielstwa zastępczego,
masz pytania, wątpliwości
i chcesz porozmawiać na ten
temat – zapraszamy w każdy
ostatni czwartek miesiąca
do siedziby PCPR w Łęcznej.

S

potkania odbywają się w
sali konferencyjnej (I piętro)
o godzinie 17:00. Rodzina

zastępcza z wieloletnim stażem służy
pomocą i z chęcią podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem! Ich
dylematy, wybory, decyzje, emocje
mogą znacznie przybliżyć specyfikę
funkcjonowania rodzin zastępczych.
Wszystkie osoby zainteresowane
zachęcamy do skorzystania z takiej
formy pomocy.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
81/53 15 379.
99Tekst: Anna Budzyńska

Ważna pomoc w życiu
codziennym!

Powiat Łęczyński kontynuuje
realizację Programu
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja
2021 Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej,
finansowanego ze środków
Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.

P

rogram skierowany jest do osób
niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dla
wielu osób to szansa na bardziej
samodzielne i aktywne życie.
Usługi asystenckie w pierwszej
kolejności będą skierowane do osób

wymagających wysokiego poziomu
wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością
i komunikacją. Programem zostanie
objętych łącznie 40 mieszkańców
naszego powiatu, zarówno dzieci jak
i dorosłych, na rzecz których usługi świadczyć będzie 17 asystentów.
Na realizację Programu Powiat
otrzymał kwotę 683 439,41 zł.
Udział w programie osób niepełnosprawnych jest całkowicie bezpłatny.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych pod nr tel.
81 531 52 82 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, pokój
201 (II piętro).
99Tekst: Emilia Warda

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Nr 3/2021

Wsparcie psychologiczne w formie zdalnej
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Łęcznej

Zdalna edukacja, izolacja,
koronawirus w sposób
szczególny wpływają na życie
szkół i szkolnej społeczności.
O tym, jak przetrwać ten
trudny czas, jak mogą
poradzić sobie zarówno
uczniowie, ich rodzice oraz
nauczyciele możecie Państwo
porozmawiać z pracownikami
Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łęcznej.

D

la dzieci i młodzieży nie być
w grupie, to prawie nie istnieć.
Radzą sobie, jak mogą. Całe
szczęście, że jest Internet i różne sposoby komunikacji zdalnej. Dla młodych ludzi to prawie naturalna forma

komunikacji. Jednakże wielu z nich
doświadcza trudnych emocji związanych z przymusem izolacji, z niechęcią do powrotu do szkoły, z regulacją własnych emocji i stanów. Może
pojawić się lęk, strach, poczucie
wykluczenia, odosobnienia, samotności. Nieznany lub kontrolowany
do tej pory stan psychiczny młody
człowiek próbuje zrozumieć, a z nim
jego rodzice. Nie zawsze jest to łatwe.
Często reakcje stają się niewspółmierne do bodźca, nagłe czy impulsywne, bądź dziecko staje się wycofane,
zamknięte w sobie, obojętne.
Wielu rodziców też jest obecnie
w niełatwej sytuacji, również zawodowej. Jeśli do tego dochodzi dwójka
lub trójka dzieci, które są objęte zdalnym nauczaniem, to może być trudno.
Zwłaszcza że rodzice czasami mylnie
rozumieją pomoc dziecku w nauce.
Bardzo często przejmują na siebie
większość uczniowskich obowiązków
dzieci i stąd to przemęczenie. Zadaniem rodzica jest być przy dziecku,
wspierać je, a nie rozliczać z zadań
szkolnych. To jest rola nauczyciela.
Warto, aby rodzice również zadbali
o siebie, o swoje potrzeby.
W szkołach nauczyciele znajdują się
pod wielką presją, a to może odbijać
się na jakości nauczania. Teraz widać,

O

środek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej położony
jest w parku na Podzamczu.
Obiekt w 2014 roku został wyremontowany i przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Natomiast
w 2019 roku została przeprowadzona
termomodernizacja budynku. Efekty

Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy w Łęcznej
ul. Litewska 16
21-010 Łęczna
tel./fax 81/ 752 26 55
tel. 81/ 531 53 12
e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl
www.orw-leczna.pl
www.facebook.com/
ORWpowiatleczynski

wychowawcze i dydaktyczne są osiągane dzięki wysoko wyspecjalizowanej, odpowiedniej do poziomu kształcenia, kadrze nauczycielskiej. Proces
kształcenia oparty jest na dydaktyce zorientowanej na ucznia niepełnosprawnego, który w miarę swoich
możliwości samodzielnie funkcjonuje w rodzinie i środowisku lokalnym.
Dzieciom i młodzieży zapewniamy:
55 bezpłatny pobyt w Ośrodku
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30,
55 zajęcia grupowe,

Dodatkowe wsparcie
naszego przedszkola

jak ważne w życiu są relacje z innymi
ludźmi. I te prywatne, i te służbowe.
Jeżeli są one prawidłowe, nauczyciele ze sobą rozmawiają, konsultują się,
wymieniają doświadczeniami i wspierają się nawzajem. Jeżeli te relacje
były napięte wcześniej, to teraz może
być trudno je naprawić. Nie mając
bezpośredniego kontaktu z uczniami
im również nie jest łatwo.
Oprócz możliwości osobistego
kontaktu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej w odpowiedzi na napływające i rosnące zapotrzebowanie na pomoc tzw. zdalną,
czyli bez konieczności wychodzenia z domu, umożliwia korzystanie
ze swoich usług wszystkim zainteresowanym, zarówno dzieciom, młodzieży, rodzicom/opiekunom czy
nauczycielom. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni w celu pozostawienia
telefonu kontaktowego. Psychoterapeuci – mgr Monika Ciechońska,
mgr Katarzyna Kuzioła, mgr Marta
Zwierzańska – skontaktują się z Państwem w celu ustalenia dogodnej
formy i czasu spotkania. Zapraszamy
do skorzystania z pomocy naszych
psychoterapeutów, tel. 81/531 53 35,
81/531 53 37.
99Tekst: Katarzyna Kuzioła

Edukacja i rehabilitacja dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami
Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy w Łęcznej
prowadzi bezpłatnie działalność
edukacyjną, terapeutyczną
i fizjoterapeutyczną. Jest
placówką oświatową
dla osób w wieku
od 3 do 25 lat ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami,
realizującą obowiązek
rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki,
a także dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
głębokim. Organizuje zajęcia
Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dzieci.
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55 zajęcia indywidualne: logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, w tym elementy integracji sensorycznej, zajęcia w Sali
Doświadczania Świata.
Dowóz uczniów i wychowanków
jest realizowany przez gminy z terenu naszego powiatu. Podczas pobytu
podopieczni mają zapewniony obiad.
W ramach działalności statutowej placówki, dzieci i młodzież biorą udział
w: wycieczkach, konkursach, zawodach, olimpiadach specjalnych.
99Tekst: Paweł Wawer

Powiatowe Przedszkole
Ogólnodostępne z Oddziałami
Specjalnymi w Ludwinie
oferuje rodzicom dzieci
niepełnosprawnych
dodatkową pomoc w postaci
grupy wsparcia oraz
konsultacji ze specjalistami.
Grupa wsparcia
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych z terenu powiatu łęczyńskiego spotyka się w każdy
ostatni czwartek miesiąca (od lutego do czerwca) w godz. 15.00:17:00.
Spotkania prowadzą terapeuci
i nauczyciele z przedszkola. Udział
w grupie jest dobrowolny i bezpłatny.
Spotkania mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej, w której udział
biorą rodzice (bez dzieci). Działania
grupy wynikają z potrzeb jej członków, a terapeuci pełnią jedynie rolę
moderatorów.
Co będziemy robić:
55 wymieniać się doświadczeniami
związanymi z radościami i trudnościami sprawowania opieki nad
dziećmi z niepełnosprawnością,
55 wymieniać się informacjami
na temat specjalistów dostępnych
w naszym regionie oraz miejsc,
gdzie warto szukać pomocy,

55 wzajemnie wspomagać się w rozwiązywaniu codziennych sytuacji
wychowawczych i edukacyjnych.
Konsultacje

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami w terapii autyzmu i innych niepełnosprawności odbywają się w każdą
pierwszą sobotę miesiąca. Do dyspozycji są następujący specjaliści pracujący w przedszkolu:
55 fizjoterapeuta
55 pedagog specjalny
55 psycholog
55 neurologopeda
55 terapeuta integracji sensorycznej
55 terapeuta ręki
55 oligofrenopedagog
Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy
do kontaktu.
99Tekst: Agnieszka LitwinekJabłoniec

Przedszkole Ogólnodostępne
z Oddziałami Specjalnymi
Ludwin 30a
21‒075 Ludwin
tel. 81/531 70 01
e-mail: przedszkole.leczna@wp.pl
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Tablice, ale już nie te tradycyjne!

Powiatowe szkoły
średnie realizują wiele
międzynarodowych
projektów edukacyjnych,
które finansowane
są ze środków Unii
Europejskiej. Są to zarówno
projekty praktyk zawodowych
za granicą jak i projekty
młodzieżowe oraz kulturowe.

Projekty
międzynarodowe
dla uczniów

W
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Podgłębokiem powoli,
ale systematycznie
wdraża młodzież
do życia w społeczeństwie
informacyjnym.

