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Ponad 5 mln zł  
na drogi powiatowe

Powiat Łęczyński otrzymał 
5 143 363, 50 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 
na rok 2021. Środki te 
zostaną przeznaczone 
na przebudowę 
ok. 9 km dróg powiatowych 
w miejscowościach 
Dąbrowa oraz Starościce.

7 maja w Lubelskim Urzę-
dzie Wojewódzkim odby-
ła się uroczystość podpisa-

nia umów, a Wojewoda Lubelski 
Lech Sprawka wręczył symbolicz-
ne czeki w ramach RFRD. Podczas 
spotkania, Powiat Łęczyński repre-
zentował Wicestarosta Michał Pel-
czarski.

Mechanizm wspierania jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
którym jest Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg, został powołany usta-
wą z 23 października 2018 r. RFRD 
stanowi kompleksowy instrument 
wsparcia realizacji zadań na dro-
gach zarządzanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Jego 
celem jest przyspieszenie powsta-
wania nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury drogowej na szcze-
blu lokalnym, stanowiącej ważny 
element prawidłowego funkcjono-
wania i rozwoju gospodarki przy-
czyniającej się do poprawy pozio-
mu życia obywateli.

Rządowe wsparcie, które aktu-
alnie otrzymał Powiat Łęczyński, 
zostanie przeznaczone na współ-
finansowanie realizacji nastę-
pujących zadań: „Przebudo-
wa drogi powiatowej Nr 2007 L 
w m. Dąbrowa” w gminie Ludwin 
i „Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 2023 L w m. Starościce” 
w gminie Milejów. W Dąbrowie, 
na odcinku 4189 metrów, zosta-
nie wzmocniona nawierzchnia, 
przebudowana ścieżka rowerowa, 
utwardzone pobocze oraz wymie-
nione oznakowanie poziome 

i pionowe. Powyższy odcinek 
łączy Dąbrowę z Kaniwolą i pro-
wadzi z drogi wojewódzkiej Nr 
820 Łęczna-Sosnowica w kierun-
ku jeziora Piaseczno. Inwesty-
cja ta zatem pozytywnie wpły-
nie na komfort dojazdu do tego 
popularnego wśród mieszkań-
ców i turystów jeziora. Droga 
w Starościcach zostanie przebu-
dowana na odcinku o długości 
4470 metrów. Inwestycja obej-
mie wzmocnienie nawierzchni, 
budowę chodnika, budowę pero-
nów autobusowych, utwardzenie 
poboczy oraz wymianę oznako-
wania poziomego i pionowego. 
Na przełomie maja i czerwca pla-
nowane jest wyłonienie wykonaw-
ców.

 9Opracowanie: Beata CieślińskaSymboliczny czek dla Powiatu Łęczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych

Droga powiatowa Nr 2007 L w Dąbrowie Droga powiatowa Nr 2023 L w Starościcach
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Szanowni 
Państwo

Z a nami półmetek kadencji Zarządu 
Powiatu Łęczyńskiego 2018‒2023. 
To czas intensywnej, systematycz-

nej pracy, wyczekiwanych inicjatyw, 
realizacji innowacyjnych projektów 
i planów inwestycyjnych. W tym okresie, 
także w trudnym dla samorządów czasie 
pandemii, zrealizowaliśmy wiele ważnych 
projektów. Pokazaliśmy, że potrafimy 
skutecznie pozyskiwać i dobrze lokować 
środki zewnętrzne, stawiając na zrów-
noważony rozwój powiatu, nowoczesne 
technologie i nowatorskie rozwiązania. 
Inwestujemy w infrastrukturę drogo-
wą, sprzęt do jej utrzymania. Podnosi-
my standardy opieki zdrowotnej i szkol-
nictwa. Wspieramy działania z zakresu 
kultury i sportu. Inwestujemy w kapi-
tał ludzki, przyznając m.in.. stypendia 
sportowe dla uzdolnionej młodzieży. Pro-
mujemy nasz region, odkrywając pięk-
ne zakątki naszego powiatu. Nie sposób 
w tych kilku zdaniach wymienić wszyst-
kich przedsięwzięć.

Za działania jakie podjęliśmy na rzecz 
mieszkańców, serdecznie dziękuję pra-
cownikom starostwa i podległych jedno-
stek. Dziękuję za codzienny wkład i zaan-
gażowanie. Radzie Powiatu za dobre 
decyzje i harmonijną współpracę. Dzię-
kuję Państwu za zaufanie, wsparcie i życz-
liwość.

Drodzy Mieszkańcy,
pamięć o bohaterach ziemi łęczyńskiej 
to fundament naszej tożsamości. Świa-
domość odwagi, męstwa, poświęce-
nia przyświeca nam w realizacji celu, 
jakim jest utworzenie w Witaniowie 
Izby Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Św. Jan Paweł II mówił „Trzeba wspo-
mnieć wszystkich zamordowanych 
rękami także polskich instytucji Służb 
Bezpieczeństwa, pozostających na usłu-
gach systemu przeniesionego ze wscho-
du, trzeba ich przynajmniej przypo-
mnieć przed Bogiem i historią”. Pamięć 
o Żołnierzach Niezłomnych niech skła-
nia nas do refleksji i poszanowania war-
tości. Przywróćmy Zasłużonym dobre 
imię i oddajmy wspólnie hołd.

Życzę Państwu przyjemnej lektury,  
zachęcam do wiosennej aktywności 
i odkrywania powiatowych zakątków. 
Powiat Łęczyński to region z bogatą histo-
rią, kulturą, wspaniałymi walorami przy-
rodniczo-krajobrazowymi. Korzystajmy 
z urokliwych miejsc. Czerpmy siłę, wital-
ność i energię do dalszego działania.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Modernizacja biurowca coraz bliżej

Na początku czerwca ruszą 
roboty budowlane dotyczące 
rozbudowy, przebudowy 
i termomodernizacji budynku 
przy al. Jana Pawła II 95 
w Łęcznej. Inwestycja jest 
finansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.  
Jej koszt to ponad 2 mln zł.

Witaniów znajduje się w pobliżu 
miejsc ściśle związanych z życiem 
słynnego „Uskoka”. Urodził się on 
w pobliskim Radzicu Starym. Uczył 
się w szkole w Spiczynie. W tych 
okolicach prowadził najaktywniej-
szą działalność partyzancką. W poło-
żonym po drugiej stronie Wieprza 
Nowogrodzie zginął, a w Kijanach 
znajduje się jego symboliczny grób. 
Ze względu na swoją lokalizację, 
budynek w Witaniowie idealnie 
nadaje się do utworzenia w nim Izby 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 9Tekst: Michał Pelczarski, 
Wicestarosta Łęczyński

Powiat Łęczyński stał się 
właścicielem budynku 
w Witaniowie. Został on 
przekazany Powiatowi przez 
miejscowe Kółko Rolnicze. 
Mamy wobec niego ambitne 
plany.

W budynku mieści się siedzi-
ba Koła Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczej Straży Pożar-

nej, dlatego też Zarząd Powiatu chce, 
by obiekt ten nadal służył celom spo-
łeczno-kulturalnym.

Planujemy utworzyć tutaj m.in. 
Izbę Pamięci poświęconą „żołnierzom 

zostanie zużycie energii i utraty 
ciepła budynku. Firma POL-BUD, 
wykonawca robót budowlanych 
zadeklarowała, że zakończenie 
prac nastąpi najpóźniej do dnia 
19.05.2022 r.

 9Tekst: Marika Skoniecka

wyklętym”. W miejscu tym będziemy 
przypominać historię walki o niepod-
ległą Polskę, która nie zakończyła 
się po II wojnie światowej. Szczegól-
ną uwagę chcemy zwrócić na postać 
związanego z naszym powiatem 
kapitana Zdzisława Brońskiego ps. 
„Uskok”. Najpierw walczył z okupan-
tem niemieckim, później został jed-
nym z przywódców podziemia anty-
komunistycznego na Lubelszczyźnie. 
Z jego „Pamiętnika” dowiaduje-
my się o powodach podjęcia walki 
przez „żołnierzy wyklętych”, o pro-
wadzonych przez nich działaniach, 
ale i towarzyszących im rozterkach 
i osamotnieniu.

W ramach inwestycji w budyn-
ku, który jest siedzibą m.in. 
Powiatowego Urzędu Pracy, 

Powiatowego Inspektoratu Nadzo-
ru Budowlanego, Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej oraz Urzędu 
Skarbowego, na zewnątrz zostanie 
dobudowana winda dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Ponadto planowana jest moder-
nizacja stropodachu, docieplenie 
ścian przyziemia, modernizacja 

ścian, wymiana drzwi zewnętrznych 
i okien oraz wymiana oświetlenia 
na energooszczędne typu LED.

Inwestycja ułatwi dostępność 
do instytucji starszym i niepełno-
sprawnym mieszkańcom powia-
tu łęczyńskiego, ograniczone 

Podpisanie umowy z Wykonawcą. Fot. arch. Starostwa
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Umowa społeczna  
– co oznacza dla „Bogdanki”?
28 kwietnia 2021 
roku w Katowicach, 
na posiedzeniu plenarnym, 
strony: ministerialna, 
pracodawców i społeczna 
uzgodniły i parafowały 
tekst Umowy Społecznej 
dotyczącej górnictwa 
energetycznego w Polsce. 
Centrale związkowe 
przeprowadziły już 
zebrania informacyjne 
i wszystko wskazuje 
na to, że w najbliższym czasie 
zostanie ona podpisana.

Po co jest Umowa Społeczna?
Jest ona niezbędna do opracowa-
nia europejskiego programu restruk-
turyzacji polskiego górnictwa. Nie 
wszystkie jej zapisy muszą być zaak-
ceptowane przez Komisję Europej-
ską, aczkolwiek stronie społecznej 
i rządowej zależy na jej przyjęciu 
bez poprawek.

Co zapisy Umowy Społecznej 
oznaczają dla „Bogdanki”?
Dzięki stanowisku przedstawicieli 
Związków Zawodowych i Zarządu 
LW „Bogdanka” S.A., nasza Spółka 
nie weszła do Umowy bezwarunko-
wo. Jeden z zapisów mówi o tym, 
że Umowa dotyczyć będzie LW „Bog-
danki” z chwilą przystąpienia jej 
do Programu Wsparcia, czyli z chwi-
lą podjęcia decyzji o naszej likwi-
dacji. Wtedy też zaczną nas doty-
czyć między innymi zabezpieczenia 
socjalne dla załogi. Wejście bezwa-
runkowe byłoby obecnie utrudnio-
ne ze względu na naszą strukturę 
własności (akcjonariat rozproszony, 
także międzynarodowy), ale przede 
wszystkim niekorzystne ze wzglę-
dów ekonomicznych. W dużym skró-
cie, wszystkie nasze zyski oddawa-
libyśmy na ratowanie zakładów 
nierentownych. Nie można też było-
by prowadzić jakichkolwiek inwe-
stycji czy, na przykład, negocjować 
podwyżek płac dla załogi.

