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Powiatowy Dzień Kół Gospodyń
Wiejskich i Produktu Lokalnego

Pierwsze
urodziny
Centrum
OpiekuńczoMieszkalnego
w Jaszczowie
COM w Jaszczowie jest
pierwszą tego typu
placówką w kraju.
Rok jego działalności
za nami. To dobry moment
na podsumowania
i reﬂeksje. Uroczystość
zorganizowana z tej okazji
dała również możliwość,
by szerzej zaprezentować
działalność naszej jednostki
i podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do jej
powstania i wspierają jej
sprawne funkcjonowanie.

C

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

OM to przede wszystkim pomoc
i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością z terenu naszego
powiatu. Siłą napędową dalszego działania i rozwoju placówki jest radość
i szczęście uczestników zajęć dziennych, jak i mieszkańców placówki.
Ośrodek to też odciążenie dla rodzin
i opiekunów osób z niepełnosprawnością, a także nowe miejsca pracy dla
lokalnej społeczności.
Centrum mieści się w nowowybudowanym budynku na terenie
byłego szpitala powiatowego w Jaszczowie. Obiekt w pełni dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jego działalność finansowana
jest z Funduszu Solidarnościowego.

WIĘCEJ: strona 8
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W wydarzeniu udział wzięli Wiceminister Anna Gembicka, Wiceminister Piotr Patkowski i Dyrektor Ewa Szałachwiej (w środku)

Za nami I Powiatowy Dzień
Kół Gospodyń Wiejskich oraz
II Dzień Produktu Lokalnego
i Tradycyjnego w powiecie
łęczyńskim.
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Nagrody
dla naszych
sportowców

P

odczas spotkania w Witaniowie
było smacznie, ludowo i kolorowo. A to wszystko za sprawą członków KGW z terenu powiatu łęczyńskiego. Wśród gości, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością

3

byli m.in. Anna Gembicka Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Ewa Szałachwiej Dyrektor

Dożynki
Powiatu
Łęczyńskiego

5

„Bogdanka”
chce
podążać
swoją drogą

12 Sportowe

wakacje
z Powiatem
Łęczyńskim
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Nagrody dla naszych sportowców

Szanowni
Państwo

L

ato powoli dobiega końca. Za nami
czas wakacji, urlopów, wypoczynku. Z malowniczego krajobrazu znikają łany zbóż, zbierane są płody rolne.
To czas, by podziękować za trud i pracę
tych, dzięki którym na polskim stole nie
brakuje chleba – symbolu wszelkich dóbr
niezbędnych do życia. Wielki Polak, Jan
Paweł II wielokrotnie podkreślał wagę
pracy na roli, wskazując niezwykłą godność rolniczego trudu. Mówił, że obowiązkiem, a zarazem przywilejem rolnika, jest podtrzymywanie życia na ziemi
poprzez uczestniczenie w produkcji żywności. Rolnictwo to przecież chleb. Ten
chleb, z którego żyje człowiek. Dziękuję wszystkim za wkład w kształtowanie
polskiej tożsamości i poszanowanie matki
Ziemi. Życzę, by Wasza praca, odmierzana rytmem zmieniających się pór roku,
była doceniana, bezpieczna i przynosiła
satysfakcję. Niech Wasz trud zawsze spotyka się z szacunkiem, uznaniem i życzliwością.
Drodzy Mieszkańcy,
nadrzędnym celem działalności Zarządu Powiatu jest poprawa warunków
i jakości życia mieszkańców powiatu,
przedsiębiorców czy inwestorów. Z nieukrywaną przyjemnością informuję,
że budynek zlokalizowany przy al. Jana
Pawła II jest własnością powiatu. Jestem
spokojny o powodzenie planów związanych z jego zagospodarowaniem czy
funkcjonalnością. W budynku zostanie
utworzona bursa szkolna. Planowane
jest także „scentralizowanie” instytucji
publicznych m.in. związanych z rolnictwem. Jestem przekonany, że realizacja tego zadania otworzy i zapoczątkuje
kolejny, dobry rozdział w historii powiatu, znacząco podniesie atrakcyjność
powiatowej edukacji i ułatwi załatwianie mieszkańcom spraw urzędowych.
Drodzy Uczniowie,
życzę Wam, by nowy rok szkolny był
okazją do osiągania wielu sukcesów.
Wierzcie w siebie i swoje możliwości.
Niech ten czas będzie bezpieczny i spokojny, a zdobyta wiedza stanie się źródłem nieustającej satysfakcji.
Serdecznie zapraszam Państwa
na doroczne obchody święta plonów,
które w tym roku odbędą się 5 września, w Puchaczowie. Wspólnie podziękujmy rolnikom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę.
9Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

Kolejni zawodnicy z terenu
powiatu łęczyńskiego,
którzy odnieśli sukcesy
w swoich dyscyplinach sportu
otrzymali nagrody. Uroczyste
przekazanie nagród odbyło
się 22 lipca w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej.

naszego powiatu oraz życzenia dalszego rozwoju sportowego i osiągnięcia jak najwyższych wyników
sportowych złożył Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

W

5 Bartosz Koza, zawodnik Górnika Łęczna S.A. (dyscyplina badminton),

szystkim wyróżnionym
i nagrodzonym podziękowania za wkład w promocję

NAGRODY
PRZYZNANO
NASTĘPUJĄCYM
ZAWODNIKOM:

5 Igor Głowienka, zawodnik
Lubelskiego Klubu Sportów
Walki „DAN” (dyscyplina kickboxing),
5 Kacper Głowienka, zawodnik
Lubelskiego Klubu Sportów Walki
„DAN” (dyscyplina kickboxing),
5 Hanna Czubacka, zawodniczka
Lubelskiego Klubu Sportów Walki
„DAN” (dyscyplina kickboxing),
5 Karolina Bojarczyk, zawodniczka
Akademii Sztuk Walki (dyscyplina kickboxing),

5 Antoni Bojarczyk, zawodnik Akademii
Sztuk Walki (dyscyplina kickboxing).
Zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród
przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom, trenerom
i działaczom sportowym, zamieszkałym
na terenie powiatu łęczyńskiego, określa
regulamin zamieszczony na stronie internetowej https://powiatleczynski.pl/edukacja-kultura-sport-zdrowie/edukacja/
9Tekst: Monika Haraszczuk

CO S ŁYCHAĆ P OWIE(DZ)CIE
Trwająca już od ponad roku
epidemia koronowirusa
niemal sparaliżowała
naszą codzienność.
Wszyscy zmagaliśmy się
z obostrzeniami, strachem
o zdrowie nasze i naszych
najbliższych. Zostaliśmy
poddani ciężkiej próbie, którą
przeszliśmy pomyślnie, m.in.
dzięki dobrej polityce
na szczeblu rządowym.
Towarzyszyły nam skrajne
emocje, obawa o pracę,
frustracja czy zmęczenie,
a pandemia dotknęła zarówno
naszego życia prywatnego, jak
i publicznego. To czas, który
pozostawił swój trwały ślad
nie tylko w obszarze zdrowia,
ale także miał swoje odbicie
w gospodarce.