R

ealizację tego zadania w placówce przyśpieszą niewątpliwie
nowoczesne monitory interaktywne, które MOW uzyskał w ramach
projektu „Aktywna tablica”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W celu pełnego wykorzystania
możliwości tablic, kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej
uczestniczyła w szkoleniu z obsługi ww. monitorów. Dwa monitory
interaktywne zostały zainstalowane w pracowniach: językowej oraz
języka polskiego. Zgodnie z wymogami projektu, wśród nauczycieli powołano Nauczycielski Zespół
Samokształceniowy oraz e-koordynatora, zadaniem których, jest nadzór

Dotacje
dla organizacji
pozarządowych

nad wykorzystaniem nowego sprzętu
oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Nie od dziś wiadomo, że nowoczesne pomoce dydaktyczne i wykorzystanie nowych technologii wpływają
na atrakcyjność procesu kształcenia
oraz na rozwój kompetencji i umiejętności, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Tak też odbierane jest zainstalowanie tablic w MOW. Dziewczęta
przebywające w placówce uczą się
w tej chwili stacjonarnie, więc przesyt technologią występujący podczas
nauki zdalnej im nie zagraża. Możliwość korzystania z monitorów w trakcie lekcji to bardzo dobry i atrakcyjny sposób na większe zaangażowanie
uczennic w czasie zajęć dydaktycznych. Całkowita wartość projektu
przy zakupie dwóch monitorów interaktywnych to kwota 17 500,00 zł,
z czego wkład własny Powiatu Łęczyńskiego wyniósł 3500,00 zł, zaś pozostałe środki w kwocie 14 000,00 zł
uzyskano z projektu dofinansowanego przez MEiN.
99Tekst: Agnieszka Hacia
LP.

ramach projektów praktyk
zawodowych z programu
Erasmus+ i POWER uczniowie Zespołu Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej wyjeżdżają na miesięczne bądź dwutygodniowe praktyki
w Grecji, gdzie zgodnie ze swoim kierunkiem nauczania zdobywają nową
wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Praktyki są w pełni finansowane
w ramach programu Erasmus+. Projekty praktyk to też dla uczniów szansa na zdobycie cennego doświadczenia kulturowego, dzięki uczestnictwu
w wielu wycieczkach po najważniejszych atrakcjach turystycznych regionu. W planach mamy także projekty,
w ramach których uczniowie wyjadą na praktyki do Włoch. W latach
2018‒2020 na praktyki za granicę wyjechało ponad 100 uczniów.
W ramach nowego projektu (lata
2021‒2022) do Grecji wyjadą kolejne 84 osoby.
Uczniowie Zespołu Szkół im. K. K.
Jagiellończyka w Łęcznej biorą także
udział w wakacyjnych projektach
wymiany młodzieży z Erasmus+,
które odbywają się w polskich górach.
W ramach tego rodzaju wyjazdów
uczniowie mają okazję spędzić ponad
tydzień w międzynarodowym środowisku, wśród swoich rówieśników.
Są to spotkania kilku grup narodowych z różnych krajów, w trakcie
których przy wykorzystaniu nieformalnych zasad edukacji odbywają

NAZWA OFERENTA

się różnego rodzaju warsztaty, gry
i wycieczki.
W naszym powiecie planujemy
także realizację projektów kulturowych z programu POWER. W roku
szkolnym 2021/2022 uczniowie
wyjeżdżać będą do szkół partnerskich np. do Grecji, Włoch i na Litwę.
W ramach tych projektów głównym
celem jest poznanie kultury i historii kraju przyjmującego – uczniowie
uczestniczyć będą w wycieczkach
i zajęciach przygotowanych przez
rówieśników ze szkoły partnerskiej

oraz wieczorach narodowych. Głównymi celami projektów kulturowych jest podniesienie kompetencji
uczniów w zakresie komunikowania
się w języku angielskim w międzynarodowym środowisku oraz poszerzenie horyzontów kulturowych
poprzez poznanie historii, kultury
oraz rówieśników ze szkół partnerskich za granicą. W projektach kulturowych będzie brać udział ponad
80 uczniów „Jagiellończyka” oraz
ZSG w Łęcznej.
99Tekst: Grzegorz Lendzion

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego – 17 300 zł
1

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Z tradycją do nowoczesności

2

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku

Tradycje zielarskie w powiecie łęczyńskim

3

Towarzystwo Przyjaciół Milejowa

Dni Kultury Chrześcijańskiej

Powiat Łęczyński od wielu
lat prowadzi aktywną
współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które
realizują zadania na rzecz
mieszkańców.

4

Stowarzyszenie Kijańczyk

Warsztaty edukacyjne „Kijany - czerpiemy z historii, tworzymy historię”

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem

Noc świętojańska powiatu łęczyńskiego w 2021 r. – wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności
społecznej

O

rganizacje pozarządowe mogą
ubiegać się o środki na działania w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia. W tym roku
Zarząd przyznał 14 dotacji na łączną kwotę 33 985 zł. Dzięki dotacjom
zostaną zorganizowane m.in. warsztaty, konkursy, koncert muzyki chrześcijańskiej, rajd rowerowy oraz spływ
kajakowy.
99Tekst: Monika Haraszczuk

II. Kultura fizyczna i sport – 8 385 zł
1

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

Rowerowa Stolica Powiatu Łęczyńskiego

2

Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole
Podstawowej w Spiczynie

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików w zapasach - styl wolny mężczyzn

3

Lubelski Klub Sportów Walki „DAN”

Mistrzowie kickboxingu z Powiatu Łęczyńskiego – wsparcie przygotowań do mistrzostw Polski w kickboxingu

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wigor”

„Wybierz Kijany” – rozwijaj zainteresowania sportowe w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

5

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku

Z pasją po zdrowie

III. Turystyka – 5 800 zł
1

Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu

Dzień dziecka w kajaku

2

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

Promocja powiatu – produkty i potrawy lokalne

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem

W kierunku Słowiańskiego Grodu – rajd rowerowy Głębokie-Wólka Bielecka

IV. Zdrowie – 2 500 zł
1

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

„Wiem, działam, rozwijam się” – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla rodzin osób chorujących psychicznie,
mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego
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Szkoły Powiatu Łęczyńskiego polecają się na przyszłość

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA
JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ
Wybierz profilowane klasy
liceum ogólnokształcącego.
Poznaj bogatą ofertę szkół
kształcenia zawodowego.
Skorzystaj z zagranicznych
praktyk i staży.
Dołącz do szkoły z tradycjami.
Skorzystaj z szerokiego
wyboru zajęć pozalekcyjnych.

S

zkoła stwarza optymalne warunki do nauki. „Jagiellończyk”
posiada nowoczesne, wyposażone w sprzęt multimedialny klasopracownie m.in. językową, matematyczną, geograficzną oraz profesjonalne
pracownie do nauki zawodów (ekonomiczną, architektury krajobrazu,
reklamy, budownictwa, a także logistyczną), 6 pracowni komputerowych, bibliotekę z multimedialnym
centrum informacji. Szkoła jest ośrodkiem egzaminowania we wszystkich
nauczanych zawodach. Przy placówce
znajduje się również bogate zaplecze
sportowe: sala gimnastyczna, kompleks boisk przyszkolnych: boisko
wielofunkcyjne do gier zespołowych
oraz boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną.

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA ZAMOYSKIEGO

55klasa ratownictwa medycznego
(przedmioty rozszerzone: biologia,
chemia; przedmiot uzupełniający:
ratownictwo medyczne)
55klasa dziennikarska (przedmioty rozszerzone: język polski, język
angielski; przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo i psychologia
mediów)
55klasa policyjna (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski;
przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna)

TECHNIKUM

55technik architektury krajobrazu
55technik budownictwa
55technik ekonomista
55technik informatyk
55technik reklamy
55technik logistyk
55technik rachunkowości

– grafika komputerowa
– turniej gier komputerowych (CSGO,
LoL)
– zajęcia sportowe: nauka pływania, SKS, piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców
– zajęcia przygotowujące do matury
oraz do egzaminów z kwalifikacji
zawodowych
– pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających trudności w nauce
WSPÓŁPRACA

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

55monter suchej zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
55fryzjer

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

– technik logistyk. Uczniowie zdobędą
wiedzę i umiejętności z planowania
i wdrażania procesów przechowywania i transportowania produktów, zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową, tworzenia
planów dostaw, obliczania kosztów
dostawy i magazynowania towarów,
prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi, organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej
i opracowywania rozkładów jazdy
komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.
– technik rachunkowości. Absolwent
tego kierunku może pracować w biurach księgowych i rachunkowych,

w działach finansowych, księgowych
oraz kadrowych przedsiębiorstw oraz
w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.
PRAKTYCZNA NAUKA
ZAWODU

– miesięczne praktyki zawodowe
uczniów klas II i III technikum odbywają się za granicą w ramach projektu finansowanego z programu ERASMUS+
– praktyki w renomowanych firmach
powiatu łęczyńskiego i lubelskiego
– praktyki zawodowe w łęczyńskich
i lubelskich salonach fryzjerskich
– dla monterów suchej zaprawy i robót
wykończeniowych w budownictwie
zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznej pracowni, będącej ośrodkiem egzaminowania w zawodzie
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

– zajęcia florystyczne i warsztaty rękodzielnicze

– Wyższa Szkoła Edukacji i Ekonomii
w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (prelekcje, wykłady,
konferencje, korzystanie z czytelni
akademickich)
– Realizacja programu „Szkolny Klub
Sportowy” z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie
– Udział w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”
REALIZOWANE PROJEKTY