Dlaczego więc jesteśmy na osi czasu 
do likwidacji w 2049 roku?
Zgodnie z założeniami, cała Unia 
Europejska ma odejść od węgla 
energetycznego do 2050 roku. 
Jako zakład produkujący taki wła-
śnie węgiel, musieliśmy się na niej 
znaleźć. Czy nasz byt ma się zakoń-
czyć właśnie w 2049 roku? Nieko-
niecznie. Zgodnie bowiem ze stra-
tegią firmy, będziemy stopniowo 
odchodzić od wydobycia węgla 

energetycznego, a zwiększać udział 
w produkcji węgla koksowego, który 
obecnie jest w świecie surowcem 
strategicznym. To przechodzenie 
potrwa jednak długo. W tym czasie 
nikt nie jest w stanie powiedzieć, 
jakie zamówienia na nasz węgiel 
będzie składać energetyka i jak szyb-
ko będzie ona podążać drogą do cał-
kowicie,, zielonej energii”.

Najczęściej powtarzające się 
pytanie: Kiedy będzie można 
otrzymać na „Bogdance” 120 tys. zł 
za odejście z górnictwa?
Mamy nadzieję, że nigdy! Po pierw-
sze dlatego, że do 2049 roku nie-
mal wszyscy pracujący obecnie, 
łącznie z zatrudnionymi na czas 
określony, osiągną już wiek eme-
rytalny. Po drugie, gdyby doszło 
do likwidacji kopalni, przed odpra-
wą będzie można skorzystać z pro-
gramów pomocowych, w tym także 
tzw. urlopów górniczych czy prze-
róbkarskich, czyli wcześniejszych 
emerytur. Po trzecie… Na chwilę 
obecną nikt nie bierze takiego sce-
nariusza pod uwagę.

Róbmy swoje! Szczęść Boże Braci 
Górniczej!

 9Przedstawiciele organizacji 
związkowych LW „Bogdanka”

Parafowanie i podpisanie Umowy 
Społecznej nie jest jednoznaczne 
z przystąpieniem do Programu 
Transformacji Górnictwa – podkreśla 
Prezes zarządu LW „Bogdanka” 
S.a. artur Wasil. Z zapisów Umowy 
Społecznej i gwarancji tam zapisanych 
dla Pracowników skorzystamy tylko 
wtedy, gdy sytuacja będzie nas do tego 
zmuszała.

Odpowiadając na pytania, które się 
pojawiają – kiedy i na jakich zasadach 
górnicy skorzystają z odpraw? Otóż: 
Umowa Społeczna gwarantuje górnikom 
pracę do emerytury. Czyli nie każdy 
dostanie tę odprawę, tylko te osoby, 
które nie będą miały miejsca pracy 
w tym cyklu do 2049 roku. Nie jest tak, 
że każdy odchodzący z kopalni dostanie 
120 tys. zł. Umowa przewiduje odprawę 

w wysokości 120 tys. zł w przypadku, 
kiedy kopalnia zostanie zamknięta, 
a pracownik nie będzie miał jeszcze 
prawa do świadczeń emerytalnych 
i nie będzie miał pracy w innej kopalni. 
Dopiero w przypadku, kiedy tam nie 
będzie miejsca pracy, będzie mógł 
otrzymać tego typu odprawę – precyzuje 
prezes artur Wasil.

– Jednocześnie przypominam, 
że stawiamy na rozwój naszej Spółki, 
wiedząc, że przed nami trudny czas. Te 
najbliższe lata będą dla nas kluczowe. 
Do 2025/26 roku, do kiedy obowiązuje 
rynek mocy – instrument państwowy, 
w ramach którego producenci energii 
otrzymują dopłaty do produkcji 
energii z węgla. Ma to istotne 
znaczenie z powodu rosnących cen 
uprawnień do emisji CO2 i obniżania 
konkurencyjności produkcji energii 
z węgla. Sytuacja zmusza nas do tego, 
aby wprowadzić „Bogdankę” na nowe 
tory w celu zadbania o miejsca pracy. 
Transformacja to proces długotrwały, 
ale to proces, który wprowadzamy 
w sposób przemyślany i rozsądny, 
by zadbać o Spółkę – podsumowuje 
prezes Wasil.

To historyczny dokument – tak 
po parafowaniu umowy Społecznej 
podsumowywał miesiące dyskusji 
minister artur Soboń Pełnomocnik 
rządu ds. transformacji spółek 
energetycznych i górnictwa 
węglowego. To dokument, który 
wskazuje kierunki transformacji, 
górnikom gwarantuje bezpieczeństwo, 
socjalne a krajowi zapewnia 

bezpieczeństwo energetyczne. Wskazuje 
także perspektywę na przyszłość 
i mechanizmy transformacji regionu.

Jeśli chodzi o „Bogdankę” to ta umowa 
jest dla naszych górników buforem 
bezpieczeństwa. Choć nie chcemy 
na obecnym etapie skorzystać z jej 
zapisów, bo nie będziemy likwidować 
„Bogdanki” – wręcz przeciwnie, 

Lubelski Węgiel konsekwentnie 
planuje realizować strategię rozwoju – 
to patrząc odpowiedzialnie w przyszłość 
musimy rozważać różne scenariusze, 
także te, w których w razie trudności 
skorzystamy z gwarancji wynikających 
z Umowy Społecznej. „Bogdanka” 
będzie dostarczać węgiel energetyczny, 
dopóki ten będzie potrzebny. Wierzę, 
że utrzyma  pozycję lidera i z trudnego 
etapu wyjdzie obronną ręką. Patrząc 
na obecną jej pozycję oraz strategię, 
jestem optymistą. Utrzymanie miejsc 
pracy oraz stabilność funkcjonowania 
„Bogdanki” są ważne nie tylko dla samej 
Spółki, ale też dla regionu i kraju. Wraz 
z Zarządem będziemy dążyć do tego, 
aby „Bogdanka” pozostała filarem woj. 
lubelskiego i rozwijała się w oparciu 
o wykwalifikowaną kadrę – dodaje 
artur Soboń wiceminister aktywów 
państwowych.

Po podpisaniu umowy, kolejnym 
krokiem będzie notyfikowanie 
zaproponowanych rozwiązań 
w komisji europejskiej. 

– Po podpisaniu planujemy 
niezwłocznie wystąpić 
do KE z wnioskiem prenotyfikacyjnym 
i notyfikacyjnym. Zdajemy sobie 
sprawę, że będzie to proces 
trudny, ale jesteśmy w kontakcie 
z Komisją Europejską – mówi artur 
Soboń. Podkreśla, że Polska jest 
w wyjątkowej sytuacji wśród państw 
ue, jeżeli chodzi o wykorzystanie 
węgla w miksie energetycznym.

– Dlatego też liczę na zrozumienie 
i przychylność ze strony KE – dodaje 
wiceminister aktywów. Przypomina 
też, że proces stopniowego 
odchodzenia Polski od węgla 
jest całkowicie zbieżny z polityką 
klimatyczną ke i skorelowany 
z programem sprawiedliwej 
transformacji. ten program 
zapewni dodatkowe środki 
także dla powiatu łęczyńskiego, 
skierowane na łagodzenie społeczno-
gospodarczych skutków polityki 
dekarbonizacyjnej ue.
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Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej przyjmuje 
zgłoszenia mieszkańców naszego 
powiatu do nowo utworzonego 
Regionalnego Punktu Diagnozy 
i Terapii FAS/FASD.

Z adaniem Punktu jest zwięk-
szenie dostępności pomocy dla 
dzieci z FAS (Płodowy Zespół 

Alkoholowy)/FASD (Spektrum Poal-
koholowych Wrodzonych Zaburzeń 
Rozwojowych/Spektrum Płodowych 
Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich 
opiekunów poprzez:

 5 wykonywanie kompleksowych 
diagnoz w zakresie FAS/FASD,

 5 prowadzen i e  konsu l t a c j i  
i indywidualną pracę z dziec-
kiem z zespołem FAS/FASD, 
w tym instruktaż rodziców/opie-
kunów w zakresie pracy z pod-
opiecznymi w domu,

 5 prowadzenie indywidualnych 
spotkań psychoedukacyjnych 
rodziców/opiekunów i umoż-
liwienie im udziału w grupach 
wsparcia,

 5 specjalistyczną pomoc: medycz-
ną, pedagogiczną, psychologicz-
ną, terapeutyczną.

W Klubie Senior+
Po dłuższej nieobecności z powodu obostrzeń, seniorzy znów mogli powrócić do czynnego udziału w powiatowym Klubie Senior+ 
w Łęcznej. W czasie, gdy musieli pozostać w domach, prowadzone były z nimi zajęcia alternatywne, ale nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu z drugim człowiekiem i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Jestem w klubie od początku. 
Lubię to miejsce i ludzi, których 
spotykam. czas płynie tutaj inaczej 
niż w samotności w domu. Przede 
wszystkim, w tym trudnym dla 
nas czasie mam cel, by pomimo 
wszystko żyć normalnie. Jestem 
zmotywowana do dbania o siebie 
przez osoby, które tutaj spotykam 
i zajęcia, które prowadzone są dla 
seniorów. uczę się, ale już inaczej 
niż wcześniej, nie ma takiego 
obowiązku ani przymusu, lecz 
robię to z ciekawości. Nigdy 
nie przypuszczałam, że mogę 
robić ozdoby świąteczne, a tutaj 
nauczyłam się tego i praca przy 
tym dała mi wiele radości. Polecam 
to miejsce seniorom. 

 9Zdzisława

Lubię tutaj przychodzić, czuję się tu 
bardzo dobrze. atmosfera jest jak 
w domu. Przychodzę, bo potrzebuję 
kontaktów z rówieśnikami. Śmiejemy 
się dużo, rozmawiamy na różne 
tematy. możemy dowiedzieć się 
czegoś ciekawego, ale też podzielić 
się swoją wiedzą z innymi. mamy 
salę ze sprzętem rehabilitacyjnym, 
gdzie możemy ćwiczyć w grupie 
bądź indywidualnie. mamy zajęcia 
z różnych dziedzin życia, uczymy 
się nowych umiejętności, 
np. na zajęciach z psychologiem 
– jak stawać się osobą asertywną. 
Na zajęciach artystycznych nauczyłam 
się robić ozdoby wielkanocne. cieszę 
się, że mogę uczestniczyć w życiu 
klubu.

 9Teresa

Oferta przeznaczona jest dla miesz-
kańców województwa lubelskiego. 
Z diagnozy mogą korzystać dzie-
ci i młodzież ucząca się (do 24 r.ż.) 
z rodzin biologicznych, adopcyjnych 
lub dzieci będące pod opieką pieczy 
zastępczej rodzinnej lub instytucjo-
nalnej. Zgłoszenie do Regionalnego 
Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD 
nie wymaga skierowania. Oferowana 
pomoc jest bezpłatna.

  Więcej informacji pod nume-
rem telefonu 81 53 15 375 lub  
e-mailowo k.libera@pcprleczna.pl



5Ziemia ŁęcZyńskaWyDaWNictWo SamorząDu PoWiatu ŁęczyńSkiego | Nr 5/2021

Twoja krew ratuje życiePod koniec maja przypadają 
międzynarodowe dni 
Honorowego Krwiodawstwa 
(HDK), a 14 VI World 
Blood Donor Day, który 
w herbie ma Czerwony Krzyż 
i Czerwony Półksiężyc.