P

ropozycje i rozwiązania rządowego Funduszu Polski Ład,
pozwalają na optymistyczne

spojrzenie w przyszłość, a środki
finansowe programu dają realną szansę na przywrócenie normalności i rozwój we wszystkich ważnych obszarach
życia społecznego. Program ten stwarza możliwości kompleksowego rozwoju powiatu łęczyńskiego. To realne szanse na zrealizowanie inwestycji
tak wyczekiwanych, a przede wszystkim służących poprawie jakości życia
mieszkańców na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu Łęczyńskiego nie
ustaje w działaniach. Pokazaliśmy, jak
skutecznie i z powodzeniem, pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację
założeń strategicznych rozwijających
powiat. Jestem przekonany, że i tym
razem nasze starania przyniosą zamierzony efekt.
Złożone przez Powiat Łęczyński
wnioski o wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zakładają pozyskanie środków finansowych
na poprawę infrastruktury drogowej,
edukacji, czy rozwój kultury.
W obszarze infrastruktury drogowej złożony wniosek dotyczy zmodernizowania sieci dróg powiatowych. To przełomowy moment
i realna szansa na poprawę istniejącej infrastruktury drogowej, która
zwiększy bezpieczeństwo, podniesie komfort użytkowania przez
uczestników ruchu drogowego.
Ma także ogromne znaczenie, nie
tylko ze względu na poprawę połączeń komunikacyjnych, ale także

bezpośrednio wpłynie na rozwój
gospodarczy regionu.
Złożone wnioski w ramach Programu Polski Ład to także czyste powietrze, przyjazna szkoła, rozwój kultury
czy zwiększenie i poprawa dostępności usług publicznych. W oparciu o te
założenia i filary, Powiat wnioskując
o środki finansowe, dąży do realizacji zadnia, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych
na terenie powiatu czy dostosowanie
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane są remonty
w szkołach powiatowych, które przełożą się na poprawę jakości nauczania
i zwiększą atrakcyjność bazy dydaktycznej.
Z nieukrywaną niecierpliwością oczekujemy na rozstrzygniecie.
Na bieżąco będziemy Państwa informować, dzieląc się wiadomościami o otrzymanym dofinansowaniu
w ramach programu Polski Ład.
9Tekst: Michał Pelczarski,
Wicestarosta Łęczyński
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Dzienna liczba
zachorowań na COVID-19
w Polsce wzrasta. Specjaliści
ostrzegają – czwarta fala
koronawirusa nadciąga,
a jesienny lockdown
to całkiem realny
scenariusz. Najlepsza broń
w walce z koronawirusem
to szczepienia, warto
więc jak najszybciej z nich
skorzystać.

3

Zachęcamy do szczepień

S

kutkiem pandemii jest duża
liczba ofiar śmiertelnych,
wśród których nie brakuje
członków naszych rodzin i znajomych. Wiele osób, które zachorowały, do dziś zmaga się z poważnymi
powikłaniami. Szczepienie pozwala
uniknąć zachorowania na COVID19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Szczepiąc się, chronisz przed
zarażeniem również swoich bliskich
oraz inne osoby, które mają z tobą
kontakt, ale z różnych względów
same nie mogą się zaszczepić.
Pandemia spowodowała też
ogromne problemy w służbie zdrowia oraz straty dla przedsiębiorców. Wszyscy pamiętamy zmęczone twarze pracujących przez
wiele godzin w trudnych warunkach lekarzy i pielęgniarek, kolejki karetek przed szpitalami, które
nie były w stanie przyjąć tak dużej
liczby ludzi potrzebujących pomocy. Pomimo wsparcia państwa,
tego trudnego okresu nie udało się
przetrwać wielu firmom. Ogromne utrudnienia obserwowaliśmy
również w działalności instytucji
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publicznych, w tym placówek
oświatowych. W naszym wspólnym interesie jest więc, by uniknąć podobnej sytuacji jesienią.
Zachęcamy wszystkich, którzy
jeszcze nie wzięli udziału w akcji
szczepień przeciw COVID-19,
by zgłaszali się do punktów szczepień w okolicy. Skorzystajmy z tej
darmowej broni przeciwko powrotowi pandemii i wszystkich skutków
jakie ze sobą niesie. W Polsce szczepionek nie brakuje, są dostępne

nawet dla nastolatków, a punkty szczepień znajdują się w każdej gminie naszego powiatu. Osobom potrzebującym, gminy mają
możliwość zorganizowania dowozu na szczepienie. Tzw. „pacjenci
leżący” mogą zaś zostać zaszczepieni przez zespoły wyjazdowe.
Dodatkową zachętę do szczepień stanowią konkursy z nagrodami. 1 lipca ruszyła loteria dla
osób zaszczepionych. Aby zgłosić swój udział w loterii, wystarczy zadzwonić na bezpłatną infolinię 989 albo zalogować się
na swój profil na www.pacjent.
gov.pl. Cały czas trwają również
konkursy, w których gminy z największą liczbą zaszczepionych osób
mogą wygrać nawet 2 miliony złotych. Na pieniądze za zaangażowanie w promocję szczepień mogą
również liczyć POZ, KGW i OSP.
Więcej informacji na stronie:
www.gov.pl/web/szczepimysie.
JAK ZAPISAĆ SIĘ
NA SZCZEPIENIE?
55 zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
55 zarejestruj się elektronicznie
poprzez e-Rejestrację dostępną
na www.pacjent.gov.pl,
55 wyślij SMS o treści „SzczepimySie”
na numer 880 333 333,
55 skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień.
99Tekst: 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
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:
Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Więcej na spis.gov.pl

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno
obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się
z pobytu stałego w Polsce,
• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS
spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we
własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.
Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię:
22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa
spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny
na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je
tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są
poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się
z ustawą spisową? Zweryﬁkować rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Łęcznej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Kwaliﬁkacja wojskowa
dla mieszkańców
powiatu łęczyńskiego
przeprowadzona zostanie
w dniach 5‒22 października
2021 r. Powiatowa Komisja
Lekarska w Łęcznej będzie
urzędować w siedzibie spółki
„Wirtualne Powiaty 3”
przy al. Jana Pawła II 95 B
(na I piętrze).

O

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Kwalifikacja wojskowa 2021

bowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2002
roku;
2) mężczyźni urodzeni w latach
1997‒2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach
2000‒2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4
i 4b ustawy z dnia 21 listopada1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

UWAGA!
KATARZYNA WARSZAWSKA-KRAKOWIAK
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania
Kryzysowego, Spraw Obronnych
i Obywatelskich

4) kobiety urodzone w latach
1997‒2002, posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 rok życia
i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji
wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się
w miejscu i terminie określonym
w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania
imiennego nie zwalnia osób do tego
zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują obwieszczenia Wojewody. Osoba,
która z ważnych przyczyn nie może
stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu,
powinna zgłosić ten fakt do wójta lub
burmistrza właściwego ze względu
na miejsce pobytu stałego lub pobytu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin
stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Kto wbrew obowiązkom
wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 224) nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie
i miejscu podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
9Tekst: Katarzyna Warszawska

Zmiana miejsca Punktu Szczepień
Powszechnych SPZOZ w Łęcznej
Od 7 lipca Punkt Szczepień
Powszechnych SPZOZ
w Łęcznej, usytuowany
dotychczas w kontenerze
na parkingu przy szpitalu,
jest przeniesiony do budynku
szpitala i znajduje się
w Małej Sali Konferencyjnej
na I piętrze, naprzeciwko
wind.

P

owodem zmiany jest fala upałów, które są dużym utrudnieniem w przyjmowaniu pacjentów w kontenerze, gdzie trudno
utrzymać stałą temperaturę i zapewnić komfort pacjentom. Ułatwieniem
w dotarciu do punktu szczepień
w budynku szpitala są drogowskazy
z informacjami.
9Tekst: Danuta Matłaszewska
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Gwarancje zatrudnienia
to jeden z głównych zapisów
porozumienia zawartego
przez zarząd i stronę
społeczną „Bogdanki”.
Cieszy nie tylko fakt
podpisania dokumentu
dającego pewną stabilizację
pracownikom, ale też to,
że sukces udało się osiągnąć
poprzez dialog.

ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA
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„Bogdanka” chce podążać
swoją drogą

W

konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele
związków zawodowych,
zarząd oraz Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń.
Jak zauważył Minister Soboń, jest
to porozumienie, którego zapisy
mają zagwarantować pracownikom
spokój, bezpieczeństwo, dobrze płatne miejsca pracy. „Bogdanka” jest
z tego znana – mówił. I dziś, obok
umowy społecznej, obok tego, o czym
rozmawiamy z Komisją Europejską,
mamy porozumienie. To niewątpliwie
jest zasługa odpowiedzialnej polityki zarządu, ale także odpowiedzialnej troski o spółkę, o los LWB ze strony liderów strony społecznej. Związki
zawodowe w „Bogdance” są zawsze
gotowe, aby troszczyć się o swoje miejsca pracy, budować dobrą przyszłość
dla pracowników LWB i dzisiaj mam
okazję podziękować za to, że w tym
zakresie udało się osiągnąć porozumienie komplementarne wobec umowy
społecznej i porozumienia, które już
mają pracownicy JSW. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję wszystkim
zaangażowanym w ten proces – podsumował Wiceminister Artur Soboń.
Rozmowy poprzedzające podpisanie porozumienia trwały kilka miesięcy. Ich efektem było porozumienie,
dające gwarancje zatrudnienia przez
okres 5 lat, dla każdego pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę, posiadającego co najmniej 3
lata stażu w Grupie Kapitałowej LW
„Bogdanka”. Ponadto strony ustaliły
również wzrost stawek płac zasadniczych o 4,5%.
„Bogdanka” jest dziś w szczególnym
miejscu. Dobrze wiemy, że polskie górnictwo czeka transformacja – mówił
Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” Artur Wasil. Spółka,
jak już wielokrotnie komunikowaliśmy, będzie podążała swoją drogą.
Wymaga to od zarządu i strony społecznej, wyjątkowej odpowiedzialności i cieszę się, że po długich rozmowach, udało się dojść do porozumienia.
Wymagało to od nas odpowiedzialności i wspólnego patrzenia w przyszłość,
nie tę najbliższą, która swoją perspektywą sięga dwóch trzech lat, ale mówimy tu o kilkunastoletniej perspektywie. Naszym głównym celem, również
przy zaangażowaniu ministra Artura
Sobonia, jest w dalszym ciągu miejsce
„Bogdanki” jako silnego filara gospodarczego Lubelszczyzny, a tym samym
stabilnego pracodawcy dla regionu.

„

Konferencja prasowa z udziałem Zarządu LW „Bogdanka” S.A., Wiceministra Artura Sobonia oraz związków zawodowych. Fot. arch. LW „Bogdanka” S.A.

Stronę społeczną na konferencji
prasowej reprezentował Grzegorz
Jadwiżuk – Przewodniczący ZZG.
Chcieliśmy uzyskać więcej, ale wydaje
nam się, że wynegocjowaliśmy wszystko
co było możliwe. W pewnym momencie, kiedy wiedzieliśmy, że nie będziemy
beneficjentami umowy społecznej, zwróciliśmy się do zarządu z pytaniem o to,
czy jest możliwość uzyskania gwarancji
zatrudnienia w Lubelskim Węglu „Bogdanka”. Wydawało nam się to logiczne, aby zarząd miał możliwość wpływu
na swoją politykę kadrową. Chcieliśmy
też, aby żaden z naszych pracowników
nie stracił pracy. Wynegocjowaliśmy
to dla pracowników ,,Bogdanki”, którzy są zatrudnieni od przynajmniej 3
lat w Grupie Kapitałowej Lubelskiego
Węgla. To porozumienie nie zamyka
nam drogi, aby rozmawiać dalej szczerze z zarządem, jeśli pojawią się kolejne okoliczności wymagające wspólnych
rozmów – podsumował w imieniu
strony społecznej Przewodniczący
Związku Zawodowego Górników
w Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka” Grzegorz Jadwiżuk.
Szczegółowe warunki objęcia pracowników gwarancjami zatrudnienia zostaną określone w protokole
dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Wspólne działania to powód
do zadowolenia. Jesteśmy przykładem

Spółka, jak już
wielokrotnie
komunikowaliśmy,
będzie podążała swoją
drogą. Wymaga to
od zarządu i strony
społecznej, wyjątkowej
odpowiedzialności
i cieszę, że po
długich rozmowach,
udało się dojść do
porozumienia.
ARTUR WASIL PREZES ZARZĄDU

tego, że dialog prowadzi do sukcesu,
a na pewno dla nas wszystkich ważna
jest przyszłość „Bogdanki” – podkreśla
Adam Partyka Z-ca Prezesa Zarządu
ds. społecznych i pracowniczych.
Wspólne patrzenie w przyszłość pozwala z pewną dozą optymizmu zapatrywać się na to co przed nami, a czeka
nas transformacja – dodaje Prezes
Partyka.
Transformacja górnictwa to wyzwanie, które stoi także i przed naszą spółką – podkreśla Dariusz Dumkiewicz
Z-ca Prezesa Zarządu ds. rozwoju.

Musimy myśleć o tym, jak przygotować się na nadchodzące lata. Wiemy
jednocześnie, gwarantując 5-letni
okres zatrudnienia, że sytuacja w firmie będzie stabilna. Nasza strategia
ma pozwolić nam przetrwać czas niewątpliwie trudny, ale też ma umocnić naszą przewagę i wzmocnić konkurencyjność. Stawiamy na rozwój
i na utrzymanie pozycji filara gospodarczego regionu – dodaje Prezes
Dumkiewicz.
A o tym, że „Bogdanka” radzi sobie
dobrze, świadczą wyniki. Te wstępne
za pierwsze półrocze pokazują, że wracamy do poziomu sprzedaży sprzed
pandemii. To cieszy, niemniej jednak
ostrożnie patrzymy w przyszłość –
mówi Artur Wasilewski Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Wstępne wyniki finansowe
za I półrocze są dla „Bogdanki” dobre,
a patrząc na trudny 2020 rok możemy
powiedzieć, że wracamy na dobre tory.
Wyższa sprzedaż, wynikająca ze wzrostu zapotrzebowania na nasz węgiel,
miała największy wpływ na wypracowany zysk spółki. Do tego trzeba dodać
optymalizację układu i harmonogramu biegu ścian oraz zaangażowanie
załogi. To wszystko składa się na jeszcze wstępne, ale dobre wyniki za pierwszych sześć miesięcy 2021 roku – podsumowuje Prezes Wasilewski.
99Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

„BOGDANKA”
to jedna z najważniejszych firm
na Lubelszczyźnie, stabilny
pracodawca, wspierający
rozwój społeczności lokalnych
w różnych obszarach ich
działalności. To również jedno
z najnowocześniejszych
i największych przedsiębiorstw
wydobywczych w Polsce,
z produkcją przekraczającą
9 mln ton surowca
energetycznego rocznie.
„Bogdanka”, będąca częścią
Grupy Enea, dba o środowisko
i jego zasoby. W jej najbliższym
sąsiedztwie zlokalizowany
jest m.in. Poleski Park
Narodowy i Park Krajobrazowy
„Pojezierze Łęczyńskie” oraz
inne obszary chronione.
Kluczowym elementem
strategii funkcjonowania jest
stałe minimalizowanie wpływu
działalności przedsiębiorstwa
na stan przyrody. Firma kieruje
się zasadą zrównoważonego
rozwoju, której celem jest
zachowanie zasobów przyrody
dla przyszłych pokoleń.
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10 lipca w Łęcznej odbyły się
uroczystości pogrzebowe
żołnierza polskiego podziemia
antykomunistycznego, ofiary
reżimu komunistycznego
– ppor. Adama Kuchciewicza
ps. „Wiktor”.
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Uroczysty pogrzeb
ppor. Adama Kuchciewicza

S

zczątki „Wiktora” zostały odnalezione w nieoznaczonym grobie
w 2018 r., w czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu
przy ul. Unickiej w Lublinie.
Uroczystości pogrzebowe z udziałem
asysty wojskowej rozpoczęły się czuwaniem przy trumnie w kościele pw. św.
Marii Magdaleny w Łęcznej. Po mszy
świętej trumna ze szczątkami została
przeprowadzona na cmentarz w kondukcie, na trasie którego znajdowały
się dom „Wiktora” oraz szkoła, do której uczęszczał. Adam Kuchciewicz spoczął w rodzinnej mogile na cmentarzu
parafialnym w Łęcznej.
W uroczystościach wzięli udział
reprezentanci władz krajowych, członkowie IPN, samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych,
mieszkańcy Łęcznej, a także rodzina
Kuchciewiczów. Podczas mszy, listy
nadesłane na tę okoliczność, m.in.
przez Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
prof. Piotra Glińskiego oraz Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, odczytał Wojewoda
Lubelski Lech Sprawka. Powiat Łęczyński reprezentowali Starosta Krzysztof
Niewiadomski i Wicestarosta Michał
Pelczarski.
99Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Od mszy świętej w kościele
pw. św. Barbary w Łęcznej
rozpoczęły się powiatowe
obchody 102. rocznicy
powstania Policji
Państwowej. W dalszej
części uroczystości na placu
przed budynkiem jednostki,
funkcjonariusze otrzymali
z rąk inspektora Pawła
Paździora Komendanta
Powiatowego Policji
w Łęcznej akty mianowania
na wyższe stopnie służbowe.
Uroczyste obchody Święta
Policji uświetniała Orkiestra
Górnicza.