– „Staże w UE szansą na lepszy start
w życiu zawodowym”. Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. Udział w dwutygodniowych
praktykach w Grecji

– „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.
Projekt organizowany przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg
– „Żyj finansowo! Czyli jak zarządzać
finansami w życiu osobistym”. Projekt organizowany we współpracy
ze Stowarzyszeniem Krzewienia
Edukacji Finansowej
– Program „Szkolny Klub Sportowy”,
organizowany i finansowany przez
Ministerstwo Sportu
– „Kultura bezpieczeństwa”. Program
edukacyjny realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy
CERTYFIKATY, NAGRODY,
STYPENDIA

„Jagiellończyk” od lat jest w pięćdziesiątce najlepszych szkół województwa lubelskiego według rankingu „Perspektywy”. Szkoła posiada
liczne certyfikaty: „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”, „Szkoła Myślenia
Pozytywnego 2021”, „Nowoczesna
Szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”. Placówka może poszczycić się licznym gronem stypendystów ̶
uczniowie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium programu „Lubelska kuźnia Talentów
2019‒2021” oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu łęczyńskiego. Rokrocznie uczniowie są finalistami wielu konkursów na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim oraz
powiatowym.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21‒010 Łęczna
 81/531 54 64
 www.kkjagiellonczyk.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZYCH
W KIJANACH
Nowoczesna placówka
z historią i tradycjami.

Przygotuj się do ciekawej
pracy w służbach
mundurowych lub jako
informatyk śledczy.

Szkoła z internatem.

Skorzystaj z praktyk i staży
w „Kampol-Fruit” Sp. z o.o.

Bezpłatne dodatkowe
uprawnienia.

Zdobądź kwalifikacje
zawodowe, które będą
przepustką do dobrze
płatnej pracy.

Nauka w międzynarodowym
gronie.

H

istoria szkoły to ponad 100
lat działalności edukacyjnej i wychowawczej. Dzięki
nauce w naszej szkole, absolwenci
mogą pochwalić się sukcesami w różnych dziedzinach. Stworzona przez
szkołę sylwetka absolwenta zapewnia
kompetencje, wiedzę i umiejętności,
pozwalające na elastyczność na rynku
pracy. Kompleksowa modernizacja
budynku szkoły, sali gimnastycznej, internatu oraz warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu,
gwarantuje odpowiednie warunki
do nauki i spędzania czasu wolnego
w międzynarodowym gronie (uczniowie z Ukrainy).

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM

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

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

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

ZESPÓŁ SZKÓ
IM. SIMONA B
W MILEJOWIE

BEZPŁATNE DODATKOWE
UPRAWNIENIA

– kurs prawa jazdy kat. B (mechanik
pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik
rolnik)
– kurs prawa jazdy kat. T (technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu)
– kursy: operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych, chemizacyjnych, obsługi
kas fiskalnych, kelnersko-barmański, kurs z książeczką spawacza, obsługi obrabiarek skrawających
PRAKTYCZNA NAUKA
ZAWODU

– zajęcia realizowane w zmodernizowanych, bogato i nowocześnie
wyposażonych warsztatach szkolnych w branży mechaniczno-mechanizacyjnej oraz pracowniach bloku
gastronomiczno-hotelarskiego
– praktyki zawodowe prowadzone
są przez profesjonalne restauracje,
hotele, zakłady naprawy maszyn
rolniczych
– współpraca z pracodawcami
w zakresie wycieczek dydaktycznych
– płatne staże realizowane w ramach
projektów unijnych na terenie kraju
– praktyki i staże zagraniczne
w ramach programu Erasmus +

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
– zajęcia sportowe (piłka siatkowa,
halowa piłka nożna, badminton,
tenis stołowy)
– koło plastyczne
– koło kulinarne
– koło taneczne
WSPÓŁPRACA

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
– Szkoła Rolnicza na Białorusi
– Uniwersytet w Baranowiczach
na Białorusi
– umowy partnerskie z wieloma pracodawcami
CERTYFIKATY, NAGRODY,
STYPENDIA

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła
Przedsiębiorczości”, „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „Szkoła Jakości”.
Wśród uczniów szkoły są stypendyści
Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty
Łęczyńskiego. W 2021 r. Technikum
znalazło się w pierwszej czterdziestce
najlepszych techników województwa
lubelskiego w rankingu „Perspektywy”.

Zespół Szkół
Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21‒077 Spiczyn
 81/757 70 64
 www.zsrkijany.pl

S

zkoła posiada cieszącą się
dużą popularnością klasę
mundurową w LO z atrakcyjną ofertą, a w niej: survival,
zajęcia na strzelnicy, w jednostce
wojskowej oraz zajęcia w ramach
współpracy z Wojskami Obrony
Terytorialnej. Wysoka zdawalność
egzaminów maturalnych i zawodowych, płatne staże zawodowe,
interesujące zajęcia sportowe czy
bardzo dobre opinie wśród absolwentów to kolejne atuty szkoły.
Uczniowie mogą liczyć na indywidualne wsparcie edukacyjne
i psychologiczne. Szkoła posiada
bogatą bazę dydaktyczną, dobrze
wyposażone pracownie: informatyczne, ekonomiczną, rewalidacyjną oraz laboratorium językowe.
Bezpieczeństwo uczniów zapewnia monitoring.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

55 klasa mundurowa z rozszerzoną
historią i geografią
55 klasa ogólna z rozszerzoną
biologią, chemią i j. angielskim

TECHNIKUM

55 informatyczne ze specjalnością
informatyka śledcza
55 ekonomiczne ze specjalnością
rachunkowość bankowa
55 handlowe ze specjalnością
e-handel

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

55 klasa pod patronatem Kampol-Fruit: operator maszyn przemysłu spożywczego
55 klasa wielozawodowa: cukiernik, kucharz, fryzjer, ślusarz,
sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
murarz-tynkarz, piekarz

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
– koło fotograficzne
– wyjazdy na basen
– zajęcia sportowe: SKS, piłka siatkowa, boks, taekwondo
– fakultety maturalne
WSPÓŁPRACA

– Lotnicza Akademia Wojskowa
w Dęblinie
– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– 244. Kompania 24. Batalionu
z Chełma
– umowy partnerskie z lokalnymi
przedsiębiorstwami
REALIZOWANE PROJEKTY

– Zarządzanie finansami – warsztaty edukacyjne oraz konkurs dla
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ÓŁ NR 2
BOLIVARA
E

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W LUDWINIE

Nowe kierunki
kształcenia.
Doskonale wyposażone
pracownie.
Wysoka zdawalność
egzaminów zawodowych.
Wykładowcy, którzy
są praktykami,
specjalistami w swoich
dziedzinach.

P
młodzieży szkół średnich organizowane przez UMCS (warsztaty
zarządzania budżetem osobistym,
dywersyfikacja przychodu, formy
oszczędzania i inwestowania, niebezpieczeństwa w zakresie zarządzania budżetem)
– „Program ARS, czyli jak dbać
o miłość?” – program edukacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych
– „Lekcje z Temidą” – program edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości
CERTYFIKATY, NAGRODY,
STYPENDIA

Szkoła posiada certyfikat „Szkoła
Innowacji”. Uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Łęczyńskiego i Fundacji Świętego Mikołaja.

Zespół Szkół nr 2
im. Simona Bolivara
w Milejowie
ul. Partyzancka 62, 21‒020 Milejów
 81/757 20 21
 www.zs2milejow.edu.pl

lacówka gwarantuje wykwalifikowaną kadrę oraz doskonale wyposażone w nowoczesny
sprzęt pracownie. Wszystkie egzaminy zawodowe w części pisemnej
i praktycznej odbywają się w szkole,
która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.
ZS w Ludwinie może pochwalić się
wysoką zdawalnością egzaminów
zawodowych oraz wysokimi wynikami, jakie osiągają jej słuchacze podczas egzaminów zewnętrznych.

TECHNIKUM

55 technik usług fryzjerskich
55 technik rachunkowości
55 technik programista
55 technik logistyk
55 technik fotografii i multimediów
55 technik agrobiznesu
55 technik przemysłu mody
– NOWOŚĆ!
55 technik pszczelarz – NOWOŚĆ!

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

NOWOCZESNA BAZA
DYDAKTYCZNA

W szkole znajdują się doskonale wyposażone pracownie: multimedialna, medyczna, kosmetyczna, gastronomiczna, florystyczna,
językowa, przedmiotów ogólnokształcących oraz ciemnia fotograficzna i studio fotograficzne.
W przygotowaniu są pracownie:
fryzjerska i krawiecka. W szkole
funkcjonuje również biblioteka.

55 kucharz
55 cukiernik – NOWOŚĆ!

ZAJĘCIA DODATKOWE

– zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego
– pomoc psychologicznopedagogiczna

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30a, 21‒075 Ludwin
 81/757 00 43
 www.zsludwin.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
– „Kompetencje zawodowe dla
gospodarki opartej na wiedzy”
– zagraniczne praktyki zawodowe dla 40 uczniów ZSG w Łęcznej
w 2021‒2022 r. (Hiszpania, Włochy)
CERTYFIKATY, NAGRODY,
STYPENDIA

Korzystaj
z najnowocześniejszych
warsztatów technicznych
w regionie i praktyk w LW
„Bogdanka” S.A.
Zdobądź stypendium naukowe
lub przepustkę do pracy w LW
„Bogdanka” S.A.
Uczęszczaj do szkoły
kształcącej
w przyszłościowych
kierunkach.
Weź udział w zagranicznych
praktykach zawodowych.