D la wielu chorych, rannych 
i poszkodowanych w wypad-
kach szybkie przetoczenie krwi 

lub jej składników jest jedynym środ-
kiem ratującym życie. Dla większości 
początkujących krwiodawców odda-
nie krwi to sprawdzian stanu zdro-
wia, przełamanie bariery lęku, czytel-
ny dar dla bliźniego, a nawet badanie 
wskazujące wstępnie na brak kon-
fliktu serologicznego w planowanym 
związku małżeńskim. To najprostszy 
dobry i bezinteresowny uczynek zdro-
wego dla chorych i potrzebujących. 
Nie jest więc dziwnym, że motywacją 
dla wielu bywa pielgrzymka maturzy-
stów, zbliżająca się matura lub data 
ślubu.

Kiedy w dniu 8 XII 1981 r. po raz 
pierwszy oddałem krew, mój poten-
cjalny biorca mógł poznać moje dane. 
Mogłem tylko się domyślać, że z odda-
nej w Chorzowie krwi skorzystał 
ktoś, kto w sąsiednim szpitalu wal-
czył o życie po pacyfikacji na KWK 
„Wujek”. Dziś wszystko „przykrywa” 
kod kreskowy, choć już wiele razy 
oddawałem krew na prośbę znajo-
mych, aby im oszczędzić wydatków 
związanych z operacją bliskiej osoby.

Oddawanie krwi jest bezpiecz-
ne, nie uzależnia, lecz mobilizuje 

W tym roku, w każdą ostatnią środę miesiąca  
aż do listopada, w Łęcznej odbywa się akcja 
honorowego krwiodawstwa.

zainteresowane osoby zapraszamy do krwiobusa rckik 
przed centrum Handlowym „WameX”.

organizm do uzyskania wysokiej 
odporności (także antykowidowej), 
a dawcę – do dbania o stan swojego 
zdrowia i bycia w stałej dyspozycji 

autor tekstu oddał ponad 72 litry krwi pełnej. Fot. arch. Starostwa

za honorowe krwiodawstwo i jego promocję wśród młodzieży otrzymał 24 V 2012 r. 
od Prezydenta rP złoty krzyż zasługi, a w 2016 r. tytuł i odznakę ministra zdrowia: 
zasłużony dla zdrowia Narodu

do „daru z siebie”. Z tzw. przywile-
jów, oprócz zwolnienia z pracy, ośmiu 
czekolad i testu zdrowotnego, pozo-
stała moralna satysfakcja.

Krew może oddać każdy zdro-
wy, dorosły, niechorujący przewle-
kle. Wnikliwe badanie przed dona-
cją i uczciwa 4-stronicowa deklaracja 
wykluczają z oddania krwi osoby 
uzależnione od narkotyków, alko-
holu, leków, utrzymujące kontakty 

homoseksualne lub inne z wieloma 
partnerami oraz noszące głębokie 
i odnawiane tatuaże.

O randze honorowego krwiodaw-
stwa świadczy delegowanie przez 
Kościoły kapelanów dla HDK.

 9Tekst: Grzegorz Jacek Pelica

Z pasją po zdrowie9 maja w Kijanach 
po raz pierwszy odbyła się 
terenowa akcja poboru krwi 
zainicjowana przez KGW 
w Stoczku. Jest ona częścią 
projektu „Z pasją po zdrowie”, 
dofinansowanego przez Powiat 
Łęczyński. Akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, 
świadomych, że krew jest 
bezcennym i niezastąpionym 
lekiem, który może uratować 
komuś życie.

W ydarzeniu towarzyszył rajd 
nordic walking. Pełne ener-
gii i entuzjazmu członkinie 

KGW w Stoczku zachęcały do aktyw-
ności fizycznej i zadbania o swoje 
zdrowie. Słoneczna pogoda oraz 
malownicza nadwieprzańska przy-
roda sprawiły, że nie zabrakło ama-
torów spaceru z kijkami. Uczestnicy 
rajdu wzięli udział w treningu prawi-
dłowego chodzenia z kijkami, ćwicze-
niach zespołowych z użyciem kijków, 
a także spróbowali swoich sił na tra-
sie rajdu. Wszystko pod okiem profe-
sjonalnej trenerki i pasjonatki nordic 
walking – Anety Wójcik.

 9Tekst: Małgorzata Maziarczyk

 Piłeś? Nie jedź!
Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo. Nie kuś losu. 
Nie trać prawa jazdy.

N admierna prędkość to nie tylko 
utrata uprawnień, ale też stwa-
rzanie niebezpieczeństwa dla 

siebie i innych użytkowników ruchu 
drogowego. Statystycznie, najczęściej 
kierowcy tracą prawo jazdy za prowa-
dzenie pojazdu pod wpływem alko-
holu.

Od 1 stycznia do maja bieżące-
go roku w powiecie łęczyńskim 

zatrzymano aż 68 uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów, z czego 38 z nich 
zostało cofniętych z powodu alkoho-
lu. Mimo wielu kampanii społecz-
nych, kierowcy wciąż nie zdejmują 
nogi z gazu i stwarzają niebezpieczeń-
stwo na drogach.

Bądźmy ostrożni i dbajmy zarówno 
o swoje bezpieczeństwo, jak i o bez-
pieczeństwo pozostałych użytkow-
ników ruchu drogowego. Chwi-
la wystarczy, by nie tylko stracić 
prawo jazdy, ale także narazić zdro-
wie i życie innych.

 9Tekst: Kinga Wronowska
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Drogi Ósmoklasisto! 
Na pewno często zadajesz 
sobie pytanie: jak dobrze 
wybrać szkołę, zawód? Masz 
wiele wątpliwości, pytań, 
obaw. Ciągle słyszysz: jaką 
szkołę wybrałeś? Gdzie 
składasz dokumenty? Czy 
wiesz co chcesz w życiu 
robić? Te pytania czasem 
Cię denerwują, ale również 
przypominają, że wybór jest 
nieunikniony. Podejmowanie 
decyzji o dalszej edukacji jest 
trudne, od zawsze sprawiało 
kłopoty, nawet wiele lat 
temu, kiedy świat był 
uporządkowany, a zmiany 
dokonywały się powoli. A cóż 
dopiero dzisiaj, gdy świat tak 
szybko się zmienia?

Co wobec tego należy wziąć pod 
uwagę, by decyzja była opty-
malna?

PIeRWSZy KROK: 
POZNANIe SIeBIe

Poznaj swoje:

ZAINTeReSOWANIA
Każdy z nas posiada zainteresowa-
nia, chociaż nie zawsze potrafimy 
je nazwać. Większość dorosłych 
zadowolonych ze swojej pracy 
mówi, że są szczęśliwi, ponieważ 
otrzymują pieniądze za to, co uwiel-
biają robić.

Warto, żebyś przyjrzał się swoim 
zainteresowaniom, bo może uda 
Ci się znaleźć to „coś”, co będziesz 
lubił robić i uczynisz z tego sposób 
na życie.

UZDOLNIeNIA
Na pewno widzisz, że jedni muszą 
włożyć wiele trudu, żeby otrzymać 
szóstkę i nie zawsze im się to udaje, 
a inni mają najlepszą ocenę bez 
wysiłku. Ale na innym przedmio-
cie może być odwrotnie! Zdolności 
stanowią te różnice między ludźmi, 
które decydują o niejednakowych 
rezultatach w uczeniu się i dzia-
łaniu przy jednakowej motywacji 
i uprzednim przygotowywaniu się. 
A Ty jakie masz uzdolnienia? Mate-
matyczne, językowe, plastyczne, 
muzyczne, sportowe, interpersonal-
ne... czy inne?

UMIeJęTNOŚCI
Odpowiedz sobie na pytanie, 
co umiesz robić najlepiej? Może 
umiesz nawiązywać szybko kontak-
ty z innymi, doradzać innym, goto-
wać, obsługiwać urządzenia technicz-
ne, a komputer nie ma przed Tobą 

tajemnic? Jeżeli możesz dać niewie-
le odpowiedzi, nie szkodzi. Pomyśl, 
jakimi umiejętnościami jesteś zainte-
resowany, co chciałbyś umieć robić.

WARTOŚCI
Co cenisz w życiu? Wartości to ważny 
drogowskaz na drodze Twoich wybo-
rów, w kształtowaniu postaw. Jeśli 
np. wartością dla Ciebie jest poma-
ganie innym, to warto wybrać zawód, 
w którym można tę wartość realizo-
wać. Nie powinno się wybierać zawo-
du pozostającego w sprzeczności 
z preferowanymi wartościami.

TeMPeRAMeNT
Widzisz wokół siebie ludzi róż-
nie reagujących na to samo zdarze-
nie. Jedni są bardzo spokojni, inni 
emocjonalni. Jedni potrafią długo 
wykonywać monotonne zajęcie, 
inni szybko okazują zniecierpliwie-
nie i zniechęcenie. Na pewno znasz 
osoby niezwykle towarzyskie, ale 
też takie, które preferują samot-
ność i własne towarzystwo. Różni-
ce w reagowaniu na te same bodźce 
związane są właśnie z temperamen-
tem. Do jakiej grupy osób Ty nale-
żysz?

CeCHy CHARAKTeRU
W przypadku cech charakteru 
możemy wymienić nasze mocne 
i słabe strony. Jedni są uprzejmi, 
mili, pogodni, a inni obojętni, nie-
opanowani.

Również w podejściu do obo-
wiązków niektóre osoby są syste-
matyczne, odpowiedzialne, dokład-
ne i sumienne, podczas gdy inne 
są leniwe, beztroskie. Powinny więc 
wykonywać inne prace. A Ty jaki 
jesteś?

STAN ZDROWIA
Jeżeli jesteś pod opieką lekarza 
specjalisty, to zapytaj go czy nie 

ma przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu, o którym marzysz? Zawód, 
który Ciebie interesuje, powinien być 
adekwatny do Twojego stanu zdro-
wia.

DRUGI KROK:  
POZNANIe ZAWODÓW

Poszukaj informacji o zawodach, 
jakie Cię interesują – na czym pole-
gają czynności zawodowe, jakie trze-
ba mieć kwalifikacje do ich wyko-
nywania, w jakich miejscach pracy 
można ten zawód wykonywać, jakie 
są możliwości awansu i zatrudnie-
nia.

TRZeCI KROK:  
POZNANIe ŚCIeŻeK 
KSZTAŁCeNIA

Jeżeli znajdziesz zawód, który 
chciałbyś wykonywać, dowiedz się 
jak i gdzie możesz się tego zawo-
du nauczyć. Zdobądź informacje 
o typach szkół, kryteriach i warun-
kach przyjęć, przebiegu kształcenia, 
kwalifikacjach absolwenta, możliwo-
ści kontynuowania nauki. Czy pozna-
łeś już całą ofertę edukacyjną szkół 
ponadpodstawowych w powiecie 
łęczyńskim? W jednej z nich możesz 
zaplanować swoją przyszłość.

Powinieneś również posiadać infor-
macje o RYNKU PRACY, o trendach, 
jakie na nim panują, wskaźnikach 
bezrobocia i zatrudnienia, zawodach 
przyszłości.