2

4 lipca 1919 r. powołano Policję Państwową, która miała
stać na straży bezpieczeństwa
i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji.
Powiatowe obchody Święta Policji
rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej.

ADAM STANISŁAW KUCHCIEWICZ ps. „Iskra”, „Wiktor”

Uroczystości pogrzebowe w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Fot. arch. Starostwa

(s. Stanisława i Bronisławy, ur. 24 XII 1922 r., Łęczna), ppor. czasu wojny,
był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość (WiN).
W konspiracji od 1940 r. Jesienią 1943 r. dołączył do oddziału NSZ Jana
Imbirowicza „Jacka I”. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę, został
zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do Wojska Polskiego. Zdezerterował
w grudniu 1944 r. z jednostki na Majdanku i dołączył do oddziału NSZ
Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od wiosny 1946 r. służył w oddziale
Stefana Brzuszka „Boruty” z Komendy Powiatowej NSZ Chełm. Był szefem
i zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r. przeszedł do oddziału WiN kpt.
Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Pełnił w nim funkcję dowódcy plutonu/
patrolu, a od jesieni 1948 r. szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka” w maju 1949 r.
dołączył na krótko do oddziału Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Latem
1949 r. grupa uległa podziałowi. Kuchciewicz objął komendę nad częścią
żołnierzy „Żelaznego”, tworząc własny oddział partyzancki. „Wiktor” zginął
10 II 1953 r. w czasie akcji ekspropriacyjnej na Gminną Kasę Spółdzielczą
w Piaskach. Został śmiertelnie ranny w walce z funkcjonariuszami MO,
którzy zaalarmowani przez pracowników Kasy Spółdzielczej, przybyli
na miejsce zdarzenia i wdali się w wymianę ognia z partyzantami. Jego ciało
przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie i umieszczono w piwnicy
budynku administracyjnego. Tam przez kilka dni było okazywane krewnym,
kolegom i sąsiadom oraz współpracownikom z konspiracji. 17 II 1953 r.
przeprowadzono oględziny i sekcję w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii
Medycznej w Lublinie. Po zakończeniu tych czynności został pochowany
w nieoznaczonym grobie na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej
w Lublinie.
Szczątki Stanisława Kuchciewicza zostały odnalezione 26 XI 2018 r. w czasie
prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na wspomnianej nekropolii.
Informacja o jego identyfikacji została podana do publicznej wiadomości
17 VI 2019 r.

99Źródło: www.lublin.ipn.gov.pl

Ppor. Kuchciewicza pożegnali m.in. członkowie rodziny

Powiatowe obchody Święta Policji w Łęcznej

Uroczysty apel przed Komendą Powiatową. Fot. arch. Starostwa

W uroczystości uczestniczył Wicestarosta Michał Pelczarski

Nabożeństwo w intencji wszystkich
policjantów było sprawowane przez
księdza proboszcza Andrzeja Lupę.
Następnie na placu przed budynkiem
Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej odbył się uroczysty apel, podczas
którego wręczono akty mianowania

otrzymało z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
W dalszej części uroczystości
zaproszeni goście przekazali na ręce
Komendanta gratulacje i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy

na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych powiatu, miasta
i gmin oraz innych służb mundurowych
i instytucji współpracujących z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie. Podczas apelu 22 funkcjonariuszy

i pracowników Policji. Nie szczędzili
wyrazów wdzięczności dla ich rodzin
za wytrwałość i wyrozumiałość. Uroczyste obchody Święta Policji uświetniała Orkiestra Górnicza. Serdecznie
dziękujemy.
99Tekst: aspirant Magdalena Krasna
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Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
„Wolność łączy” to hasło
ogólnopolskich obchodów 77.
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Również
w Łęcznej mieszkańcy
upamiętnili ten szczególny
dzień.

O

bchody rozpoczęto od zaciągnięcia warty honorowej przez
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. O godzinie 17:00 w całym
kraju rozległy się dźwięki syren
alarmowych i oddano hołd bohaterom walczącym podczas powstania
o wolną Polskę
Po hymnie państwowym, Starosta Krzysztof Niewiadomski powitał
zgromadzonych. Starosta i Burmistrz
Łęcznej wygłosili okolicznościowe
przemówienia. Następnie, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej dr Monika Bogusz
przedstawiła krótki rys historyczny
pamiętnych wydarzeń z 1944 roku.
Po wspólnej modlitwie odczytano
Apel Poległych oraz złożono kwiaty i wieńce przy krzyżu na Placu
Powstań Narodowych. W programie uroczystości znalazło się równiż
odśpiewanie piosenki powstańczej
oraz odczytanie listów powstańców
do rodzin.
W uroczystości udział wzięli księża z parafii pw. św. Barbary i św.
Marii Magdaleny w Łęcznej, przedstawiciele władz samorządowych

Koło Gospodyń Wiejskich
i Ochotnicza Straż Pożarna
w Głębokiem aktywnie
działają na rzecz lokalnej
społeczności. Dzięki
dotacjom otrzymanym
z budżetu Powiatu
Łęczyńskiego, w ostatnim
czasie w miejscowości
zostały zorganizowane
dwa wydarzenia – Noc
Świętojańska i rajd rowerowy.

Uroczystości patriotyczne odbyły się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej
Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów

i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego oraz gmin, reprezentanci służb mundurowych, żołnierze 24. Batalionu Lekkiej Piechoty
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zakładów pracy oraz mieszkańcy Łęcznej
i powiatu łęczyńskiego.

Hołd powstańcom oddali mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. Fot. arch. Starostwa

Szkolenie z wicia wieńców
dożynkowych

Aktywnie w Głębokiem

N

oc Świętojańska odbyła się
w Głębokiem już po raz drugi.
W ramach zadania publicznego pn: „Noc Świętojańska powiatu
łęczyńskiego w 2021 r. – wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej”, uczestnicy wspólnie tworzyli – z zebranych przez
siebie kwiatów, ziół polnych i ogrodowych – kolorowe wianki, wianeczki, wieńce. Spotkanie, w którym
udział wzięły również przedstawicielki KGW z okolicy, miało na celu
integrację mieszkańców, wymianę
doświadczeń, umiejętności. Przygotowane wspólnie wianki, zgodnie z tradycją zostały rzucone na wodę jeziora Głębokie. Zwieńczeniem spotkania

Dziękujemy wszystkim za obecność
i oddanie hołdu bohaterom Powstania
Warszawskiego, które było największym
zrywem militarnym w okupowanej przez
Niemców Europie. Zbrojnie skierowane
było przeciwko wojskom niemieckim,
a politycznie przeciw ZSRR oraz próbom
kolejnego zniewolenia naszego kraju –
tym razem przez Armię Czerwoną.
99Tekst: Paulina Kondraciuk

Uczestnicy Nocy Świętojańskiej w Głębokiem. Fot. arch. KGW

była degustacja potraw przygotowanych przez miejscowe KGW. Uczestników wydarzenia odwiedził Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej
– Arkadiusz Biegaj.
Rajd rowerowy odbył się w ramach
zadania publicznego pn. „W kierunku Słowiańskiego Grodu – rajd rowerowy Głębokie-Wólka Bielecka”.
Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy
powiatu łęczyńskiego, którzy pomimo deszczowej aury wzięli udział

we wspólnej wycieczce. Słowiański
Gród w Wólce Bieleckiej to kompleks
osadniczy, w którym zrekonstruowano trzy typy grodów wczesnośredniowiecznych. W czasie pobytu na terenie obiektu, odbyła się żywa lekcja
historii, podczas której właściciel
Grodu Jarosław Woliński opowiadał o kulturze i tradycjach naszych
przodków, a także odkrywał tajniki różnych dziedzin życia Słowian.
99Tekst: Marta Kociuba

Wieniec dożynkowy
to nieodzowny element Święta
Plonów. W ostatnim czasie
w naszym powiecie powstało
wiele nowych kół gospodyń
wiejskich, których członkinie
nie mają doświadczenia
w przygotowywaniu wieńców,
dlatego też Starostwo
Powiatowe w Łęcznej
zorganizowało szkolenie w tym
zakresie. Poprowadziła je Sylwia
Dmowska z Działu Edukacji
Muzeum Wsi Lubelskiej.