S

zkoła posiada bogatą bazę
dydaktyczną, dobrze wyposażone pracownie: AutoCAD,
elektryczne, mechaniczną, przeróbki kopalin stałych, pracownie językowe, komputerowe i kształcenia ogólnego. Przy ZSG znajduje się także

55 ślusarz
55 elektryk
55 górnik eksploatacji podziemnej

WSPÓŁPRACA
– Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
– Politechnika Lubelska
– Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
– Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

PARTNERZY SZKOŁY

– technik ochrony środowiska
– technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
– RG „Bogdanka” S.A.
– PRG „Linter” S.A.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
– zajęcia przygotowujące do matury
– zajęcia sportowe
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia rewalidacyjne

REALIZOWANE PROJEKTY

bogate zaplecze sportowe: 2 sale gimnastyczne z zapleczem szatniowo-sanitarnym, kompleks boisk: boisko piłkarskie ze sztucznej trawy z bieżnią
lekkoatletyczną z czterema torami
i skocznią w dal oraz boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową
i koszykówkę. Niewątpliwym ułatwieniem nauki są nowoczesne, zmodernizowane warsztaty szkolne, wyposażone w specjalistyczne maszyny: tokarkę
CNC, tokarkę uniwersalną, ploter frezujący, plazmę oraz wyrobiska w obudowie otwartej, przystosowane do ćwiczenia prac górniczych.

55 technik elektryk
55 technik mechanik
55 technik górnictwa podziemnego
55 technik przeróbki kopalin stałych

TECHNIKUM GÓRNICZE
I POLITECHNICZNE

55 technik ochrony środowiska –
NOWOŚĆ!
55 technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

– „ZSG w Łęcznej – mobilność dla rozwoju” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 40 uczniów ZSG w Łęcznej w 2021 r. (Włochy)

Szkoła otrzymała znak jakości „Srebrna Szkoła” 2017 i 2019 w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy” dla najlepszych techników w Polsce, tytuł
„Szkoła Innowacji” przyznawanym
przez WSEI oraz certyfikat akredytacyjny programu Erasmus+.
Rokrocznie uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów i LW
„Bogdanka” S.A. oraz powiatowego
programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży. Są również finalistami Olimpiady Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę”, a także wielu
innych konkursów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Zespół Szkół
Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
 	81/531 54 54,
81/752 12 57
 www.zsg-leczna.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA
– czynny udział w treningach młodzieżowych Akademii
– wolontariat sportowy przy meczach
ligowych

Bogate zaplecze sportowe
szkoły

Skuteczne połączenie nauki
i sportu
Możliwość rozwoju
sportowego w profesjonalnych
klubach sportowych
Ramowy plan lekcji,
dzięki czemu każdy
uczeń oprócz nauki
i sportu ma wiele czasu
dla siebie

WSPÓŁPRACA

Profesjonalne kontrakty
piłkarskie

– AZS UMCS Lublin
– Górnik Łęczna S.A.
– GKS „Górnik Łęczna”
– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

P

ierwsza i jedyna szkoła sportowa
w województwie lubelskim prowadzona przy ścisłej współpracy
z dwoma klubami sportowymi tj. Górnik Łęczna S.A. i GKS „Górnik Łęczna”.
W klasach koedukacyjnych skutecznie
łączone są procesy edukacji ze szkoleniami sportowymi. Dodatkowo uczniowie
mogą brać udział w codziennym życiu
klubu sportowego, obserwując jego funkcjonowanie, a także uczestnicząc w wielu
dodatkowych wydarzeniach sportowych.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie m.in.: językową, biologiczną,
matematyczną i informatyczną.

boiska z nawierzchnią naturalną, hala
sportowa, gabinety odnowy biologicznej
i fizykoterapeutycznej, sauna, jacuzzi.

ZAPLECZE SPORTOWE SZKOŁY

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zaplecze sportowe szkoły to: siłownia,
boisko z nawierzchnią sztuczną, dwa

– kursy sędziowskie
– szkolenia z marketingu

Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
Górnika Łęczna
ul. Bogdanowicza 9
21‒010 Łęczna
 507 002 855
 www.smsgks.pl
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KGW – Kobiety gosp odarne i wyjątkowe

KGW w Janowicy II istnieje
nieprzerwanie od 1989
roku. Tym samym już 32
lata realizujemy nasz cel
nadrzędny w postaci działania
na rzecz najbliższego
środowiska. Naszym mottem
jest ,,ocalić od zapomnienia,
kultywując tradycje i historię
naszej małej ojczyzny”.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Janowicy II (Gmina Cyców)

D

ziałamy głównie na terenie
gminy oraz powiatu, nieustannie dążąc do integracji międzypokoleniowej naszej lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni z faktu,
iż w naszym KGW ramię w ramię
pracują cztery pokolenia fantastycznych kobiet. Wiemy bowiem, że jest
to najlepszy sposób na szerzenie tradycji regionalnej. Można o tradycjach mówić używając górnolotnych słów. Jednak najlepszą metodą,
która zapewni im przetrwanie jest ich
żywe kultywowanie. Stąd wśród charakterystycznych dla naszego koła

KGW,, Dąbrowa” w Dąbrowie
zostało założone z inicjatywy
Sołtys Marzeny Nikiszyn.
Zebranie założycielskie
odbyło się 29 maja 2019
roku i zgromadziło wielu
mieszkańców. Już podczas
pierwszego spotkania
zrodził się pomysł imprezy
integrującej lokalną
społeczność.

produktów wymienić należy potrawy regionalne i rękodzieło w postaci ozdób okazjonalnych.

Cechujące nas zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności spotyka się z pozytywną oceną

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Dąbrowa”
w Dąbrowie (Gmina Ludwin)

Z

godnie z naszym mottem ,,zrób
dzisiaj coś, czego innym się nie
chce, jutro będziesz mieć to, czego
oni pragną” przeszliśmy od pomysłu
do działania i zorganizowaliśmy Święto Rodziny.
Dążymy do tego, aby nasza lokalna
wspólnota była zintegrowana i jednocześnie otwarta na nowych mieszkańców, których z uwagi na rozbudowę
wsi wciąż przybywa. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma i dlatego
serdecznie zapraszamy do osiedlania
się we wsi Dąbrowa i wstępowania
do KGW ,,Dąbrowa”. W kole mile
widziani są wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia, zarówno Panie
jak i Panowie, którzy są bezcennym

i powoduje, że z każdym rokiem
jest nas więcej. Bardzo cieszymy
się, kiedy do naszego koła wstępują kolejne członkinie, bowiem
każda nowa osoba to kolejna porcja dobrej energii, ciekawych pomysłów i wyjątkowych talentów. Dlatego zapraszamy każdego, kto chce
swoją osobą wzbogacić nasze mocno
osadzone w tradycji KGW.
Jako że jesteśmy kobiecym gronem, przy organizacji różnych przedsięwzięć nawiązujemy współpracę
z druhami z OSP Janowica. Wspieramy się, bo współpraca się opłaca i owocuje. Wśród tych owoców
wymienić należy chociażby pokazy
strażackie. Jest to wspaniała i bardzo wartościowa inicjatywa, która
łączy, aktywizuje i uczy.
Chętnie bierzemy udział w konkursach i imprezach organizowanych
na różnych szczeblach samorządu
terytorialnego. W efekcie możemy
się pochwalić wieloma podziękowaniami, dyplomami i nagrodami pieniężnymi oraz rzeczowymi.

wsparciem organizacyjnym, a ich
męski punkt widzenia idealnie dopełnia nasze kobiece plany.
Najważniejsze cele KGW to prowadzanie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturowej
w środowiskach wiejskich, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,

upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw
domowych, reprezentowanie interesów kobiet wiejskich wobec organów
administracji publicznej oraz rozwój
kultury ludowej, w szczególności
regionalnej/lokalnej.