Aby być pewnym właściwego 
wyboru, zarówno uczeń, jak i rodzi-
ce mogą skorzystać w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej ze spe-
cjalistycznej porady i pomocy w tym 
zakresie.

Zapraszamy do kontaktu: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcz-
nej, al. Jana Pawła II 95, tel. 81 531 
53 35, www.poradnialeczna.pl.

 9Opracowanie:  
Grażyna Paterek

Zaplanuj swoją przyszłość zawodową  
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Łęcznej

Porady znowu  
w formie stacjonarnej

Informujemy, iż od dnia  
1 czerwca 2021 r. wznowiona 
zostanie stacjonarna 
działalność punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
zlokalizowanych na terenie 
powiatu łęczyńskiego.

P omoc w punktach świadczona 
będzie wyłącznie osobom wcze-
śniej zapisanym na porady. Jed-

nocześnie w dalszym ciągu klienci 
mogą korzystać z porad za pośred-
nictwem środków porozumiewania się 
na odległość (telefonicznie, e-mail).

HARMONOGRAM PRACy
 5 PUNKT NR 1  
prowadzony przez Powiat 
Łęczyński

Lokalizacja – ŁĘCZNA  
biurowiec przy al. Jana Pawła II 
95 (budynek urzędu skarbowego, 
urzędu pracy)

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

 5 PUNKT NR 2  
prowadzony przez Fundację 
Ośrodków Wspomagania 
Rozwoju Gospodarczego  
„OIC Poland”

Lokalizacja nr 1 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie  
ul. Chełmska 42  
21‒070 Cyców
środa 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00 
(specjalizacja: mediacje)

Lokalizacja nr 2 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury 
w Puchaczowie
ul. Rynek 3
21‒013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – ŁĘCZNA
biurowiec  
przy al. Jana Pawła II 95 
(budynek urzędu skarbowego, 
urzędu pracy)
poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 16.00

ZAPISy:
 5 telefoniczne: (81) 531 52 81, 
w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej,

 5 za pomocą elektronicznego 
kalendarza wizyt:  
https://np.ms.gov.pl/

 5  e-mail:  
pomocprawna@powiatleczynski.pl

  
Ze względów bezpieczeństwa prosimy 
o stosowanie się do wytycznych Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, w szcze-
gólności m.in.: o zakładanie maseczek 
i dezynfekowanie rąk przy wejściu 
do punktu, a podczas porady zacho-
wywanie odpowiedniego dystansu.

 9Tekst: emilia Warda

„
Zarówno uczeń, 

jak i rodzice mogą 
skorzystać w Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej  

ze specjalistycznej 
porady. 

graŻyNa Paterek  
P.o. Dyrektora PPP  

w Łęcznej
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Szkoły Powiatu Łęczyńskiego polecają się 
na przyszłość! ROK SZKOLNY 2021/2022

ZeSPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA 
BOLIVARA W MILeJOWIe

 www.zs2milejow.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące
 5  klasa mundurowa z rozszerzoną  historią,  
geografią i językiem angielskim 

 5 klasa ogólna z rozszerzoną biologią, chemią 
i językiem angielskim

Technikum
 5  technik informatyk ze specjalnością 
informatyka śledcza

 5  technik ekonomista ze specjalnością 
rachunkowość bankowa

 5  technik handlowiec ze specjalnością e-handel

Branżowa Szkoła I stopnia
 5 klasa pod patronatem Kampol-Fruit: operator 
maszyn przemysłu spożywczego

 5  klasa wielozawodowa kształcąca 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, ślusarz, elektryk, murarz-
tynkarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, 
cukiernik, kucharz, lakiernik

ZeSPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZyCH  
W ŁęCZNeJ

 www.zsg-leczna.pl

Technikum Górnicze i Politechniczne
 5  technik mechanik 
 5  technik elektryk 
 5  technik górnictwa podziemnego 
 5  technik przeróbki kopalin stałych  

 5  technik ochrony środowiska
 5  technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej

   
Branżowa Szkoła I stopnia

 5  górnik eksploatacji podziemnej 
 5  ślusarz 
 5  elektryk

ZeSPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA 
KAZIMIeRZA JAGIeLLOńCZyKA  
W ŁęCZNeJ

 www.kkjagiellonczyk.pl

I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Zamoyskiego

 5 klasa ratownictwa medycznego (przedmioty 
rozszerzone: biologia, chemia)

 5 klasa dziennikarska (przedmioty rozszerzone: 
język polski, język angielski)

 5 klasa policyjna (przedmioty rozszerzone: 
geografia, język angielski)

Technikum
 5  technik architektury krajobrazu
 5 technik budownictwa
 5 technik ekonomista
 5 technik informatyk
 5 technik reklamy
 5 technik logistyk
 5 technik rachunkowości

Branżowa Szkoła I stopnia 
 5  monter suchej zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

 5 fryzjer

ZeSPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZyCH 
W KIJANACH

 www.zsrkijany.pl

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

 5  technik informatyk
 5  technik architektury krajobrazu
 5  technik agrobiznesu
 5  technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

 5  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 5  technik hotelarstwa
 5  technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia
 5  kucharz
 5  cukiernik 

 5  mechanik pojazdów samochodowych
 5  kierowca mechanik
 5  rolnik
 5 ogrodnik
 5  ślusarz

ZeSPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIe

 www.zsludwin.pl

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

 5 technik usług fryzjerskich 
 5 technik rachunkowości
 5 technik programista
 5 technik logistyk
 5 technik fotografii i multimediów
 5 technik agrobiznesu
 5 technik przemysłu mody 
 5 technik pszczelarz

Branżowa Szkoła I stopnia
 5 kucharz
 5 cukiernik

LICeUM OGÓLNOKSZTAŁCąCe 
MISTRZOSTWA SPORTOWeGO 
GÓRNIKA ŁęCZNA W ŁęCZNeJ

 www.smsgks.pl
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Drużyna z ZSG postawiła na Słońce
Drużyna uczniów Zespołu 
Szkół Górniczych w Łęcznej, 
kształcących się w zawodzie 
technik elektryk, zajęła 
czwarte miejsce w I etapie 
ogólnopolskiego konkursu 
„Postaw na Słońce”, 
realizowanego przez Fundację 
BOŚ.

K onkurs badawczy „Postaw 
na Słońce” realizowany przez 
Fundację Banku Ochrony Środo-

wiska ma na celu upowszechnienie wie-
dzy na temat korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych, jakie daje wykorzy-
stywanie odnawialnych źródeł ener-
gii – głównie ogniw fotowoltaicznych, 
ale także pomp ciepła, biomasy, kolek-
torów słonecznych, małych elektrow-
ni wiatrowych czy mikrokogeneracji.

Uczniowie z ZSG I etap konkur-
su zaliczyli z bardzo dobrą lokatą. 
Na 34 drużyny zajęli czwarte miejsce. 
Za zadanie mieli przygotować trzy 
referaty. Pierwszy na temat obecnych 
sposobów wytwarzania energii i ich 

wpływu na środowisko przyrodnicze, 
z uwzględnieniem społecznych i zdro-
wotnych skutków oraz wyczerpywa-
nia się surowców. Drugi referat skupiał 
się na Odnawialnych Źródłach Energii 
i efektywności energetycznej, sytuacji 
Polski na tle innych krajów w aspekcie 
korzystania z OZE oraz możliwości uzy-
skania wsparcia finansowego na insta-
lacje OZE. Trzeci z referatów dotyczył 
fotowoltaiki. Wsparcie merytoryczne 
i opiekę uczniowie otrzymali ze stro-
ny nauczyciela zawodu – Sylwii Osoby.

Przed uczniami drugi etap obejmu-
jący trzy zadania. W pierwszym, pt. 
„OZE dla domu”, uczniowie będą mieli 
za zadanie przedstawić raport energe-
tyczny 3 domów, opracować dla nich 
projekt instalacji fotowoltaicznej i kal-
kulację kosztów z nią związanych. Będą 
zobowiązani również przygotować 
schematyczny plan domów, z nanie-
sionymi na dachu panelami fotowolta-
icznymi. W drugim zadaniu, pt. „OZE 
dla szkoły”, zawodnicy powinni przy-
gotować analogiczny raport. Ostatnim 
zadaniem jest promocja OZE.

 9Tekst: Marzena Szypulska

Uczniowie ZSG wśród laureatów  
Konkursu Logicznego
Miło nam poinformować, 
że dwóch uczniów 
Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Damian Spodnar 
z kl. 2m i Kamil Szymański 
z kl. 3d, zostało laureatami 
etapu szkolnego w IX 
Ogólnopolskim Konkursie 
Logicznym organizowanym 
przez Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II.

K onkurs odbył się w formie onli-
ne 21 kwietnia 2021 r. Wzię-
ło w nim udział 633 uczniów 

z 80 szkół ponadpodstawowych z całej 
Polski. Laureatami tego etapu zostało 
119 uczniów i uczennic, w tym dwóch 
uczniów ZSG w Łęcznej. Finał konkur-
su odbędzie się w czerwcu na Wydzia-
le Filozofii KUL.

Konkurs Logiczny ma charakter 
unikatowy w skali kraju. Jego celem 
jest rozwój sprawności logicznych 

u młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych oraz popularyzacja wiedzy 
o logice jako nauce o sposobach jasne-
go i ścisłego formułowania myśli, jak 
i regułach poprawnego rozumowania 
i uzasadniania twierdzeń.

Uczniów do konkursu przygotowa-
ła Angelika Biesiada, nauczycielka 
matematyki. Laureatom gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnym 
etapie konkursu.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Damian Spodar kamil Szymański

Innowacyjne szkoły Powiatu Łęczyńskiego
W IX edycji konkursu 
organizowanego przez 
Wyższą Szkołę ekonomii 
i Innowacji w Lublinie, 
w ramach projektu 
certyfikacji szkół „Szkoła 
Innowacji”, Zespół Szkół 
im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej 
otrzymał dwa wyróżnienia. 
Certyfikatem został 
uhonorowany również 
Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach.

U roczysta gala wręczenia nagród 
w ramach projektu „Szkoła 
Innowacji” odbyła się 23 kwiet-

nia w siedzibie WSEI. Poza certyfika-
tami „Szkoła Innowacji” przyznawa-
ne są również tytuły „Lider Innowacji” 
w sześciu różnych kategoriach: „Szko-
ła – Lider Innowacji”, „Innowacyjna 
Inicjatywa”, „Dyrektor – Lider Inno-
wacji”, „Nauczyciel – Lider Innowa-
cji”, „Innowacyjna Biblioteka” oraz 
„Uczeń – Lider Innowacji”.

„Jagiellończyk” po raz kolejny uzy-
skał certyfikat „Szkoła Innowacji”. 
Ten sam tytuł zdobył Zespół Szkół 
Rolniczych w Kijanach. Certyfikaty 
z rąk Kanclerz WSEI Teresy Bogac-
kiej oraz prorektora uczelni Mirosła-
wa Jarosza odebrały Magdalena Dyn-
dur p.o. Dyrektora „Jagiellończyka” 
oraz Jolanta Wąsala Dyrektor ZSR 
w Kijanach.