S

zkolenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem. Wzięły
w nim udział nie tylko przedstawicielki nowych KGW. Z możliwości

poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności skorzystały również panie, które
co roku biorą udział w konkursach
wieńcowych.
Sylwia Dmowska to pracownik lubelskiego skansenu, ale również członkini
wojewódzkiej komisji oceniającej wieńce dożynkowe. Przybliżyła ona zatem
uczestniczkom szkolenia dawne tradycje związane z obchodami Święta Plonów, udzieliła wskazówek dotyczących
wykorzystania odpowiednich materiałów oraz zasad i metod wicia wieńców
zgodnie z regulaminem.
Jesteśmy przekonani, że efektem
szkolenia będą liczne sukcesy naszych
KGW podczas konkursów dożynkowych
organizowanych w gminach, powiecie
i województwie.
99Tekst: Beata Cieślińska
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Powiatowy Dzień Kół Gospodyń Wiejskich
i Produktu Lokalnego
Wszyscy uczestnicy święta,
które odbyło się 16 lipca
w Witaniowie, mogli
podziwiać wykonane przez
członków KGW rękodzieło,
a także spróbować dań
kuchni regionalnej.
Spotkanie było jednak
okazją nie tylko do wymiany
kulinarnych doświadczeń,
ale też szansą na wspólne
celebrowanie i docenienie
działalności osób skupionych
w KGW naszego powiatu. Nie
zabrakło ciekawych rozmów,
pamiątkowych upominków,
a przede wszystkim
wspaniałej atmosfery
integrującej wszystkich
przybyłych.

Wiceminister Gembicka udzieliła KGW wielu cennych porad i wskazówek.
Fot. T. Filipiak, J. Gański, P. Kondraciuk

Z

ależy nam na tym, aby wspierać rolników w sprzedaży bezpośredniej, zachęcać konsumentów, aby kupowali od przysłowiowego
sąsiada, żeby nie szukali tych produktów gdzieś daleko. W związku z tym
wprowadzamy zmiany, m.in. uwolnienie od podatku rolniczego handlu detalicznego – mówiła Anna Gembicka
Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W KGW są osoby, które mogą podpowiadać samorządowcom, ale też

Członkinie KGW otrzymały pamiątkowe upominki

Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Wiceminister Piotr Patkowski, Starosta
Świdnicki Łukasz Reszka, Dyrektor Ewa Szałachwiej

Nasze KGW przygotowały wiele regionalnych przysmaków

KGW Cyców z Anną Gembicką, Piotrem Patkowskim i Ewą Szałachwiej

KGW Witaniów

W uroczystości uczestniczyło wielu gości

KGW „Zalesianki”

Rękodzieło wykonane przez KGW

przedstawicielom rządu, jakie programy są najbardziej oczekiwane społecznie, ale to też osoby, które jako lokalni liderzy te programy urzeczywistniają
i wdrażają w życie – dodał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Patkowski.
Spotkanie zakończyło się pokazem
kulinarnym, poprowadzonym przez
Karola Zająca.
Cieszymy się, że w powiecie łęczyńskim jest tak wiele Kół
Gospodyń Wiejskich zrzeszających
Panie i Panów w różnym wieku,
dbających o lokalne tradycje,
które przekazują kolejnym pokoleniom. Dziękujemy wszystkim Kołom
Gospodyń Wiejskich za zaangażowanie w organizację wydarzenia
i już wyczekujemy na kolejne nasze
spotkanie!
99Tekst: Anna Jaskot, Aneta
Resztak-Fedurek
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Centrum OpiekuńczoMieszkalne działa
na rzecz osób
z niepełnosprawnościami
w stopniu znacznym oraz
umiarkowanym. Łączy
niezależne zamieszkanie
z opieką i wsparciem,
którego te osoby potrzebują.
Jest alternatywną formą
pobytową dla osób
z niepełnosprawnością.
Korzystanie z placówki daje
im możliwość przebywania
między ludźmi o podobnych
problemach i ograniczeniach.
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Pierwsze urodziny Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie

O

becnie z usług COM korzysta
18 osób, w tym 10 osób uczestniczy w zajęciach podczas
pobytu dziennego – 7 dni w tygodniu
przez 8 godzin dziennie. Dysponujemy
również 8 miejscami całodobowymi.
Dzięki zamieszkaniu w jednoosobowych pokojach o wysokim standardzie, osoby korzystające z takiej

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie. Fot. arch. Starostwa

Przemówienie Wiceministra Piotra Patkowskiego

formy wsparcia czują się tak jak
w domu. Mieszkańcy objęci są kompleksową opieką ze strony kadry
ośrodka, ale mają prawo do swojego trybu dnia, swoich przyzwyczajeń
oraz prywatności. Usługi świadczone
w COM są różnorodne i dostosowane do potrzeb uczestników. Pozwalają na rozwój osobisty, chociażby
poprzez naukę nowych umiejętności,
czy też podtrzymywanie umiejętności
zdobytych wcześniej. Przeprowadzane
są różnego rodzaju treningi, m.in. trening umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych. Organizowane
są też aktywne formy spędzania czasu
– mówi Justyna Sawicka Dyrektor
COM w Jaszczowie.
Mimo wielu przeszkód wynikających z faktu, że zaczęliśmy funkcjonować jako pierwszy tego typu ośrodek w Polsce, stworzyliśmy na terenie
dawnego szpitala w Jaszczowie nową,
prężnie działającą placówkę. Z naszego doświadczenia chętnie korzystają inne samorządy. W naszym COM
gościliśmy już ponad 20 delegacji
z całego kraju. Wytyczyliśmy nowe

Starosta i Dyrektor COM otrzymali okolicznościowe życzenia i upominki

PFRON reprezentowała Dyrektor Lubelskiego Oddziału Małgorzata Paprota

Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Starosta Lubartowski Ewa Zybała

Wśród gości nie zabrakło władz i pracowników powiatowych jednostek

Pracownicy COM w Jaszczowie

ścieżki i trendy wsparcia osób z niepełnosprawnością. Działania te zostały zauważone i docenione na forum
ogólnopolskim. Powiat Łęczyński
za projekt pt. „Powstanie pierwszego w Polsce Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie” zajął
III miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd”, organizowanym przez

Patkowskim, Dyrektorem Oddziału PFRON w Lublinie Małgorzatą
Paprotą oraz Andrzejem Mirosławem Kierownikiem w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim
w Lublinie. W spotkaniu wzięli
udział również dyrektorzy jednostek
powiatowych, kierownicy ośrodków

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej S.A. – podkreśla Starosta
Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.
Powstanie i rozwój COM w Jaszczowie nie byłyby możliwe bez
wsparcia wielu osób i instytucji.
Pierwszy rok działalności naszej
placówki świętowaliśmy wspólnie
z Wiceministrem Finansów Piotrem

pomocy społecznej oraz delegacje
z sąsiednich samorządów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w powstanie i działanie naszego
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Dziękujemy także personelowi,
który na co dzień dba o dobro podopiecznych.
99Tekst: Paulina Kondraciuk
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KGW – KOBIE T Y GOSP ODARNE I W YJĄTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich
„Nowy Radzic” w Nowym
Radzicu powstało w grudniu
2018 roku. Przystąpiło
do niego 20 osób, obecnie jest
40 członków.