Mogłoby się zdawać, że niespełna
trzy lata to zbyt mało by stworzyć
produkty, które będą naszą dumą
i znakiem rozpoznawczym. Nam się
to udało i możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że sztandarowymi produktami KGW,,Dąbrowa” są żurek na domowym zakwasie
i szarlotka. Udało się, ponieważ
jesteśmy bardzo dobrze zorganizowane i zawsze gotowe do działania. Dodatkowo nie zdecydowałyśmy się na tworzenie przepisów
od zera, lecz wybrałyśmy te, które
każdy zna i uwielbia, ale doprawiłyśmy je nutą nowoczesności. Tym
samym nasze produkty są dokładnie
takie jak nasza wspólnota –̶ łączą tradycję z nowoczesnością! W tym miejscu warto zaznaczyć, że nasz żur zdobył II miejsce w gminnym konkursie
na potrawę regionalną pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i mieszanego w roku 2020. Natomiast szarlotka zagościła na łamach mini książki
kucharskiej ,,Na zdrowie!” będącej

Zarówno nagrody materialne jak
i niematerialne powodują, że czujemy się docenione i mamy jeszcze
więcej energii do podejmowania
działań na rzecz całej naszej wspólnoty. A tych mamy w planie wiele,
chcemy jeszcze bardziej otworzyć
się na współpracę z innymi organizacjami działającymi w naszej okolicy. Jesteśmy ambitne i zależny nam
na tym, aby poprzez podejmowane
działania godnie i z oddaniem reprezentować nasz region – naszą kochaną małą ojczyznę!
99Tekst: Anna Sadowska

KGW W JANOWICY II
w liczbach:

55 Koło działa: 32 lata
55 Liczba członków: 18
55 Liczba mężczyzn: 0
55 Najstarszy członek ma: 90 lat
55 Najmłodszy członek ma: 32 lata

zwieńczeniem projektu o tej samej
nazwie, którego zostaliśmy szczęśliwymi uczestnikami. Do naszych sukcesów zaliczyć należy także II miejsce w Konkursie na stoisko ,,Smaki
i kolory jesieni”. Ciekawym doświadczeniem okazał się debiut telewizyjny podczas nagrania ,,Zima z TVP
Lublin”.
Trudno planować najbliższą przyszłość, ale wiemy, że niezależnie
od panujących warunków będziemy
szukać rozwiązań, by reprezentować
i promować nasz region. Będziemy
również dążyć do stworzenia NASZEGO miejsca w postaci lokalu, w którym moglibyśmy się swobodnie gromadzić, działać i rozwijać.
99Tekst: Justyna Staszczyk-Nikiszyn

KGW „DĄBROWA”
W DĄBROWIE
w liczbach:
55 Koło działa: 3 lata
55 Liczba członków: 39
55 Liczba mężczyzn: 11
55 Najstarszy członek ma: 60 lat
55 Najmłodszy członek ma: 32 lata
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To ludzie tworz ą P owiat
Zespół 4ROSES działa
przy Gminnym Centrum
Kultury w Ziółkowie
od 2017 r. Występuje
podczas koncertów,
eventów oraz uroczystości
o różnorodnej tematyce.
Brał udział w festiwalach
kulturalnych m.in. Nocy
Kultury, Ogólnopolskim
Festiwalu „Wyżyna
Teatralna”. Był nagradzany
na konkursach wojewódzkich,
ogólnopolskich, a także
międzynarodowych.
W przeszłości kilkukrotnie
przedstawił swoją twórczość
w programach TVP3 Lublin.

4Roses

Z

espół w repertuarze posiada
znane utwory muzyki rozrywkowej, opracowane w układzie
wielogłosowym, współorganizuje też
koncerty kolędowe i patriotyczne,
a w ostatnim roku przygotował oprawę
muzyczną wielu mszy ślubnych. Skład
zespołu liczy 8 osób: Dorota Jemielniak
(wokal), Paulina Mazurek (wokal/pianino), Gabriela Sugier (wokal), Karolina Wziątek (wokal), Paweł Jabłoniec
(gitara elektryczna), Paweł Klimek (gitara elektryczna), Filip Kwieciński (gitara basowa), Karol Skibiński (perkusja).
Skład zespołu formował się przez
kilka lat. Kiedy Paulina, założycielka zespołu, rozpoczęła pracę w GCK

w Ziółkowie – początkowo prowadziła indywidualne zajęcia wokalne dla
dziewcząt, które obecnie są wokalistkami zespołu. Dorota, Gabriela i Karolina były już wtedy nagradzane w konkursach wokalnych w kategoriach
solowych. Po roku pracy, w którym

instruktorka zauważyła potencjał
wokalny uczennic, zaproponowała połączenie sił w jednym zespole wokalnym.
Pierwsze występy okazały się sukcesem,
a dziewczyny zdobywały coraz więcej
nagród i wyróżnień w lokalnych konkursach.

Bolesław Parasion
urodził się 9 grudnia
1950 roku w Suchodołach
w województwie lubelskim.
W 1958 r. jego rodzina
przeniosła się do Cycowa.
Rodzice nie mogli sobie
pozwolić na wykształcenie
artystyczne syna, ukończył
więc technikum zawodowe.
Zaraz po uzyskaniu
dyplomu rozpoczął pracę
w wyuczonym zawodzie.
Cały wolny czas przeznaczał
jednak na malowanie
i rzeźbienie. W 1980 r. przejął
małe gospodarstwo rolne,
co pozwoliło mu jeszcze
więcej czasu poświęcić
swojej pasji – rzeźbiarstwu.
Dziś jest jednym
z najbardziej znanych
rzeźbiarzy z terenu powiatu
łęczyńskiego.

Bolesław Parasion

W

na życie. Po zorganizowanej przez
Cepelię wystawie indywidualnej
w Warszawie, wzrosło zainteresowanie jego twórczością. Zaczął
brać udział w różnych konkursach
oraz wystawach w kraju i za granicą. Wykonał ponad 2000 rzeźb,

latach 80. XX w. artysta
nawiązał kontakt z Cepelią, która została stałym
odbiorcą jego dzieł. Kontakt ten
pozwolił mu rozwinąć artystyczną
działalność, która stała się już nie
tylko pasją, ale również sposobem

w tym dla kościołów, muzeów i galerii oraz dla prywatnych kolekcjonerów. W jego dorobku artystycznym nie sposób nie wymienić takich
dzieł autorskich jak wyrzeźbiona na płytach drewnianych seria
Siedem Dni Stworzenia Świata,

Po kilku latach do wokalistek
4ROSES dołączyli chłopcy – Paweł,
Paweł, Filip i Karol – dzięki czemu
można było rozszerzyć warstwę
instrumentalną utworów. Z każdym nowym muzykiem w zespole
wiążę się ciekawa historia i cenne

dla członków wspomnienia. Od ubiegłego roku zespół został zmuszony
przerwać występy z publicznością
i przeniósł swoją działalność do sieci,
tworząc nagrania utworów patriotycznych, kolęd oraz coverów muzyki
rozrywkowej. W ciągu ostatnich czterech miesięcy nagrania zespołu zostały nagrodzone podczas konkursów
i festiwali, zdobywając: wyróżnienie
na Ogólnopolskim Konkursie „Każdy
Polak gra i śpiewa Polsce” w Krakowie; I miejsce na Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd – Puławy 2021; II
miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek – Jarosław 2021;
II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Miłkowice
2021 oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej.
W ostatnim czasie zespół skupia się
na pracy nad repertuarem autorskim,
którego autorkami są m.in. młode
wokalistki zespołu. Są to kompozycje
osadzone w estetyce brzmieniowej
popu, rocka, poruszające tematykę
miłości, marzeń i życiowych zmagań.
Szczególną wartością zespołu – jak
mówią sami członkowie – jest przyjaźń, która połączyła ich przy wspólnej pracy. Poza występami często spotykają się prywatnie i spędzają razem
ważne uroczystości. I choć są niesamowitą mieszanką charakterów i dzielą
ich znaczne różnice wiekowe – zawsze
szanują się i rozumieją.
charakterystyczne tryptyki z płyt
drewnianych, stacje drogi krzyżowej w kościele w Cycowie, czy będące swego rodzaju artystyczną wizytówką, kolorowe anioły. Mieszkający
w Wólce Cycowskiej artysta przez
cały czas tworzy, a rzeźbiarstwo jest
jego pasją i sposobem na życie.
Prace artysty można podziwiać
na jego stronie internetowej www.
parasion.com, uczestniczy on również w Jarmarku Jagiellońskim
w Lublinie. Klienci zainteresowani
zakupem jego prac odwiedzają go
również w jego domowej pracowni.
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Wielkanoc to najstarsze
i najważniejsze święto
chrześcijańskie, celebrujące
misterium paschalne Jezusa
Chrystusa: jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie. Święta
te mają bogatą oprawę
obrzędową. Wiąże się z nimi
również wiele zwyczajów
ludowych, z których
część wywodzi się jeszcze
z czasów starosłowiańskich.
O podzielenie się swoimi
wspomnieniami na temat
wielkanocnych zwyczajów
i tradycji poprosiliśmy Panią
Czesławę Szczepańską
z Jaszczowa.
WIELKI POST
Święta Wielkanocne poprzedza
40-dniowy okres Wielkiego Postu.
Zaczyna się w Środę Popielcową
i trwa do Wielkiej Soboty. Jak podkreśla Czesława Szczepańska, dawniej
post był przestrzegany bardzo ściśle.
Od Środy Popielcowej aż do Wielkanocy mięsa nie jadło się w ogóle,
nawet w niedzielę. Tak jak i teraz,
dawniej również przed świętami robiło się generalne porządki. – Jak przychodziły Święta Wielkiej Nocy, to kobiety miotełkami wycierały ściany chałupy
z zewnątrz, żeby wapno z ubiegłego roku
odpadło i ściany bieliły na nowo. Malowano też izby wewnątrz – wspomina
Pani Czesia.
Jednym z symboli Świąt Wielkanocnych są pisanki. Symbolizują rodzącą
się do życia przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa. Pani Czesia wspomina, jak
pisanki wykonywało się w jej rodzinnym domu. – Jak rodzice mieszkali już
w Antoniowie, to mieli pszczoły. Mama
robiła z blaszki mały lejeczek na patyczku. W lejeczek wkładała wosk, podgrzewała i trzymając za patyczek, po surowym, umytym jajku malowała wzory.
Potem jajka gotowała w wodzie z łupinami cebuli. Jajka gotowały się na twardo
i zabarwiały się na brązowo, a wosk się
rozpuszczał i powstawały jasne wzory.
Do malowania jajek używano również innych naturalnych barwników,
a także lachmusu. Popularną metodą zdobienia pisanek było również
wydrapywanie wzoru ostrym narzędziem na powierzchni jajka. Wykonywano także pisanki jednobarwne, tzw.
kraszanki. Z pisankami związane były
różne zabawy i wróżby. Pani Czesia
pamięta jedną z nich. – Dziewczyny
schodziły się do jednego domu. Wokół
stołu kładziono ścierki, żeby pisanki nie
upadły na podłogę. Każda kręciła swoją
pisanką na blacie stołu i która pisanka
kręciła się najdłużej, to ta najszybciej
wyjdzie za mąż.
Niedziela Palmowa upamiętnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, w której witany był gałązkami
palmowymi. Msze święte rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm
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Święta Wielkanocne
ozdobne dzbanuszki z uszkiem, podobne do karafki. Do tego był koreczek, też
ze szkła – wspomina Pani Czesia.
WIELKANOC
Niedziela Wielkanocna to czas świętowania zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Rozpoczyna się poranną mszą, zwaną rezurekcją, którą
zapowiada radosne bicie dzwonów.
Po rezurekcji cała rodzina spotyka się
przy stole, by wspólnie spożyć świąteczne śniadanie, rozpoczynające się
modlitwą, składaniem życzeń i dzieleniem się święconym jajkiem. Niedziela Wielkanocna to tradycyjnie dzień
spędzany w domu, w gronie rodziny.
Wśród świątecznych przysmaków Pani
Czesia wymienia: – Na święta robiło się
świniobicie, były więc kiełbasy i mięso.
Na śniadanie był biały barszcz z jajeczkiem, podsuszanym białym serem i mięsem lub kiełbasą. Moja mama robiła szynkę pieczoną w cieście lub inne