W tym roku „Jagiellończyk”, oprócz 
certyfikatu „Szkoła Innowacji”,  

Celem organizowanego przez WSEI 
konkursu jest promocja szkół i pla-
cówek nowoczesnych, pracujących 
kreatywnie i nieszablonowo oraz 
otwartych na nowatorskie rozwiąza-
nia. W projekcie wyróżniane są szko-
ły ponadpodstawowe województwa 
lubelskiego, które realizują ciekawe 
pomysły, inwestują we współpracę 
międzynarodową, wspierają eduka-
cję praktyczną dla rynku pracy oraz 
podejmują wszelkie niestandardowe 
i innowacyjne działania.

Patronują mu Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego, Prezydent Mia-
sta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

 9Tekst: emilia Salak

otrzymał jeszcze wyróżnienie 
w kategorii „Innowacyjna Biblio-
teka”. Kapituła konkursu oceniała 
działalność bibliotekarzy w trzech 
obszarach: praca na rzecz ucznia, 
praca na rzecz szkoły i współpraca 
ze środowiskiem lokalnym. Projekt 
Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowa-
cji” organizowany jest przez Wyż-
szą Szkołę Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie od 2013 roku. W 2016 
roku po raz pierwszy zapropono-
wano kategorię dla bibliotek szkol-
nych. Pojawiła się wtedy przestrzeń 
dla pokazania i zaprezentowania 
pracy nauczycieli bibliotekarzy.

„Szkoła innowacji” i „innowacyjna Biblioteka” dla „Jagiellończyka”. Fot. arch. szkoły

„Szkoła innowacji” dla zSr w kijanach

 certyfikaty w ramach projektu „Szkoła innowacji”
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Nagrody i stypendia 
sportowe przyznane!

Po raz kolejny trener 
oraz zawodnicy z terenu 
powiatu łęczyńskiego, 
którzy odnieśli sukcesy 
w swoich dyscyplinach 
sportu, otrzymali stypendia 
oraz nagrody Starosty 
Łęczyńskiego.

N agrodę finansową przyznano 
trenerowi M-GKS „Gwarek” 
Łęczna Markowi Kozakowi, 

natomiast stypendium sportowe trafiło 
do zawodników Ludowego Klubu Spor-

towego „ISKRA” w Spiczynie: Damiana 
Staśczaka oraz Oskara Żukowskiego – 
dyscyplina zapasy, a także do zawod-
niczki M-GKS „Gwarek” Łęczna Emilii 
Kościelskiej – dyscyplina boks.

Uroczyste przekazanie statuetek 
i listów gratulacyjnych odbyło się 
5 maja w Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej. Wszystkim nagrodzonym 

podziękowania za wkład w promocję 
naszego powiatu oraz życzenia dalsze-
go rozwoju sportowego i osiągania jak 
najwyższych wyników sportowych 
złożył Starosta Łęczyński Krzysztof 
Niewiadomski.

Zasady i tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz ustalania wyso-

kości stypendiów sportowych, 
wyróżnień i nagród, przyznawa-
nych za osiągnięte wyniki sportowe 
zawodnikom i trenerom zamieszka-
łym na terenie powiatu łęczyńskie-
go określa Regulamin, który został 
zamieszczony na stronie internetowej 
https://powiatleczynski.pl/urzad/
programy-stypendialne/

O przyznanie nagrody, ewentual-
nie wyróżnienia, wraz z wymagany-
mi załącznikami należy wnioskować 
niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 3 m-cy po odniesionym 
przez zawodnika sukcesie sporto-
wym, natomiast o stypendia spor-
towe wraz z załącznikami wnio-

skuje się w dwóch terminach, tj. 
do dnia 15 marca oraz do 15 wrze-
śnia, za wyniki osiągnięte w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku. Stypendium 
może być przyznane w formie pie-
niężnej na okres od 3 do 6 miesięcy 
w danym roku.

 9Tekst: Monika Haraszczuk

Matury 2021

Pomimo trudnych czasów 
pandemii, nasi uczniowie 
śmiało podeszli  
do egzaminu dojrzałości. 
W tym roku do matury 
przystąpiły 183 osoby 
z powiatowych szkół średnich 
w Ludwinie, Kijanach, 
Milejowie i Łęcznej.

O statnie miesiące były dla 
uczniów dużym sprawdzianem. 
Zakończył się dla nich kolejny 

etap edukacji. Po latach przygotowań 
do jednego z najważniejszych egzami-
nów w życiu, przyszedł czas na spraw-
dzenie swoich sił.

Drodzy Maturzyści, trzymamy kciu-
ki, by Wasza nauka przyniosła jak 
najlepsze wyniki i pomogła dostać 
się na wymarzone uczelnie wyż-
sze. Życzymy Wam dużo sukcesów 
na kolejnych etapach edukacji i spo-
kojnego oczekiwania na efekty wie-
loletniego wysiłku. 

Szczególne podziękowania kieru-
jemy w stronę Rodziców i Nauczy-
cieli naszych maturzystów. W tym 
trudnym okresie to Wasza ciężka 
praca i wsparcie były dla uczniów 
na wagę złota. Jesteśmy przekona-
ni, że wspólny wysiłek zaowocuje 
spełnionymi marzeniami wszystkich 
uczniów.

 9Tekst: Kinga Wronowska

Pożegnanie uczniów klas maturalnych w milejowskim „Bolivarze”. Fot. arch. Starostwa

Za nami Dzień Strażaka
4 maja obchodziliśmy 
Dzień Strażaka. W intencji 
wszystkich strażaków 
została odprawiona msza 
święta w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Łęcznej. 
Podczas tych symbolicznych 
obchodów poświęcono 
nowy wóz strażacki OSP 
w Łęcznej.

W szystkim Strażakom, Druh-
nom i Druhom składamy 
serdeczne podziękowa-

nia oraz wyrazy uznania za wzo-
rową pracę na rzecz mieszkańców 
naszego powiatu, którą wykonujecie 
zgodnie ze strażacką dewizą „Bogu 

na chwałę, ludziom na ratunek”. 
Niech Wasz patron, św. Florian, 
strzeże Was od wszelkich niebezpie-
czeństw, a trudna służba na rzecz 

Uroczyste otwarcie  
Okna Życia
23 maja nastąpiło uroczyste 
otwarcie Okna Życia, 
utworzonego w budynku nowej 
plebanii przy parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Łęcznej. 
W uroczystości wziął udział  
ks. bp Mieczysław Cisło.

O kno Życia to miejsce, umoż-
liwiające matkom, które nie 
mogą lub nie chcą opiekować 

się noworodkiem, anonimowe, bez-
pieczne pozostawienie dziecka. „Okno” 
w Łęcznej jest jedynym tego typu obiek-
tem w całym woj. lubelskim. W skład 
komitetu założycielskiego na rzecz 
jego utworzenia weszli: Krzysztof Nie-
wiadomskiemu, ks. Janusz Rzeźnik, 

Mirosław Tarkowski, Elżbieta Jaku-
bowska, Elżbieta Brodzik, zaś dbaniem 
o jego działanie będzie zajmowało się 
stowarzyszenie „OKNO ŻYCIA”, które 
za cel stawia sobie również zapewnie-
nie wszechstronnej pomocy samotnym 
matkom i ojcom.

 9Tekst: Beata Cieślińska

Pożegnanie klas maturalnych w zSr w kijanach

drugiego człowieka będzie źródłem 
satysfakcji i powodem do dumy dla 
Was i Waszych rodzin.

 9Tekst: Anna Jaskot
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Inteligentne oświetlenie w sPzOz
SPZOZ w Łęcznej 
wkroczył na ekologiczną 
ścieżkę – będzie oszczędzał 
energię i zmniejszy emisję 
gazów cieplarnianych. 
Do końca 2021 roku 
w szpitalu w Łęcznej 
przeprowadzona zostanie 
energetyczna rewolucja. Jej 
wartość to ok. 1,5 mln zł. 
A efekty też znaczące – 
zmniejszenie zużycia 
energii i emisji gazów 
cieplarnianych, w tym 
dwutlenku węgla o 43%.

T akie są założenia projektu 
„Poprawa efektywności ener-
getycznej SPZOZ w Łęcz-

nej poprzez wymianę oświetlenia 
na energooszczędne”, który będzie 
współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014‒2020. 
Umowę na realizację zadania Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
wręczył dyrektorowi SPZOZ w Łęcz-
nej 29 kwietnia br.

Nowe punkty szczepień 
Na początku maja 
w naszym powiecie 
uruchomiono dwa 
dodatkowe punkty 
szczepień przeciw COVID-19  
– w Łęcznej i w Cycowie. 
Punkt Szczepień 
Powszechnych w Cycowie 
powstał w Gminnym Domu 
Kultury. Nowy punkt 
w Łęcznej działa w Szkole 
Podstawowej przy  
ul. Jaśminowej.

Z achęcamy mieszkańców powiatu 
do szczepień przeciw COVID-19. 
Szczepienie jest najskuteczniej-

szą metodą chroniącą przed zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2. Ponadto, 
szczepiąc się, chronisz tych, którzy 
z różnych względów zaszczepić się 
nie mogą.

Jak zapisać się na szczepienie?
 5 Zadzwoń na całodobową i bezpłat-
ną infolinię – 989,

 5 Zarejestruj się elektronicznie 
poprzez e-Rejestrację dostępną 
na www.pacjent.gov.pl,

 5 Wyślij SMS o treści „SzczepimySie” 
na numer 880 333 333,

 5 Skontaktuj się bezpośrednio z punk-
tem szczepień.

Do rejestracji nie potrzebujesz żad-
nych dodatkowych danych czy doku-
mentów, wystarczy podać swój nr 
PESEL. Podczas rejestracji wybie-
rzesz dokładny termin Twojego szcze-
pienia, a następnie otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty.

Przypominamy, że osoby, które 
nie mają możliwości dojechania 
we własnym zakresie na szczepienie 
(np. osoby niepełnosprawne, starsze), 
mogą skorzystać z bezpłatnego trans-
portu, za organizację którego odpo-
wiada gmina.

Pacjenci, których stan zdrowia nie 
pozwala na samodzielne dotarcie 

do stacjonarnego punktu szczepień 
(tzw. pacjenci leżący), mogą zgło-
sić potrzebę zaszczepienia w swoim 
domu przez wyjazdowy zespół szcze-
piący. Aby skorzystać z wyjazdo-
wego punktu szczepień, wystarczy 
zadzwonić do swojej przychod-
ni podstawowej opieki zdrowotnej. 
Lekarze rodzinni lub pielęgniarki 
przyjmą zgłoszenie pacjenta lub opie-
kuna. Jeśli stan zdrowia zgłoszonej 
osoby kwalifikuje się do szczepienia 
w domu – przychodnia POZ przeka-
że informację do wyjazdowego punk-
tu szczepień.