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowy Radzic”
(gmina Spiczyn)
W celu integracji członków KGW
zorganizowaliśmy w listopadzie
„Andrzejki”.
W 2020 r. kontynuowaliśmy
prace w świetlicy i na zewnątrz. Dla
członków koła zorganizowaliśmy
Ostatki, natomiast w marcu Dzień
Kobiet dla naszych Pań. W związku z sytuacją epidemiczną uszyliśmy maseczki dla wszystkich mieszkańców naszej wsi.
We wrześniu 2020 r. budynek świetlicy i jednocześnie nasza siedziba
zostały oficjalnie otwarte. KGW wystąpiło już w strojach wcześniej zakupionych z pieniędzy z dotacji. Nawet tak

R

ok 2019 upłynął pod znakiem
prac budowlano-porządkowych
przy świetlicy wiejskiej, która
stała się siedzibą koła. Pomoc finansowa uzyskana z budżetu państwa
pozwoliła nam wyposażyć świetlicę
w sprzęt gospodarstwa domowego,
meble kuchenne oraz naczynia. Poza
pracami związanymi z przystosowaniem budynku do użytku,włączyliśmy się w przygotowania majówki
w Zawieprzycach. Wzięliśmy udział
w Dożynkach Powiatowych w Łęcznej i w Święcie Ziemniaka w Cycowie.

Inicjując różne
przedsięwzięcia KGW sprawia,
że mieszkańcy chętnie
poświęcają swój prywatny
czas i w poczuciu wspólnoty
opuszczają wygodne
kanapy, by wspólnie tworzyć
atrakcyjną przestrzeń, pełną
funkcjonalnych rozwiązań
i mocno zakorzenioną
w tradycji.

KGW „NOWY RADZIC”
W LICZBACH:

55 Koło działa: 3 lata
55 Liczba członków: 40
55 Liczba mężczyzn: 16
55 Najstarszy członek ma: 70 lat
55 Najmłodszy członek ma: 29 lat

Koło Gospodyń Wiejskich w Witaniowie
(gmina Łęczna)

K

oło Gospodyń Wiejskich
w Witaniowie tworzyły już
około 30 lat temu nasze mamy
i babcie. Działał zespół ludowy,
chór, a nawet kabaret, organizowano zabawy dla dzieci. Niestety z biegiem czasu koło przestało istnieć.
Po wielu latach powstała inicjatywa
jego reaktywacji, jednak w zmienionej, bardziej nowoczesnej formie.
Członkiem naszego KGW może
zostać każda osoba, która jest zameldowana w naszej wsi i skończyła
18 lat. Naszym działaniom towarzyszy motto: „Integracja zaczyna
się w sercu człowieka”. Ważną rolę
przywiązujemy do przekazywania
młodszym członkom koła przez starszych receptur, przepisów, doświadczeń, a także dzielenia się wspomnieniami z dawnych wydarzeń
i tradycji na wsi. Młodsi członkowie

krótki okres działalności pozwolił nam
zintegrować się, podzielić wiedzą kulinarną, pokazać się na zewnątrz i snuć
plany na lepszą przyszłość.
99Tekst: Anna Smolarz

zaś służą starszym pomocą w nowinkach technicznych, obsługują portale społecznościowe, w których piszą
o działalności koła i reprezentują
je. Nasze mocne strony to zdolności kulinarne i artystyczne naszych

członkiń do wykonywania pięknego
rękodzieła. W naszym kole działają
również mężczyźni. Stanowią oni
ogromne wsparcie przy organizacji
imprez. Zajmują się przede wszystkim sprawami organizacyjnymi, ale

również pomagają nam w pracach
porządkowych oraz dbają o bezpieczeństwo.
Cele, jakie postanowiłyśmy przed
naszym KGW to: stworzenie miejsca do spotkań i zabawy dla dzieci,
integracja mieszkańców wsi, reprezentowanie wsi i jej mieszkańców
podczas różnych festynów, targów, rozwój wsi dzięki dotacjom
dla KGW. Podczas organizowanych
przez nas imprez (festynów, dożynek, Dnia Dziecka, zabawy karnawałowej dla dzieci, Dnia Kobiet),
mieszkańcy wsi mają możliwość
spotkań i poznawania się wzajemnie. Z dotacji z ARiMR, nasze KGW
zakupiło wiele sprzętów i urządzeń,
które mieszkańcy mogą wypożyczać
i korzystać z nich na imprezach
rodzinnych. Wśród przygotowywanych przez nas lokalnych przysmaków są pierogi z miętą wg przepisu
babci, rogaliki z dżemem truskawkowym z truskawek z naszych plantacji, wafle przekładane na różne
sposoby.
KGW brało udział w akcji charytatywnej na rzecz fundacji Rak’n’roll,

w Powiatowym Dniu Kół Gospodyń
Wiejskich, a także w programie telewizyjnym „Między Wisłą i Bugiem”
w TVP 3 Lublin. Mamy swój profil
na portalu społecznościowym, gdzie
promujemy nasze koło, przedstawiamy fotorelacje z imprez.
Plany na najbliższy czas to organizacja dożynek sołeckich, udział
w dożynkach powiatowych, rozwój zainteresowań członków koła
poprzez organizację warsztatów
i szkoleń. Pracujemy również nad
stworzeniem nowego miejsca spotkań dla członków KGW oraz zwiększeniem liczby członków naszego
koła.
99Tekst: Barbara Lewandowska

KGW W WITANIÓW
W LICZBACH:

55 Koło działa: 2 lata
55 Liczba członków: 37
55 Liczba mężczyzn: 6
55 Najstarszy członek ma: 60 lat
55 Najmłodszy członek ma: 30 lat
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TO LUDZIE T WOR Z Ą P OWIAT

Regionalne Centrum Trzeźwości
„Maksymilian” w Łęcznej

DOCIERAMY DO BARDZO
SZEROKIEJ GRUPY LUDZI,
OBEJMUJĄC SWOIM
DZIAŁANIEM:

REGIONALNE
CENTRUM TRZEŹWOŚCI
„MAKSYMILIAN” W ŁĘCZNEJ
REALIZUJE NASTĘPUJĄCE
ZADANIA SKIEROWANE
DO MIESZKAŃCÓW GMINY
ŁĘCZNA:
55 promowanie trzeźwego stylu życia
z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem alkoholowym poprzez organizowanie
działań wspierających proces
trzeźwienia,
55 organizowanie życia towarzyskiego członków „Maksymiliana” oraz
ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu,
55 integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną,
55 pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i działanie na rzecz rozwoju osobistego,
55 prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej.

55 ludzi wychodzących z uzależnień,
stanowiąc znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez

Stowarzyszenie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Lubelskiego.

budynków w Jaszczowie do nowo
wybudowanego i świetnie wyposażonego budynku w Łęcznej. Był też

jednym z pomysłodawców utworzenia Wschodniego Centrum Leczenia
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, które cieszy się pozytywną opinią
i dużą renomą w całej Polsce.
Doświadczenie jakie zdobył prowadząc łęczyński szpital sprawiło,
iż został wybrany na dyrektora placówki w Puławach. Głównym celem,
który miał zrealizować obejmując
to stanowisko, była poprawa finansów szpitala. Cel ten został osiągnięty już po pierwszym roku zarządzania
SP ZOZ przez Piotra Rybaka. Dzięki poprawie organizacji i finansów
szpitala, placówka ciągle się rozwija.
W marcu 2020 roku, SPZOZ w Puławach jako jedyny w województwie
lubelskim, został przekształcony
w szpital jednoimienny. Jego zadaniem była pomoc pacjentom chorym,
którzy dodatkowo zostali zarażeni
koronawirusem. W podziękowaniu
za pracę oraz opiekę nad osobami
zakażonymi, Prezydent RP odznaczył 10 pracowników szpitala (w tym
dyrektora), Złotym Krzyżem Zasługi.
Jest to odznaczenie przyznawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny
przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom.

Prezes RCT Joanna Kamińska

RCT „Maksymilian” w Łęcznej
jest organizacją pozarządową
założoną w 1988 r., działającą
w obszarze pożytku
publicznego. Głównym celem
działań stowarzyszenia jest
pomoc osobom uzależnionym
od alkoholu i innych środków
zmieniających świadomość
oraz ich rodzinom.

S

iedzibą stowarzyszenia jest budynek w Łęcznej przy ul. Jaśminowej 4, tel. 81/462 94 99, 793
879 106, e-mail: rct.leczna@gmail.
com, www.rct-maksymilian.cba.pl.