Czesława
Szczepańska
Urodziła się i wczesne
dzieciństwo spędziła w okolicach
Janowa Lubelskiego. Później
jej rodzice przeprowadzili się
do Antoniowa-Kolonii (gmina
Milejów). Po wyjściu za mąż
zamieszkała w Jaszczowie.
Od wielu lat aktywnie działa
na rzecz podtrzymywania
lokalnych tradycji i zwyczajów
kultury ludowej. Jest jedną
z założycielek i członkiń Zespołu
Śpiewaczego „Jaszczowianki”,
który wielokrotnie z sukcesem
reprezentował nasz powiat
podczas wojewódzkiego
konkursu wieńców dożynkowych
oraz licznych konkursów
kulinarnych. Wypiekane przez nią
„Kulebiak generałowej Kickiej”
oraz „Miodownik z Jaszczowa”
zostały wpisane na ogólnopolską
Listę produktów tradycyjnych.

i procesji do kościoła. Palmy dawniej
robiono w domu. – Głównym składnikiem były trzciny. Mama do tego dodawała tuję, barwinek, wierzbowe gałązki – mówi Czesława Szczepańska.
Poświęconej palemce przypisywano
niezwykłe właściwości, np. połknięcie kilku wierzbowych kotków miało
ustrzec od bólu gardła i zapewnić
zdrowie. – Poświęconą palmę przynosiło się do domu i zatykało najpierw
za obrazem, a jak zaczynała się niszczyć to za strzechą. Dawniej dachy
były słomiane, a palma miała chronić

dom od piorunów i pożarów. Jak nowy
dom był wybudowany, to palmą i wodą
święconą wyświęcano cały dom, a nawet
całe obejście. Zniszczoną palmę spalano na ognisku, a popiół sypano na polu
– dodaje seniorka.
TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek obchodzony jest
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy,
podczas której Jezus ustanowił dwa
sakramenty – kapłaństwo i Eucharystię. W tym dniu rano w kościele
katedralnym odbywa się msza krzyżma świętego. Wieczorem odprawiane jest uroczyste nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia
nóg. Wielki Piątek to dzień skupienia i postu, podczas którego odprawia
się drogę krzyżową. W Wielką Sobotę wierni święcą pokarmy i odwiedzają groby Pańskie, rozważając mękę
Chrystusa. Wieczorem gromadzą się
na liturgii Wigilii Paschalnej, podczas
której święcony jest ogień i woda.
Wierni odnawiają też przyrzeczenia
chrzcielne. – Do kościoła w Batorzu
mieliśmy 12 km i jeździło się tam tylko
na większe święta. Ojciec zakładał konia
do wozu i jechaliśmy. W Wielką Sobotę
ksiądz przyjeżdżał na naszą wieś, rolnicy
go przywozili. Tam, gdzie ja mieszkałam
jako mała dziewczynka, ksiądz święcił pokarmy w dwóch miejscach – przy
kapliczce św. Mikołaja i przy krzyżu.
Najczęściej dzieci wychodziły z koszykami, a jak koszyk był duży, to wychodziła matka. W koszykach były jajeczka,
kawałeczek kiełbaski czy jakiegoś mięska, podsuszany biały ser, sól i pieprz
w kieliszeczkach, ćwikła z chrzanem,
chleb, bułka. W Wielką Sobotę brało
się też wodę święconą. Były nawet takie

Pieróg wielkanocny
5 jajek
ok. 1/2 szklanka mleka
ok. 1,5 szklanki mąki pszennej
ok. 5 dag drożdży
masło
1 kg mięsa wieprzowego
2 mniejsze marchewki, 2 małe pietruszki
Zagniatamy ciasto drożdżowe.
Drożdże rozpuszczamy w ciepłym mleku, wlewamy do dołka
zrobionego w mące. Lekko mieszamy z wierzchu łyżką. Zostawiamy
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.
Dodajemy sól i 2 jajka, wyrabiamy ręką. Czekamy, żeby podrosło.
Dzielimy na 2 części i wałkujemy
placki w kształcie prostokąta, jak
najcieniej. Kładziemy jeden placek i smarujemy ciepłym roztopionym masłem. Przykrywamy
drugim plackiem i znowu smarujemy masłem. Na wierzch rozprowadzamy farsz mięsny i zwijamy podłużny rulon. Układamy
łączeniem do spodu. Posmarować
z wierzchu roztopionym masłem.
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mięso pieczone w piecu. Zamarynowane
mięso układało się na kapuścianym liściu
w piecu i piekło. Na kapuścianym liściu
robiło się też na święta chleb. Robiło się
ćwikłę z chrzanem. Było ciasto drożdżowe, placek z kaszy i z sera. Były pierogi
gryczane, jaglane, mięsne, babki. Poza
tym rogale z dżemem w środku. Mama
robiła też mazurki.
Poniedziałek Wielkanocny to Śmigus-dyngus i oblewanie się wodą.
– Jak mieszkałam na Antoniowie,
to chłopaki rano chodzili od chałupki
do chałupki i oblewali dziewczyny. Kiedyś szykowałam się do kościoła, a chłopaki wpadli, złapali mnie, wyciągnęli
pod studnię i wrzucili w ładnej sukience do koryta, co się poiło konie i krowy.
Dawniej wierzono, że im mocniej
została oblana panna, tym ma ona
większe szanse na rychłe zamążpójście. Jeżeli któraś z dziewczyn pozostała sucha, poczytywała
to sobie za obrazę, bo oznaczało to,
że żaden kawaler się nią nie interesuje. Odwiedzającym dom chłopcom należało więc zrewanżować się
poczęstunkiem.
99Tekst: Beata Cieślińska

Zostawić do ponownego wyrośnięcia. Piec w wąskiej blaszce.
Farsz. Ugotować mięso wieprzowe
z marchewką i pietruszką, zmielić
w maszynce. Dodać pieprz, sól i 3
jajka. Wyrobić na jednolitą masę.

Babka
1 kostka masła
5 jaj
1 szklanka cukru pudru
1 ½ szklanki mąki pszennej
1 ½ szklanki mąki ziemniaczanej
1 mały proszek do pieczenia
1 zapach waniliowy
rodzynki
Masło ucieramy z cukrem pudrem,
dodając po 1 żółtku. Stopniowo
dodajemy mąkę i proszek do pieczenia. Ubijamy białka i delikatnie
mieszając, stopniowo dodajemy
do utartej masy. Na końcu dodajemy rodzynki, mieszamy i wylewamy do foremki na babkę. Pieczemy ok. 4o min.
99Przepisy poleca: Czesława
Szczepańska
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Bez kolejek do rejestracji
pojazdów
Od 22 lutego rezerwacja
terminu na zarejestrowanie
i wyrejestrowanie pojazdu
w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej odbywa się
wyłącznie drogą telefoniczną
lub internetową. Nowe
rozwiązanie znacznie
usprawniło obsługę klientów
Wydziału Komunikacji.