 9Tekst: Beata Cieślińska

PUNKTy SZCZePIeń W POWIeCIe ŁęCZyńSKIM

GMINA CyCÓW
Wólka cycowska 96 c, 21-070 cyców, tel. 82 567 71 31

ul. chełmska 31, 21-070 cyców, tel. 736 617 064
ul. chełmska 4, 21-070 cyców, tel. 81 752 65 16

telefon w sprawie dowozu: 508 629 216

GMINA LUDWIN
Ludwin-kolonia 15, 21-075 Ludwin, tel. 81 757 00 23

telefon w sprawie dowozu: 603 410 003, 81 757 03 37

GMINA ŁęCZNA
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 90 05
ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 65 16

ul. Wacława Jawoszka 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 18 04
ul. rynek ii 8, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 01 19

ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 30 90
ul. krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 65 16

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 02 26
telefon w sprawie dowozu: 697 632 642

GMINA MILeJÓW
ul. Partyzancka 15, 21-020 milejów-osada, tel. 603 780 900
ul. Partyzancka 11, 21-020 milejów-osada, tel. 81 757 20 93

telefon w sprawie dowozu: 81 757 20 54, 500 359 227

GMINA PUCHACZÓW
ul. Partyzantów 9, 21-013 Puchaczów, tel. 81 757 54 80

telefon w sprawie dowozu: 783 433 104, 81 535 88 75, 81 757 50 12 
wew. 30

GMINA SPICZyN
kijany 4, 21-077 Spiczyn, tel. 81 757 70 16

telefon w sprawie dowozu: 81 531 71 25, 575 002 164

– Bez wątpienia to bardzo ekologicz-
ny projekt. Przyniesie szpitalowi wymier-
ne korzyści ekonomiczne, ale też, co nie 
jest bez znaczenia – korzyści dla środowi-
ska – mówi Krzysztof Bojarski, dyrek-
tor SPZOZ w Łęcznej. I dodaje: – Dla-
tego już planujemy kolejną inwestycję 
proekologiczną. Chcemy na budynku 
szpitalnym zamontować panele fotowol-
taiczne. Sprawdzone zostały warunki tech-
niczne dachu i rozważaliśmy układ pane-
li pod względem najwyższej efektywności. 
Ale to sprawa przyszłości, bo pozyskanie 
funduszy będzie prawdopodobnie możliwe 
dopiero w przyszłej perspektywie unijnej.

Na razie więc uwaga szpitala skierowa-
na jest na projekt ledowy. Jego efektem 
będzie nowe oświetlenie, które pojawi się 
w SPZOZ w Łęcznej w II połowie 2021 
roku. Na ledy wymienionych ma być 
ok. 2700 opraw oświetlenia podstawo-
wego i oświetlenia awaryjnego. Reali-
zacja projektu przyczyni się do zmniej-
szenia zużycia energii o 43,63% oraz 
do zmniejszenia emisji CO2, SO2, NOx, 
PM10 o 43,63%. Jednocześnie zosta-
nie wprowadzony inteligentny system 
sterowania i zarządzania oświetleniem, 
pozwalający na pomiar zużycia energii 
i tworzenie rocznego sprawozdania.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska
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Wsparcie na zalesianie  
i tworzenie terenów zalesionych

Współcześnie trudno nie 
doceniać wielofunkcyjnego 
znaczenia lasu. Jego rola 
nie jest już ograniczana 
jedynie do produkcji 
surowca drzewnego, ale 
uwzględnia również szereg 
funkcji pozaprodukcyjnych 
tj. środowiskowych, 
społecznych czy ochronnych. 
Mając powyższe na uwadze 
w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW 2014-020) 
przewidziano działanie: 
8: Inwestycje w rozwój 
obszarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów, realizowane 
poprzez poddziałania: 8.1: 
Zalesianie i tworzenie terenów 
zalesionych i 8.5: Inwestycje 
zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska.

Poddziałanie zalesieniowe, ma na celu 
zwiększanie obszarów leśnych poprzez 
zalesianie i tworzenie terenów zalesio-
nych.

Pomoc w ramach poddziałania udzie-
lana jest w formie:

1. Wsparcia na zalesienie stano-
wiącego jednorazową, zryczałtowaną 
płatność z tytułu poniesionych kosztów 
wykonania zalesienia oraz ewentualnego 
jego ogrodzenia lub ewentualnego zabez-
pieczenia drzewek 3 palikami, w prze-
liczeniu na ha gruntów, wypłacanego 
w pierwszym roku zalesienia,

2. Premii pielęgnacyjnej stanowią-
cej zryczałtowaną płatność z tytułu 
poniesionych kosztów na utrzymanie, 
pielęgnowanie i ewentualną ochronę 
przed zwierzyną poprzez stosowanie 
repelentów nowo wykonanego zalesie-
nia, jak również terenów zalesionych 
w wyniku sukcesji naturalnej, w prze-
liczeniu na hektar gruntów, wypłaca-
nej przez 5 lat,

3. Premii zalesieniowej stanowią-
cej zryczałtowaną płatność na pokrycie 
utraconych dochodów z działalności rol-
niczej, w przeliczeniu na ha gruntów, 
wypłacanej przez 12 lat.

Pomoc w ramach poddziałania 
zalesieniowego będzie przyznawana 
do powierzchni nie większej niż 20 ha 
w całym okresie programowania.

Termin i miejsce złożenia 
wniosku o przyznanie 
wsparcia na zalesianie

Wnioski można składać od 1 czerw-
ca do 2 sierpnia 2021 r. do kierowni-
ka biura powiatowego ARiMR, zgodnie 
z miejscem zamieszkania lub siedzibą 
rolnika.

PReMIA PIeLęGNACyJNA 
I ZALeSIeNIOWA

O premię pielęgnacyjną i premię zale-
sieniową może ubiegać się rolnik, który 
w latach 2015‒2020 złożył wniosek 

o przyznanie wsparcia na zalesienie, 
otrzymał postanowienie o spełnie-
niu warunków do uzyskania pomo-
cy i wykonał zalesienie oraz złożył 
oświadczenie o jego wykonaniu zgod-
nie z wymogami planu zalesienia 
wraz z zaświadczeniem nadleśniczego 
potwierdzającym ten fakt.

PRemia PielęGnacyjna – jest 
przyznawana corocznie przez okres 5 lat 
licząc od dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

PRemia zalesieniOWa – jest przy-
znawana corocznie przez okres 12 lat 
licząc od dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pierwszej premii zalesieniowej.

Rolnicy mogą ubiegać się także 
o przyznanie pierwszej premii pielęgna-
cyjnej do gruntów z sukcesją natural-
ną, na których, zgodnie z planem zale-
sienia, nie jest wymagane wykonanie 
zalesienia.

W celu otrzymania premii pie-
lęgnacyjnej i premii zalesieniowej 
lub pierwszej premii pielęgnacyj-
nej do gruntów z sukcesją natural-
ną, rolnik składa wniosek o przyzna-
nie premii pielęgnacyjnej i premii 
zalesieniowej lub wniosek o przy-
znanie pierwszej premii pielęgnacyj-
nej do gruntów z sukcesją natural-
ną w terminie od 15 marca do 17 
czerwca 2021 roku.

INWeSTyCJe ZWIęKSZAJąCe 
ODPORNOŚĆ 
eKOSySTeMÓW LeŚNyCH

Wnioski o przyznanie pomocy z dzia-
łania inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska można 
składać w terminie od 17 maja do 27 
czerwca 2021 r. do kierownika biura 

powiatowego ARiMR, zgodnie z miej-
scem zamieszkania lub siedzibą wła-
ściciela lasu. Poddziałanie Wsparcie 
na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość 
dla środowiska obejmuje inwestycje 
przyczyniające się do przekształcenia 
niekorzystnej struktury drzewostanów 
na drzewostan zbliżony do naturalne-
go lub półnaturalnego i skierowane 
będzie do właścicieli lasów prywat-
nych. Dzięki temu wsparciu wyko-
nywane będą inwestycje w istnie-
jących lasach, w wieku 11‒60 lat, 
polegające na zróżnicowaniu skła-
du gatunkowego drzewostanów, 
co będzie wpływało istotnie na wzbo-
gacenie różnorodności biologicznej 
oraz będzie pozytywnie oddziaływać 
na warunki glebowe, poprzez osłonę 
gleby przed szkodliwymi czynnikami 
abiotycznymi.

Dodatkowo zwiększana będzie 
odporność drzewostanów na szkodli-
we czynniki biotyczne poprzez zakła-
danie remiz leśnych (wprowadzenie 
gatunków owocowych i nektarodaj-
nych – stanowiących bazę pokarmową 
dla ptaków). Natomiast dzięki wspar-
ciu zabiegów pielęgnacyjnych (czysz-
czeń późnych polegających na rozluź-
nieniu drzewostanu i usunięciu drzew 
niepożądanych), podnoszona będzie 
naturalna odporność drzewostanu, 
co jest szczególnie istotne z uwagi 
na potrzebę łagodzenia i adaptacji 
do zmian klimatycznych.

Pomoc w ramach poddziałania 
wypłacana będzie jednorazowo z tytu-
łu poniesionych kosztów realizacji 
poszczególnych inwestycji, dostoso-
wanych do wieku drzewostanu.

 9Tekst: Roman Jarentowski

WySOKOŚĆ STAWeK POMOCy NA ZALeSIANIe

Lp. Formy pomocy Jedn.
Grupy gatunków

Iglaste Liściaste

1. Wsparcie na zalesienie
A zalesienie na gruntach korzystnych¹

zł/ha

10921 11920

B zalesienie na gruntach o nachyleniu powyżej 
12° 11910 12707

c zalesianie na gruntach erozyjnych 8354 9117

D
zalesianie na gruntach erozyjnych o 
nachyleniu terenu powyżej 12° 9518 10164

e
zalesienie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanym² w 
warunkach korzystnych 11556 8307

F
zalesienie sadzonkami z zakrytym systemem 
korzeniowym i mikoryzowanym ² na gruntach 
o nachyleniu powyżej 12° 12308 8943

g
zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 
2-metrową siatką metalową zł/mb 8,82

H zabezpieczenie drzewek 3 palikami zł/ha 1132
2. Premia pielęgnacyjna
A Na gruntach w warunkach korzystnych¹

zł/ha

1075
B Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 1237
c Na gruntach erozyjnych 1358

D Na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu 
powyżej 12° 1628

e Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji 
naturalnej 794

F Na  gruntach o nachyleniu  terenu  powyżej  
12°  z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968

g zabezpieczenie drzewek repelentami 424
3. Premia zalesieniowa
A Premia zalesieniowa zł/ha 1215

¹Tereny płaskie o jednolitym nachyleniu terenu nie większym niż 12°.

 Więcej informacji na stronie internetowej arimr pod linkiem: https://www.arimr.
gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014‒2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-
lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/podddzialanie-81-wsparcie-na-zalesianie-i-
tworzenie-terenow-zalesionych.html

 Więcej informacji pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/
prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-
zywotnosci-lasow/podddzialanie-85-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-
ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska/2021.html

STAWKI eKOSySTeMÓW
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YjąTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich 
Łuszczów Kolonia (gmina Łęczna)

KGW jest dobrowolną 
i niezależną społeczną 
organizacją mieszkańców 
wsi. Wspiera rozwój 
przedsiębiorczości 
i aktywnie działa na rzecz 
środowisk wiejskich. 
Funkcjonuje na podstawie 
uchwalonego przez siebie 
statutu. Zgodnie z ustawą 
z listopada 2018 r. podlega 
obowiązkowi wpisu 
do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich.