Stowarzyszenie promuje wśród mieszkańców aktywne formy trzeźwego wypoczynku i rekreacji

Dyżury członków stowarzyszenia:
poniedziałek – sobota 17.00 – 20.00.
Działania stowarzyszenia skupiają
się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form trzeźwego wypoczynku i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień. Stowarzyszenie wspiera

rodziny dotknięte problemem alkoholowym w odbudowaniu i tworzeniu prawidłowych relacji rodzinnych,
we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w kształtowaniu wartości i norm związanych
z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Piotr Rybak

Piotr Rybak

Wieloletni samorządowiec,
członek zarządu Powiatu
Łęczyńskiego od roku 2018,
dyrektor SP ZOZ w Łęcznej
w latach 2007 – 2015,
od 2015 roku Dyrektor SP
ZOZ w Puławach. Odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

P

rywatnie jest osobą, która aktywnie działa społecznie, patriotą
lokalnym chcącym, aby jego
„mała ojczyzna”, jaką jest powiat
łęczyński, rozwijała się jak najlepiej
i stwarzała perspektywy dla osób
zamieszkujących te tereny.

Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się zarządzaniem szpitalami – najpierw w Łęcznej, obecnie

w Puławach. W czasie jego kadencji udało się dokończyć budowę
i przeprowadzić szpital ze starych

profesjonalistów prowadzących
leczenie odwykowe,
55 ludzi przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia,
55 społeczność lokalną.
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Świeże powietrze, dużo
ruchu i próbowanie nowych
aktywności, a przede
wszystkim korzystanie
z uroków krajobrazowych
Kameralnego Pojezierza
– wszystko to było celem
zorganizowanych po raz
pierwszy półkolonii letnich dla
120 dzieci z terenu powiatu
łęczyńskiego.
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Sportowe wakacje
z Powiatem Łęczyńskim

Z

uwagi na panującą od ponad
roku epidemię koronawirusa
Sars-Cov-2, uczniowie narażeni byli na długotrwały stres, izolację
i brak ruchu, co negatywnie wpłynęło
na ich zdrowie psychiczne oraz fizyczne, a także umiejętność współpracy
z rówieśnikami. Starostwo Powiatowe
w Łęcznej wystąpiło zatem z inicjatywą organizacji letnich zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu łęczyńskiego.
Na uczestników kolonii czekało
mnóstwo atrakcji. Jeziora Piaseczno i Rogóźno były doskonałym miejscem, aby aktywnie spędzić czas nad
wodą. Rozegrane mecze siatkówki
plażowej, udane połowy wędkarskie
i relaks przy ognisku są na to najlepszym dowodem. Bubble soccer to rozrywka, do której z pewnością wrócimy – kolorowe kule są gwarancją
poprawy humoru i świetnej zabawy.
Pełne wyzwań były zajęcia na obiektach sportowych „Górnika Łęczna”
i M-GKS „Gwarek Łęczna”, gdzie pod
czujnym okiem trenerów można spróbować swoich sił w sportach walki
i piłce nożnej. Każdy uczestnik półkolonii otrzymał wejściówki na mecz
„Górnika Łęczna”. Udzielanie pierwszej pomocy jest umiejętnością, którą
powinien opanować każdy. Uczestnicy kolonii mieli taką możliwość dzięki
szkoleniu przeprowadzonemu przez
pracowników SPZOZ w Łęcznej.
Kluczem do owocnego spędzania
czasu są ludzie, którzy nas otaczają
i wspierają na wspólnej drodze. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym dzieci ze wszystkich gmin naszego powiatu
mogły bliżej poznać uroki otaczającej
przyrody, sportowe atrakcje dostępne
w powiecie łęczyńskim, a także zintegrować się oraz beztrosko i bezpiecznie spędzać wakacyjny czas.
99Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Mecz bubble soccer. Fot. arch. Starostwa

Nad jeziorem Piaseczno

Wspólne ognisko z Wicestarostą i Wójtem Gminy Ludwin

Pamiątkowe zdjęcie w obiektach „GKS” Górnika Łęczna

Z wizytą w M-GKS „Gwarek Łęczna”

Nauka udzielania pierwszej pomocy

NASI PARTNERZY
I SPONSORZY:
GKS „Górnik Łęczna”, M-GKS „Gwarek”
Łęczna, LKS „Tur Milejów”, GLKS
„Ludwiniak” Ludwin, LKS „Błękit Cyców”,
Koło Wędkarskie OSW Rogóźno,
SPZOZ w Łęcznej, Komenda Powiatowa
Policji w Łęcznej, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Ludwinie,
Piekarnia „NIVPOL” w Puchaczowie,
Ladros s.c. A. Lewczyk, A. Lewczyk
w Łuszczowie Drugim, Restauracja
„Michele” w Łęcznej, PZAZ w Łęcznej,
ZPOW MILEJÓW Sp z.o.o.
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Spotkanie z LKS „Tur Milejów”

Wędkowanie nad jeziorem Rogóźno

Na stadionie „Górnika Łęczna”

ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Zwiedzanie stadionu „Górnika Łęczna”

Wspólne zdjęcie po treningu w M-GKS „Gwarek Łęczna”

Trening wędkarski

Pyszna pizza w towarzystwie Wioletty Wachewicz Sekretarza Powiatu
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Jeśli ktoś chce uhonorować
w Łęcznej Blocha, to powinien
zdjąć z pomnika Tadeusza
Kościuszkę, zmienić nazwę
łęczniańskiej „dwójki”
na planowaną w r. 1982
„im. Leonida Breżniewa”
i nazwać Pl. Kościuszki
placem „Drużby blochowskomoskiewskiej”. Bo to postaci
z dwóch przeciwstawnych
biegunów naukowej narracji
historycznej i polskiej tradycji
patriotycznej.
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Bloch od ogierków
ŁAMAŁ LUDZKIE
CHARAKTERY

Gdy tysiące ofiar moskiewskich represji przebywały na zsyłce na Syberii i w kazamatach i nawet niektórzy oficerowie rosyjscy przechodzili
do Powstania Styczniowego, Bloch
„Lokując interesy kolejowe w Rosji,
zapewnił sobie protekcję dygnitarzy rosyjskich (np. Wyszniegradzkiego i Reuterna). Miał szansę na fotel
ministra w rządzie Rosji. Na kongresie
w Hadze ściśle współpracował z delegacją carską” – pisze Andrzej Żor.
Wykupił wprawdzie zięcia Józefa Weyssenhoffa z długów, ale
w zamian zażądał od niego i swojej
córki Emilii rozwodu. A potem wydawał ją za kolejnych jeszcze dwóch
zięciów; zgodnie z własnym interesem finansowym, a nie uczuciami córki.

B

loch identyfikuje się z Rosją
jako swoją ojczyzną i uważa
się za jej państwowca, przestrzega przez złymi dla Rosji decyzjami i doradza zaborcom najlepsze
rozwiązania: „W chwili obecnej nasza
flota handlowa jest mała. Na co przyda się nasza flota (rosyjska marynarka
wojenna)? Dlaczego więc marnować
środki na budowę pancerników, których nie użyjemy? O wiele lepiej jest
przekazywać finanse armii, nie marynarce. Na szczęście samowystarczalna Rosja jest w stanie poradzić sobie
lepiej w sytuacji odcięcia morskich
szlaków handlowych niż jakiekolwiek
inne państwo”.
Chodziło o to, że wzmocniona lądowa armia rosyjska, to także miażdżący taran na przyszłych „polskich buntowszczikow”. W opisie lokalnych
dziejów nie można pomijać szerszego kontekstu historycznego. Historyk
z faktami nie dyskutuje, lecz je interpretuje.

ŹREBIĘTA Z RODU
BLOCHÓW?
Grzegorz Jacek Pelica

PACYFISTA CZY
KOLABORANT?