O

soby chcące załatwić tego typu
sprawę nie muszą już czekać wcześnie rano pod Starostwem, by pobrać numerek. Rezerwacji terminu można dokonać wygodnie,
ze swojego domu, dzwoniąc pod nr
tel. 81/53 15 241 w godz. 8:00‒14:00
lub przez stronę internetową https://
bezkolejki.eu/spleczna. Zostaniesz

Strategia Rozwoju
Województwa Lubelskiego
do 2030 roku będzie
przedmiotem obrad Sejmiku
Województwa Lubelskiego
w dniu 29 marca 2021 roku.

umówiony na wizytę na konkretny dzień i konkretną godzinę, dzięki czemu nie będziesz stał w kolejce,
a twoja wizyta w urzędzie będzie krótka i bezpieczna dla zdrowia.
Kupiłeś pojazd zarejestrowany
w Polsce? Odziedziczyłeś w spadku?
A może dostałeś w darowiźnie? Jeśli
nie masz czasu przyjść do Wydziału
Komunikacji, zgłoś nabycie w ciągu
3️ 0 dni i nie martw się o termin
rejestracji. Pamiętaj, że jeśli kupiłeś pojazd zarejestrowany w Polsce
i chcesz od razu go sprzedać MUSISZ
zgłosić nabycie, a następnie zbycie
tego pojazdu – nawet jeśli wszystko
wydarzyło się w ciągu 30 dni.
Formularz wniosku oraz więcej
informacji: https://powiatleczynski.
pl/komunikacja/
99Tekst: Beata Cieślińska

Realne działania i edukacja –
tak w skrócie można określić
projekt realizowany przez
„Bogdankę” i Fundację
dla Przyrody. Dzięki temu
zagrożone gatunki sów
mają nowe miejsca lęgowe,
a najmłodsi mieszkańcy
powiatu zostali zaopatrzeni
w wiedzę, zarówno
teoretyczną jak i praktyczną
związaną z ochroną
skrzydlatych sąsiadów.

N

a terenie Pojezierza Łęczyńsko
– Włodawskiego oraz części
Polesia pojawiło się 12 nowych
miejsc lęgowych w tym 3 na terenie
LW „Bogdanka”, które w tej chwili oczekują na zasiedlenie. To kosze
wiklinowe i specjalne budki. Zawisły
one zarówno na budynkach, jak chociażby na Nastawni LW „Bogdanka”
– tak jak lubią pójdźki, jak i na drzewach – to z myślą o uszatkach. Dlaczego warto dbać o te ptaki? Sowy
zamieszkujące przestrzeń ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, są jedną z najbardziej zagrożonych
grup zwierząt w naszym kraju. Wynika to głównie z braku lub niedoboru odpowiednich miejsc do założenia lęgu. Sowy bowiem nie budują
własnych, lecz wykorzystują gniazda innych gatunków ptaków, dziuple, szczeliny naturalne lub stworzone
przez ludzi kryjówki, w tym zlokalizowane na strychach i we wnętrzach
budynków.
To realne działania wpisane w projekt, ale były też te niemniej ważne,
związane z edukacją. Łącznie w spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło

106 uczniów w wieku od 6 do 9 lat
oraz 9 nauczycieli. Pierwszy etap
edukacyjny polegał na przybliżeniu
dzieciom ciekawostek związanych
z sowami, opowiedzeniu o ich biologii, wyglądzie i przystosowaniach
do nocnego trybu życia. Jednym
z ciekawszych zadań było rozpoznawanie danego gatunku po odgłosie jaki wydaje. Przekazana wiedza
została sprawdzona podczas konkursu, w którym nagrodą był album
edukacyjny Fundacji pt. „Rzadkie
i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. Jego nakład dzięki partnerstwu ze Spółką dotarł do ponad 300
młodych miłośników przyrody. Podczas jego publikacji zorganizowano
konkurs plastyczny pod takim samym
tytułem, który cieszył się wielkim
zainteresowaniem – zgłoszono 1022

prace! Wystawa tych nagrodzonych
dostępna jest na stronie internetowej
Fundacji, pozostałe zaś zostały zebrane i opublikowane w postaci urokliwego kolarzu.
W drugim etapie działań edukacyjnych dzieci dowiedziały się o zagrożeniach i możliwościach ochrony
tych rzadkich i zagrożonych gatunków również poprzez udział w wieszaniu budek i koszy na terenie placówek. Wybór placówek podyktowany
był potencjalnymi miejscami występowania tych gatunków oraz wcześniejszym wywiadem terenowym.
Po akcji edukacyjnej do szkół została przekazana dokumentacja fotograficzna. Dyrekcja w każdej ze szkół
i przedszkolu była zainteresowana
kontynuowaniem edukacji i bardzo
wysoko oceniła działania edukacyjne. W ramach projektu do uczniów
trafiły też materiały takie jak ulotki,
kalendarze czy kolorowanki, wszystko po to, aby wiedza o zagrożonych
gatunkach była jak najbardziej przyjazna młodemu człowiekowi.
Budki lęgowe dla pójdźki zostały
zamontowane również m.in. na terenie szpitala powiatowego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Dzięki zaangażowaniu
kilku podmiotów, w tym Poleskiego
Parku Narodowego, udało się wcielić w życie kolejne działania mające na celu ochronę środowiska.
I na tym nie koniec, ten rok zapowiada się w Bogdance intensywnie,
pomysłów na rzecz wsparcia lokalnego środowiska przyrodniczego
nie brakuje. Teraz liczymy, że sowy
poczują się w przestrzeniach kopalni jak w domu.
99Źródło: LW „Bogdanka” SA

Szczęśliwy finał prac nad Strategią Rozwoju Województwa
Lubelskiego do 2030 roku (SRWL2030)

G

otowy dokument jest efektem
ponad dwuletniej pracy, której ramy i wskazania określiła Uchwała Sejmiku Województwa
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019
roku w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. To efekt pracy nie
tylko Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek, ale i odzwierciedlenie zaangażowania w dyskusję rożnych środowisk (samorządowców,
reprezentujących lokalne społeczności, naukowców, przedsiębiorców,
szeroko pojętego sektora społecznego), które aktywnie uczestniczyły
w poszczególnych etapach prac nad
SRWL2030.
Uspołecznienie procesu prac
nad tym dokumentem pozwoliło

Pójdźki i uszatki w „Bogdance”

Michał Piotrowicz Radny Województwa
Lubelskiego

na wypracowanie obiektywnych
wniosków, poznanie oczekiwań
i potrzeb społecznych oraz ich
uwzględnienie w dokumencie z perspektywą do 2030 roku. W toku prowadzonych prac przeprowadzonych
zostało ponad 50 spotkań, konferencji i konsultacji. Urząd Marszałkowski otrzymał i przeanalizował blisko
750 uwag, wniosków i rekomendacji, które stanowiły ważny i merytoryczny wkład w ostateczny kształt
dokumentu.
Strategia Rozwoju Województwa
Lubelskiego do 2030 roku jest dokumentem przygotowanym z należytą
starannością i dbałością o zapewnienie spójności z dokumentami krajowymi i unijnymi. To również dokument
umożliwiający racjonalne organizowanie działań i prowadzenie polityki rozwoju w sposób skoordynowany. Jest

dokumentem kompleksowym i dającym solidne ramy dla innych dokumentów regionalnych (m.in. takich
jak: Regionalna Strategia Innowacji,
Strategia Współpracy Transgranicznej,
Strategia Polityki Społecznej a także
programu operacyjnego – Fundusze
Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021‒2027). Jednocześnie stanowi wyraz dokonanych wyborów
strategicznych (wskazuje 4 cele strategiczne, Obszary Strategicznej Interwencji).
Cztery cele strategiczne
regionu obejmują:

1. Kształtowanie strategicznych zasobów rolnych;
2. Wzmocnienie powiązań i układów
funkcjonalnych;
3. Innowacyjny rozwój gospodarki oparty o zasoby i potencjały regionu;

4. Wzmacnianie kapitału społecznego.
Wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030
Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) stanowią wyraz podjętej
decyzji, dotyczącej potrzeby szczególnego wsparcia realizacji wybranych kierunków działań SRWL2030
na określonych obszarach województwa. Gminy zostały zaklasyfikowane do różnych OSI w ramach
których zdefiniowane zostały m.in.
priorytety rozwojowe, determinujące zakres planowanego wsparcia
w ramach instrumentów terytorialnych. Mam nadzieję, że w przyszłości pozwoli to na skuteczną realizację
ambitnych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie powiatu łęczyńskiego z wykorzystaniem atrakcyjnego
współfinansowania zewnętrznego.
99Michał Piotrowicz

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Nr 3/2021

Nie dajcie się nabrać –
ARiMR ostrzega rolników
i przedsiębiorców

Do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
dotarły informacje
o anonimowej osobie, która
podając się za pracownika
firmy współpracującej
z ARiMR, oferuje
„pomoc” przy obsłudze
wniosku o przyznanie
dofinansowania. Ma ona
polegać na tym, że jeśli rolnik
zapłaci kurierowi 350 zł,
to pracownik Agencji sam
zadzwoni do wnioskodawcy
i zajmie się obsługą jego
wniosku. W związku z tym
ARiMR ostrzega rolników
i przedsiębiorców, którzy
mogą otrzymać taką
lub podobną propozycję
– nie dajcie się nabrać,
nie traćcie pieniędzy.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie
ma nic wspólnego z tego typu
działaniami.

P

odkreślamy, że ARiMR uruchamiając jakikolwiek mechanizm pomocowy NIGDY nie
żąda wpłacenia pieniędzy czy to osobiście, czy za pośrednictwem np. kuriera. Wystarczy złożyć w odpowiednim
terminie wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami
i zaczekać na jego rozpatrzenie. Nie
ma żadnego sensu wpłacanie pieniędzy w zamian za obietnicę zajęcia
się obsługą wniosku przez konkretnego pracownika ARiMR, czy przychylniejsze traktowanie rolnika.