KGW Łuszczów Kolonia, po prze-
rwie w działalności, zostało 
reaktywowane trzy lata temu. 

Przez wzgląd na naszą historię posia-
damy 6 kompletów strojów ludo-
wych (gorsety i spódnice), które mają 
ok. 20 lat. Dodatkowo, niektóre ele-
menty stroju (bluzki, korale, wianusz-
ki) zakupiliśmy w 2019 roku.

Działając nawiązujemy do trady-
cji kulinarnej i artystycznej naszych 
poprzedników. Zajmujemy się 

na swoje potrzeby, niwelując dystans 
wieku i poglądów.

Nasze założenia przekładają się 
na działania, osiągnięcia i nagro-
dy, a wśród nich: coroczne nagrody 
za wieniec dożynkowy podczas doży-
nek gminnych i powiatowych, udział 
w realizacji zadania „Noc Świętojań-
ska powiatu łęczyńskiego”, udział 
w projekcie „Na zdrowie”.

Przed nami remont lokalu 
w budynku remizo-świetlicy oraz 
budowa siłowni terenowej. W przy-
szłości – warsztaty, kursy, szkolenia 
oraz wycieczki o destynacji kulinar-
nej i artystycznej oraz wiele środków 
finansowych do pozyskania.

 9Tekst: Irena Roczniewska

kulinariami, rękodziełem i sztukami 
plastycznymi. Członkowie KGW przy-
gotowują posiłki na lokalne impre-
zy oraz konkursy kulinarne. Stara-
my się przypominać dawne przepisy 
i łączyć je z nowoczesnymi. W tym 
celu organizujemy warsztaty kuli-
narne: pieczenie chleba i grycza-
ków, warsztaty rękodzielnicze, tj. 

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Bogdanka” 
w Bogdance (gmina Puchaczów)

KGW „Bogdanka” 
w Bogdance zawiązało 
się w 1971 r. Wówczas 
na funkcję przewodniczącej 
powołana została 
Bronisława Arciszewska. 
Pierwszy plan pracy KGW 
obejmował organizację 
kursów racjonalnego 
żywienia, cukierniczych oraz 
masarskich. W kolejnych 
latach został wzbogacony 
o konkursy na najpiękniejszy 
ogródek warzywny/kwiatowy 
oraz czystość mieszkań.

KGW organizowało również zaba-
wy, a dochód przekazywało 
na cele charytatywne. Aktyw-

ność Koła w Bogdance na polu spo-
łeczno-kulturowym przejawiała się 
poprzez aktywny udział (tworzenie 
przedstawień, śpiew) w wydarzeniach 
organizowanych w naszym regionie.

Mając tak piękną i bogatą histo-
rię czujemy dumę, ale również odpo-
wiedzialność. Pragniemy, by kolej-
ne jej rozdziały były co najmniej 
równie obfite w sukcesy. Dlatego 

życia, która może tworzyć młodzie-
żowe organizacje, wspomagające 
działania Koła. Ma to bardzo pozy-
tywny wpływ na zacieśnianie więzi 
międzypokoleniowych. Zależy nam 
na tym, by młode osoby mogły czer-
pać z wiedzy i doświadczenia najstar-
szych członków, jednocześnie oswa-
jając je np. z nowymi technologiami.

Poruszając kwestię różnicy wieku, 
nie sposób pominąć różnicy płci. 
W naszym damskim gronie istot-
ną rolę odgrywa również pierwia-
stek męski. Wspomniany już wieniec 
dożynkowy, teoretycznie jest typowo 
damskim zajęciem, jednak stworzenie 
konstrukcji wieńca bez pomocy męż-
czyzn byłoby wyjątkowo trudnym 
zadaniem. Dodatkowo nasi Panowie 
pełnią funkcje reprezentacyjne pod-
czas odpustu parafialnego, procesji 
Bożego Ciała czy dożynek.

Jak długa nasza historia, tak wiele 
osiągnięć i nagród na przestrzeni tych 
lat, wśród nich m.in.: Brązowy Krzyż 

Zasługi przyznany na mocy Uchwa-
ły Rady Państwa z dnia 1 lipca 1977 
roku, Medal 40-lecia Polski Ludowej, 
Odznaczenie Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury przez Ministra Kul-
tury i Sztuki Rzeczpospolitej Polskiej 
z roku 1997, odznaka dla Kółek Rol-
niczych z roku 2002. Wspominane 
odznaki nie tylko obrazują przemiany, 
jakie zaszły w naszej Ojczyźnie, ale też 
unaoczniają, iż polska wieś jest osto-
ją tradycji i siłą, która strzeże naszej 
kultury, niezależnie od uwarunkowań 
ustrojowych czy politycznych.

Planów – zarówno na ten rok 
jak i kolejne – mamy wiele, jednak 
naszym priorytetem jest organiza-
cja Jubileuszu 50-lecia naszego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Bogdance.

 9Tekst: Marzena Bartoszek

prężnie działamy i stale się rozwi-
jamy. Coroczną tradycją jest nasz 
udział w pochodzie dożynkowym, 
podczas którego prezentujemy 
misternie przygotowany wieniec 
dożynkowy. Chętnie uczestniczymy 
w pokazach kulinarnych, akcjach 
społecznych, wycieczkach i impre-
zach integracyjnych. Współpracujemy 

ze stowarzyszeniami, Radą Sołecką, 
Kościołem oraz innymi KGW. Dąży-
my do aktywizacji lokalnej społeczno-
ści poprzez integrację mieszkańców.

Członkami naszego KGW mogą być 
wszystkie pełnoletnie osoby, które 
zamieszkują Bogdankę lub ościen-
ne miejscowości. Dodatkowo zapra-
szamy młodzież powyżej 13 roku 

KGW W ŁUSZCZOWIe 
KOLONII W LICZBACH:

 5 Koło działa: 3 lata
 5 Liczba członków: 34
 5 Liczba mężczyzn: 8
 5 Najstarszy członek ma: 91 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 27 lat

haftowanie fartuszków, ściereczek, 
robienie palm i ozdób wielkanocnych. 
W czasie trwania pandemii nasze koło 
aktywnie włączyło się w projekt szy-
cia maseczek w ramach akcji „Nitki 
życia – szyjemy maseczki Łęczna”.

Naszym celem jest kultywowa-
nie tradycji regionalnych, integra-
cja ludności wiejskiej oraz stworzenie 

przestrzeni pozwalającej rozwijać 
zainteresowania i pasje. W tym celu 
współpracujemy z OSP, władzami 
Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Łęcz-
na, ubiegamy się o fundusze i granty.

Do naszych szeregów zaprasza-
my każdą pełnoletnią osobę, która 
zadeklaruje czynny udział w reali-
zacji naszych celów. Mile widziani 
są mężczyźni, którzy pełnią bardzo 
ważną rolę w KGW. Pomagają przy 
organizacji imprez i wydarzeń ple-
nerowych, doradzają i zawsze służą 
wsparciem.

Stawiamy na „wzmocnienie rela-
cji międzypokoleniowych”, dlatego 
cieszy fakt, że wśród nas są osoby 
w bardzo zróżnicowanym wieku. 
Gdy różne pokolenia, znajdujące się 
w jednej przestrzeni, doświadczają 
wspólnych przeżyć, to ułatwia zro-
zumienie i dialog. Sprawia, że poko-
lenia lepiej się poznają i otwierają 

KGW W BOGDANCe 
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 50 lat
 5  Liczba członków: 13
 5  Liczba mężczyzn: 2
 5  Najstarszy członek ma: 87 lat
 5  Najmłodszy członek ma: 28 lat
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TO LuDZIE T WORZ ą POWIAT

Stowarzyszenie Chorągiew Zamku  
w Zawieprzycach Atanazego 
Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty

Stowarzyszenie 
funkcjonuje od jedenastu 
lat, chociaż formalnie 
zostało zarejestrowane 
w marcu 2013 r. Łączy 
przedstawicieli różnych 
pokoleń i środowisk. 
Skupia miłośników 
historii, społeczników, 
regionalistów i ludzi, którzy 
dostrzegają rolę dziedzictwa 
kulturowego w wychowaniu 
młodego pokolenia.

B arokowa nazwa grupy nawią-
zuje do dawnych czasów, 
kiedy kształtowała się kultura 

staropolska, szczególnie do II poło-
wy XVII w. Wtedy to Zawieprzyce 
stały się rezydencją Atanazego Mią-
czyńskiego, wiernego druha Jana III 

rocznicowych, np. powstania stycz-
niowego. Członkowie Chorągwi stali 
się inicjatorami takich przedsięwzięć 
jak budowa Pomnika Powstańców 
Styczniowych w Spiczynie czy Marsz 
Niepodległości w Spiczynie, a także 
cykl spotkań, wystaw i konkursów 
„Zakochani w Zawieprzycach”, 
czy powstanie Muzeum Broni Bia-
łej i Strojów XVII w. w Zawieprzy-
cach. Podczas niedzielnych dyżurów 

opowiadali gościom dzieje wzgórza 
zamkowego.

 ̶Pielęgnujemy dawne tradycje. Uczy-
my żywej historii. Staramy się być 
dobrymi sarmatami. Potrafimy się bawić 
(cykl „Historia bez cenzury”) i wzruszać. 
Jesteśmy kreatywni i zaradni. Umiemy 
współpracować ze wszystkimi, którzy 
troszczą się o edukację, kulturę i roz-
wój społeczności lokalnej – mówi Pre-
zes stowarzyszenia Antonina Gajos.

Sobieskiego, a w Kijanach pojawił 
się murowany kościół jako wotum 
dziękczynne za szczęśliwy powrót 
z wyprawy wiedeńskiej.

Członkowie Chorągwi repre-
zentowali gminę Spiczyn i powiat 
łęczyński na wielu imprezach ple-
nerowych, m.in. festynach rodzin-
nych i historycznych, dożynkach 
regionalnych, uroczystościach 
religijnych czy seminariach, jak 

choćby na poświęconej Janowi 
III Sobieskiemu sesji naukowej 
w Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie.

W ostatnich latach Chorągiew 
systematycznie uczestniczyła w uro-
czystościach patriotycznych w Lubli-
nie i w Łęcznej, m.in. w obcho-
dach Święta Konstytucji 3 Maja 
czy Święta 11 Listopada. Zawsze 
chętnie brała udział w obchodach 
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MAGICZNE Z AK ąTKI  POWIATu ŁęCZ YńSKIEGO

Jaszczów

Jaszczów to malownicza 
wieś położona nad 
Wieprzem, w gminie Milejów. 
Miejscowość posiada bogatą 
historię, liczne zabytki, 
a także wyjątkowe walory 
przyrodnicze, które zachęcają 
do zwiedzania. Z Jaszczowem 
związanych jest również wiele 
ciekawostek. Jedną z nich 
jest fakt, że w czasach, gdy 
właścicielami Jaszczowa byli 
Spinkowie i Suchodolscy, 
powstał tu silny ośrodek 
ruchu ariańskiego. Ruch 
ten skupiał radykalnych 
wyznawców doktryny Jana 
Kalwina. Suchodolscy wznieśli 
w Jaszczowie okazały zbór 
ariański. Pozostałością 
po arianach we wsi jest Góra 
Arianka. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że od 1870 r., 
przez ponad osiemdziesiąt lat, 
Jaszczów był siedzibą gminy.