Rozpatrywaniem konkretnego wniosku
o pomoc NIGDY nie zajmuje się jeden
pracownik ARiMR. Każdy wniosek
w ramach danego mechanizmu pomocowego rozpatrywany jest w oparciu
o te same procedury, a są one tak skonstruowane, że zapobiegają faworyzowaniu jednych wnioskodawców kosztem innych.
Informujemy, że każdy sygnał dotyczący nieprawidłowości czy potencjalnej nieprawidłowości w rozdzielaniu
środków finansowych znajdujących
się w gestii ARiMR będzie szczegółowo sprawdzany, a jeżeli się potwierdzi, wobec tych pracowników Agencji,
którzy w nim uczestniczyli, wyciągnięte zostaną surowe konsekwencje. Jednocześnie przestrzegamy przed proponowaniem pracownikom ARiMR
jakiejkolwiek gratyfikacji w zamian
za pozytywne załatwienie sprawy.
To działanie niezgodne z prawem,
za które grożą poważne konsekwencje.
Tego typu sprawy nie są nowością
w historii działania ARiMR. W przeszłości rolnicy otrzymywali np. pisma
z informacją, że po wpłaceniu kilkuset
złotych otrzymają komplet dokumentów, które uprawniają do przyznania
dopłat bezpośrednich. To była próba
wyłudzenia pieniędzy, bowiem wnioski o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak wszystkie inne dokumenty
niezbędne do przyznania wsparcia
(wniosek o pomoc, wniosek o płatność, instrukcje, załączniki do wniosku itp.) są BEZPŁATNE i można
je pobrać z portalu internetowego
ARiMR www.arimr.gov.pl lub otrzymać w placówkach Agencji.
Prosimy rolników o uważne analizowanie wszelkich propozycji „pomocy” przy uzyskaniu dofinansowania,
które nie pochodzą bezpośrednio
od ARiMR. W przypadku, gdy budzą
one wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
99Tekst: Roman Jarentowski
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Obchodzony 1 marca
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
to święto poświęcone
żołnierzom podziemia
antykomunistycznego, dla
których walka o wolność
Ojczyzny nie skończyła się
w roku 1945, wraz z klęską
wojsk niemieckich. Wierni
wartościom Bóg-HonorOjczyzna, w jakich zostali
wychowani, nie godzili się
na podległość Polski Związkowi
Radzieckiemu, nawet kosztem
własnego życia.

W

rozmowie z Radiem Lublin
Wicestarosta Michał Pelczarski podkreślił, że ziemia
łęczyńska też miała swoich bohaterów. Najbardziej znanym jest kpt.
Zdzisław Broński ps. „Uskok”. Przez
lata ukrywali się w lasach i kryjówkach, skąd prowadzili zbrojne działania skierowane przeciwko komunistom i zdrajcom narodu, nie mając
pewności czy ich walka przyniesie
efekty. 7 kwietnia 1948 r. Zdzisław
Broński napisał w swoim pamiętniku: „(…) walka trwa już całe lata,
kosztuje wiele ofiar i trudów. A kiedy
przyjdzie zwycięstwo? I czy w ogóle
przyjdzie?”.
Zorganizowane przez Powiat
Łęczyński obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
rozpoczęła msza święta w kościele

pw. św. Barbary w Łęcznej. Następnie na Placu Powstań Narodowych
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej
zaciągnęli wartę honorową, odczytano apel poległych przygotowany
przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2
im. S. Bolivara w Milejowie i Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz
zapaliły znicze. W symbolicznych,

z uwagi na panującą epidemię uroczystościach, udział wzięli m.in.
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych, księża, reprezentanci placówek edukacyjnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Serdecznie dziękujemy
wszystkim przybyłym oraz uczestniczącym w obchodach on-line.
99Tekst: Beata Cieślińska

To trzeba przeczytać

Elżbieta Cherezińska „Legion”
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
jest doskonałą okazją
do sięgnięcia po książki
opisujące dzieje niezłomnych
bohaterów. Wśród licznych
pozycji wydawniczych
znajdujących się
w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łęcznej
na uwagę zasługuje „Legion”
Elżbiety Cherezińskiej –
autorki specjalizującej się
w pisaniu bestsellerów
historycznych.

P

owieść opowiada historię Brygady Świętokrzyskiej – największego oddziału Narodowych Sił
Zbrojnych, powstałego w sierpniu
1944 r. pod dowództwem płk Antoniego Szackiego („Bohuna-Dąbrowskiego”). Formacja prowadziła walki z partyzantką komunistyczną na terenie

Kielecczyzny, z armią niemiecką oraz
żołnierzami sowieckimi zrzucanymi
na obszar Polski. W styczniu 1945 r.
podjęła próbę przedarcia się do armii
polskiej na Zachodzie, przy okazji
ratując setki kobiet z obozu koncentracyjnego w Holiszowie na terenie

Czech. Akcja książki rozpoczyna się
30 sierpnia 1939 i trwa do końca maja
1945 r. Pierwszoplanowymi bohaterami są Leonard Szczęsny Zub-Zdanowicz („Ząb”), Władysław Kołaciński
(„Żbik”), oraz Władysław Marcinkowski („Jax”). Poznajemy ich pochodzenie, losy oraz okoliczności, które sprawiły, iż wstąpili w szeregi brygady.
„Legion” to wojenno-przygodowa
opowieść, w której fakty przeplatają
się z fikcją. Opisane na kilkuset stronach partyzanckie losy żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej oraz ich akcje
zbrojne zapierają dech w piersiach.
Bardzo dynamiczna akcja sprawia,
iż nie można oderwać się od książki.
To doskonała lektura dla tych, którzy
pomimo, iż nie są pasjonatami historii, chcą rozpocząć przygodę z dziejami
Polski. Powieść zachęca do sięgnięcia
do źródeł, z których autorka tak chętnie korzystała. Do lektury przyciąga
również przystępny, barwny, czasem
dosadny język, doskonale opisujący
wydarzenia z przed kilkudziesięciu lat.
99Tekst: Magdalena PastuszakPuchalska
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magiczne zak Ątki p owiat u łęczyńskiego

Łańcuchów

Łańcuchów to malowniczo
położona na brzegu Wieprza
wieś w gminie Milejów, która
posiada ciekawą i bogatą
przeszłość o znaczeniu
historycznym. W XV w.
mieściła się tu siedziba rodu
Kuropatwów, których
przedstawiciele zajmowali
wysokie stanowiska
państwowe. Jan Kuropatwa
należał do bliskich
współpracowników króla
Władysława Jagiełły
i Kazimierza Jagiellończyka.
Swój rozkwit Łańcuchów
przeżył na początku
XVI w., kiedy to na krótki
okres uzyskał lokację miejską.
Ostatnim właścicielem dóbr
łańcuchowskich był Jan Stecki.

DWÓR
STECKICH

Na początku XX w. wybudowany
został przez Marię i Jana Steckich
piękny dwór, według projektu Stanisława Witkiewicza. Budynek zaprojektował słynny malarz, pisarz i teoretyk sztuki, a także prekursor stylu
zakopiańskiego w architekturze.
Po II wojnie światowej dwór służył ludziom kultury jako Dom Plastyka, a w latach 60. i 70. funkcjonował
tu szpital.
Wjazd do dworu wyznaczała niegdyś drewniana brama w stylu zakopiańskim, która została przeniesiona
do Muzeum Wsi Lubelskiej. Obecnie
dwór jest pięknie odrestaurowany
i jest jedynym murowanym dworem,
w stylu zakopiańskim, jaki zachował
się w naszym kraju. Otoczony jest
parkiem krajobrazowym z pomnikami przyrody. Na ciekawy drzewostan
parku składają się m.in. pomnikowe
lipy z czasów króla Jana III Sobieskiego.
KOŚCIÓŁ
PW. ŚW. JANA
CHRZCICIELA

Parafia Łańcuchów powstała w latach
1374‒1429. Pierwotnie patronem
parafii był św. Wojciech.
Pierwszy kościół w Łańcuchowie
był drewniany i istniał do roku 1650.
Innowierczy dziedzic łańcuchowski
podpalił świątynię i dokonał grabieży rzeczy oraz dóbr kościelnych.
Drugi z kolei, drewniany kościół

Dzień So łtysa 2021 – galeria zdjęć

wystawiony został w latach siedemdziesiątych XVII w. i funkcjonował
do 1817 r.
Na początku XIX w. został wybudowany trzeci z kolei, murowany
kościół w Łańcuchowie, którego fundatorami byli Józef i Anna Suffczyńscy i otrzymał wezwanie św. Jana
Chrzciciela. Świątynia została wybudowana w stylu barokowo-klasycystycznym z elementami neogotyckimi. Kościół posiada ołtarz główny
w stylu późnobarokowym z pierwszej
połowy XIX wieku oraz cztery klasycystyczne ołtarze boczne. W kryptach
pod kościołem znajdują się groby
dziedziców Łańcuchowa. W parafii
od 1899 r. znajdują się relikwie św.
Jakuba Apostoła.
CMENTARZ
WOJENNY

W czasie I wojny światowej w okolicach Łańcuchowa trwały zacięte
walki pomiędzy armią niemiecką
i austro-węgierską przeciwko armii
rosyjskiej. Na skraju wsi ulokowano cmentarz z tych czasów. Znajduje
się na nim kopiec ziemny z krzyżem
i pojedyncze nagrobki z 1915 r. Spoczywa tu ok. 80 żołnierzy austriackich i niemieckich oraz 50 żołnierzy rosyjskich. Dodatkowo we wsi
znajduje się cmentarz parafialny,
na którym znajdują się m.in. groby
uczestnika powstania styczniowego
Ignacego Wisłockiego, ofiar II wojny
światowej i księdza Jana Szczepańskiego zamordowanego przez UB.
99Tekst: Anna Jaskot