DWÓR PROFeSORA PISARKA
Jednym z cenniejszych zabytków 
w Jaszczowie jest dwór, który posia-
da bogatą historię, sięgającą począt-
ku XIX w. Z dawnego budynku zosta-
ły tylko ściany wewnętrzne i kominy. 
Związany był m.in. z postacią gen. 
Ludwika Kickiego. Generał zasłynął 
podczas wojen napoleońskich, jako 
adiutant wodza naczelnego Armii 
Księstwa Warszawskiego – księcia 
Józefa Poniatowskiego. Dwór był 
także w posiadaniu rodziny Ponia-
towskich, z której pochodził Juliusz 
Poniatowski – czołowy polityk obozu 
niepodległościowego w latach I wojny 
światowej, a później minister rolnic-
twa w rządzie II Rzeczypospolitej. 
Jednym z ostatnich właścicieli dworu 
była rodzina Pisarków, z której wywo-
dził się Walery Pisarek. Profesor Pisa-
rek był językoznawcą i prasoznawcą, 
pierwszym przewodniczącym Rady 
Języka Polskiego i autorem większości 
tekstów Ogólnopolskiego Dyktanda. 

Obecnie dwór w Jaszczowie jest pięk-
nie odrestaurowany i stanowi wła-
sność prywatną.

STACJA KOLeJOWA 
JASZCZÓW

Na znaczny rozwój gospodarczy miej-
scowości miała wpływ wybudowana 
pod koniec XIX w. stacja kolejowa. Był 
to jeden z przystanków Kolei Nadwi-
ślanej. W czasie II wojny światowej, 
we wrześniu 1943 r., partyzanci Batalio-
nów Chłopskich przeprowadzili tu akcję 
zbrojną, zaliczaną do największych 
w regionie. W wyniku ataku rozbito 
Inspektorat Budowy Kolei Wschodniej 
i rozproszono obóz junaków, których 
Niemcy zmuszali do budowy drugiego 
toru na trasie Lublin-Chełm. Całością 
akcji dowodził Antoni Kozak ps. „Jor-
dan”. Warto wspomnieć, że stacja kole-
jowa „Jaszczów” jest obecnie jedyną 
stacją PKP działającą na terenie powia-
tu łęczyńskiego.

AKTyWNIe NAD WIePRZeM
W Jaszczowie co roku w maju obydwa 
się otwarcie sezonu kajakowego i rowe-
rowego. W dolinie rzeki Wieprz, przy 
szkole, mieści się przystań – idealne 
miejsce dla osób lubiących aktywność 
fizyczną na świeżym powietrzu. Istnie-
je tu możliwość wypożyczenia kajaków, 
rowerów, skorzystania z zewnętrznej 
siłowni oraz placu zabaw. W Jaszczowie 
mają swój początek nie tylko spływy 
kajakowe czy trasy rowerowe, ale rów-
nież trzy trasy nordic walking o łącznej 
długości 30 km.

 9Tekst: Anna Jaskot

Dwór w Jaszczowie. Fot. arch. Starostwa

Dworzec w Jaszczowie Przystań w Jaszczowie
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Agata Puścikowska „Wojenne siostry”
Książka Agaty Puścikowskiej 
pt. „Wojenne siostry” 
powstała nieprzypadkowo. 
Autorka (z wykształcenia 
dziennikarka), współpracując 
z wieloma polskimi 
zgromadzeniami zakonnymi, 
odkrywa na nowo ich 
zapomnianą historię. 

Owocem wspólnych działań jest 
jej najnowsza publikacja, skła-
dająca się z dziewiętnastu opo-

wieści o losach bohaterskich sióstr, 
niosących pomoc podczas II wojny 
światowej i tuż po niej.

Do ich zasług należy m.in.: ukrywa-
nie Żydów, partyzantów, opiekowanie 
się chorymi i sierotami, dostarczanie 

żywności oraz leków potrzebującym. 
Za swoją działalność wiele z nich musia-
ło zapłacić wysoką cenę. Często trafia-
ły do obozów koncentracyjnych, były 
brutalnie przesłuchiwane, więzione oraz 
mordowane. Ich niezwykła odwaga, 
wewnętrzna siła, miłość i szacunek 
do bliźniego wywołują podziw i stano-
wią wzór do naśladowania. 

Przedstawione w książce świadectwa 
bohaterskich kobiet są wstrząsające. 
Czyta się je z ogromnym wzruszeniem. 
To poruszająca, na długo zapadająca 
w pamięć publikacja. Interesująca pro-
pozycja dla miłośników historii i lite-
ratury faktu. Pozycja dostępna jest  
w Powiatowej Bibliotece Publicznej  
w Łęcznej.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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Patriotyczny maj w naszym powiecieW maju br. minęło 
230 lat od uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 72 lata 
od śmierci kapitana Zdzisława 
Brońskiego i 76 lat od bitwy 
w lesie siostrzytowskim. 
Władze i mieszkańcy naszego 
powiatu nie zapomnieli o tych 
ważnych wydarzeniach.

ŚWIęTO NARODOWe 
TRZeCIeGO MAJA
Uchwalenie w 1791 r. Konstytucji 3 
Maja było próbą ratowania upadające-
go kraju po I rozbiorze Polski, dlatego 
też naszym obowiązkiem jest pamięć 
o wszystkich, którzy w tych trudnych 
czasach wykazali się patriotyzmem 
i umiejętnością kompromisu w waż-
nych dla naszej Ojczyzny sprawach.

3 maja w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej odbyła się 
patriotyczna msza święta. Okolicz-
nościową wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki zło-
żył Wicestarosta Michał Pelczarski 
wraz z radnymi Rady Powiatu w Łęcz-
nej – Arkadiuszem Biegajem, Jadwi-
gą Jaskułecką oraz Michałem Woź-
niakiem.

ROCZNICA ŚMIeRCI 
„USKOKA”

Kpt. Zdzisław Broński ps. „Uskok” 
był jednym z najważniejszych 
dowódców antykomunistyczne-
go podziemia na Lubelszczyźnie. 
Pochodził z Radzica Starego. Naj-
aktywniej działał na pograniczu 
dzisiejszego powiatu łęczyńskiego 
i lubartowskiego. Zginął 21 maja 
1949 r., kiedy to otoczono jego kry-
jówkę w stodole rodziny Lisowskich 
w Dąbrówce (obecnie Nowogród). 
W sytuacji bez wyjścia odebrał 
sobie życie detonując granat.

22 maja patriotyczną uroczystość 
przy symbolicznym pomniku „Usko-
ka” na cmentarzu w Kijanach zor-
ganizowały stowarzyszenia: „Lubel-
ska Brać” i „PATRIA” z Łęcznej. Hołd 
„Uskokowi” oddał m.in. Starosta 
Krzysztof Niewiadomski, który jed-
nocześnie objął wydarzenie hono-
rowym patronatem, a także radny 
Rady Powiatu Michał Woźniak. 

W obchodach wziął także udział Mar-
cin Krzysztofik – Dyrektor Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Lubli-
nie, prof. Tomasz Panfil z KUL oraz 
przedstawiciele wielu organizacji 
patriotycznych z całej Polski. Wspól-
nej modlitwie przewodniczył ks. Piotr 
Melko – proboszcz parafii pw. św. 
Anny w Kijanach.

ROCZNICA MORDU W LeSIe 
SIOSTRZyTOWSKIM

24 maja 1945 r. przebywający 
w Kolonii Majdan Siostrzytowski 
oddział „żołnierzy wyklętych” mjr. 

Józefa Wojtunia ps. „Sęk-Zawieja” 
stoczył bitwę z żołnierzami komu-
nistycznego Urzędu Bezpieczeń-
stwa i sowieckiego NKWD. Do bitwy 
doszło na skutek zdrady jednego 
z partyzantów. Napastnikom udało 

się okrążyć i zaatakować śpiących 
żołnierzy. Oddział został rozbity, 
a 27 osób zginęło.

W rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń, Starosta i Wicesta-
rosta Łęczyński złożyli kwiaty 

na zbiorowej mogile znajdującej 
się na miejscu bitwy. W mogile tej 
spoczęło 17 zabitych (ciała pozosta-
łych osób rodziny pochowały m.in. 
na okolicznych cmentarzach).

 9Tekst: Beata Cieślińska

reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego podczas uroczystości 3 maja obchody rocznicy śmierci „uskoka”

uczestnicy uroczystości w kijanach poświęconej pamięci „uskoka” Pomnik ofiar mordu w lesie siostrzytowskim
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KuLTuR A W MA ju – GALERIA ZDjęĆ

II Powiatowy Konkurs Poetycki  
„Piękno powiatu łęczyńskiego piórem 
malowane”

orgaNizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Laureaci: 

nagroda specjalna – klaudia Pikuła 
i miejsce – Pola Waszuk 
ii miejse ex aequo – Julia Nastaj oraz Przemysław Nowicki
iii miejsce ex aequo – Diana kuchciak oraz oliwia Bartnicka

Diana kuchciak

Julia Nastaj

klaudia Pikuła Pola Waszuk

Przemysław Nowicki

oliwia Bartnicka

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką” – Motyle

orgaNizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Plastyczny  
„Piękno mojego miejsca 
zamieszkania” – Wiosna

orgaNizator: centrum kultury w Łęcznej

Laureaci: 

(kat. do 8 lat) 
i miejsce: karolina czerniak, Piotr okoń 
ii miejsce: oskar kister, Samanta mazurek

(kat. do 10 lat) 
i miejsce: Julia Semeniuk, martyna Żmudziak
ii miejsce: Julia Pogoda
iii miejsce: Wiktor zalewski, anna Pszczoła,  
alicja zalewska

(kat. od 11 lat) 
i miejsce: magdalena krzyś
ii miejsce: Jolanta kaczanowska

Laureaci: 

(kat. 3-4 latki) 
i miejsce: karol gregorowicz
ii miejsce: antoni kulczycki 
iii miejsce: Filip Sikora 

(kat. 5- 6 latki)
i miejsce:  Wiktoria Ferenc
ii miejsce: igor Stachyra 
iii miejsce: alicja roczon 

(kat. klasy 1-3) 
i miejsce: magdalena Lisowska 
ii miejsce: zofia Sobiesiak 
iii miejsce: izabela radczak 

(kat. klasy 4-5)
i miejsce: Nikola klecha 
ii miejsce: klaudia Hader,
iii miejsce: ewelina młynarczykowska 

(kat. klasy 6-8) 
i miejsce: Szymon Dylewski 
ii miejsce: Jagoda król
iii miejsce: zuzanna Borowiec

Laureaci: 

(kat. 3-4 latki) 
i miejsce: maria Nowacka
ii miejsce: aleksandra Bajdak
iii miejsce: kacper augustyniak

(kat. 5-6 latki) 
i miejsce: kaja Pelczarska
ii miejsce: malwina rzepecka
iii miejsce: Wiktoria Widzińska

Konkurs recytatorski  
„Każdy przedszkolak to mały Polak”

orgaNizator: Przedszkole 
Samorządowe w milejowie 