Bloch jest raczej doradcą w sprawie
projektu wojny nowoczesnej, hybrydowej, także totalnej wojny gospodarczej. Samo wzywanie do pokoju
i równoczesne doradztwo wojenne
nie jest oznaką pacyfizmu. To chyba
nazywamy kolaboracją i oportunizmem?
„Złotym polskim królem kolejnictwa” wcześniej niż Blocha nazwano (lata 70-te) Leopolda Kronenberga, „autora kolei nadwiślańskich”.
Ryszard Kołodziejczyk odnalazł
w archiwum moskiewskim notatkę na Kronenberga, że jest to „osobistość całkowicie nieprawomyślna
(dla Rosji), skompromitowana jeszcze w czasie polskiego powstania”.
Kto napisał ten donos, że „w wypadku wojny rząd (rosyjski) nie będzie
posiadał żadnego zabezpieczenia
przed nowymi zdradami z jego (Kronenberga) strony”, skoro jego treść
sprzyjała interesom Blocha i otworzyła mu drogę do przejęcia budowy kolei?
Sam car wyraził osobistą zgodę
na budowę kolei (po tamtej stronie Wisły) przez J.G. Blocha w lipcu
1881 r., choć jeszcze 10 lat wcześniej
rosyjskie Ministerstwo Wojny wyraziło sprzeciw. Szkoda, że budowniczy

Zespół dworsko-parkowy na Podzamczu

zadłużenia rodziny i ohydnego muru
na Podzamczu nie wybudował choćby wąskotorówki do Nasutowa. Zbudował ją zupełnie kto inny kilkanaście lat po jego śmierci.
AMBASADOR POLSKIEJ
SPRZEDAJNOŚCI

„Misjonarz pokoju wszechświatowego”, tak ustosunkowany w wysokich sferach Petersburga, swojej
„duchowej stolicy” (słowa Blocha),
nie zechciał wpłynąć na zaniechanie
przez rosyjskich decydentów prowadzenia konfliktów międzynarodowych i ucisku wobec Żydów i Polaków? Jego wielotomowy memoriał
o kupiectwie i handlu („Porównanie
dobrobytu materialnego i moralnego
Żydów…”, napisany w j. rosyjskim)
nie zaginął, lecz był we fragmentach publikowany i jest przechowywany w archiwach moskiewskich

do dzisiaj – był niezłym poradnikiem, jak zwalczać lub wypierać
ekonomicznie „ludiej z Priwisliańskogo Kraja”, [którzy bywają zawsze
wsparciem dla „polskowo miatieża”]
na rzecz współpracy kapitału rosyjskiego, z francuskim i niemieckim.
Która to współpraca trwała pomimo
wojen i przewrotów oraz różnic polityczno-ideologicznych w XX w. I trwa.
A. Niemojewski, współczesny Blochowi uczestnik antyrosyjskiego
zrywu w 1905 r.: „Pacyfizm był tym
szkodnikiem, który narodom doszczętnie rozbrojonym i obezwładnionym,
jak nasz, chciał odjąć resztę ducha.
U nas głównym propagatorem pacyfizmu był bankier, przechrzta, który nie
pracą, lecz spekulacjami giełdowymi
doszedł do olbrzymiej fortuny, napisał nawet przeciw wojnie dzieło specjalne i założył w Szwajcarii Muzeum
Wojny i Pokoju”.

Blochowska idea fixe utworzenia
w Lucernie muzeum wojny i pokoju, wpędziła w koszty rodzinę Blocha (spadkobiercy musieli w 1905 r.
przekształcić obligacje w akcje zwykłe i wyłożyć 60 tys. franków – K.
Szwarc), wiele osób i instytucji, przyspieszając śmiertelne zejście hrabiego
Gurowskiego de Wczele, który dał się
w to wrobić.
Przypisywanie dużych zasług inwestycyjnych, na czele z drewnianym
„pałacem” (daczą!) Blochom, to anachronizm.
Niefachowość autorki widać w wyliczaniu w tekście głównym książki
pt. „Jan Gotlieb Bloch (1836‒1902)
i dzieje rodu”, że „W pierwszym kwartale wymienionego roku w stadzie
urodziło się 17 źrebiąt – 9 klaczek i 8
ogierków” (s. 409). Takie szczegóły
podaje się w tabelach, aneksach lub
w przypisach dolnych. Przecież klaczki i ogierki nie były rodziną Blocha.
Uzasadniając negatywne stanowisko na sesji RM, przytaczałem informacje m.in. z publikacji: W. T. Steada,
H. Wereszyckiego, K. Strasburgera,
Elżbiety Mazur; z opracowań R. Kołodziejczyka i znawcy rodu Blochów,

autora kilku biograficznych publikacji A. Żora.
W opasłej książce J. E. Leśniewska, która traktuje głównie o rodzinie i karierze Blochów, wiele niewygodnych faktów autorka pomija.
Jak np. opisy świadka kariery Blocha, Józefa I. Kraszewskiego w książce „Roboty i prace. Sceny i charaktery współczesne”. Są to dzieje „naszego
bohatera” pod pseudonimem „Juliusz
Płocki”, kandydata, zdaniem M.
Olędzkiej, do patronowania ulicy
lub placu w Łęcznej. Podobny „czarny charakter” występuje w „Pałacu
i folwarku”.
Z GETTA WIERNOŚCI
DO ŻŁOBU OBFITOŚCI

Józefina E. Leśniewska w dwóch
zdaniach książki pt. „Jan Gotlieb
Bloch (1836‒1902) i dzieje rodu”,
określa przesłanki kariery: „Trzeba
było nie być Żydem. Przechodząc
na ewangelicyzm, Bloch zerwał
z religią i kulturą, w której się
wychował, odrzucił kipę i chałat,
wyszedł tym samym z getta, przywdział surdut, słowem suknie, bez
których na salony wejść nie można”.
Skoro Bloch dla kariery odrzucił swoją wiarę, to dlaczego J.E.
Leśniewska doszukuje się antyżydowskiej ksenofobii w antyblochowskiej wypowiedzi? Łęczniańscy Żydzi
z niechęcią odnosili się do rosyjskiego establishmentu, popierającego
pogromy antyżydowskie w Rosji. Nie
chcieli przyjąć pomocy „okultysty”
Blocha przy „rewitalizacji” ich synagogi. W podziw wprawił on Sergiusza Witte, który pisał: „Kariera tego
indywiduum była bardzo interesująca. Z pisarczyka jeżdżącego dwukółką stać się nadzorcą przyszłych
premierów; skąd miał środki pozwalające dopchać się do żłobu…? ”
W ostatnim zdaniu książki „J.G.
Bloch…” (s. 536), autorka napisała apel: „Ku przestrodze decydentów światowego ładu”. Piszący nie
ma tak wielkich ambicji przestrzegania światowych decydentów ekonomiczno-politycznych. Raczej chciałby skierować słowo do decydentów
ładu moralnego, czyli każdego z czytających, bo każdy z nas podejmuje
na co dzień decyzje, niosące skutki
moralne i historyczne. Odpowiada
za ich brak i przemilczanie prawdy.
99Tekst: Grzegorz Jacek Pelica

POLECANE PUBLIKACJE, DOSTĘPNE GŁÓWNIE
W BIBLIOTECE POWIATOWEJ:
Powiat Łęczyński. Monografia krajoznawcza (red. S. Adamczyk i inni),
Łęczna 2001.
W.T. Stead, Rozmowa z Janem Blochem (tłum. Joanny Grzechnik), cyt. za:
A. Żor (red.), Kapitalista, pacyfista filantrop Jan Bloch (1836-1902), Warszawa 2014, s. 49-75.
A. Żor, Figle historii, Toruń 2002, s. 47-48.
A. Żor, Postać Jana Blocha…, [w:] Kapitalista, pacyfista, filantrop. Jan
Bloch (1836-1902), tamże s. 126-127.
A. Żor, Kronenberg i Bloch. Studium porównawcze, s. 35.
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W świecie literatury, Wakacyjne lektury
filmu i muzyki

28 czerwca w Powiatowej
Bibliotece Publicznej
w Łęcznej, po długiej
przerwie odbyło się CXX
spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Przedmiotem dyskusji
były książki, które można
polecić do czytania
w okresie wakacyjnym.

W

śród omówionych pozycji znalazły się kryminały,
powieści obyczajowe, opowiadania oraz literatura niebeletrystyczna. Były to tytuły:
55 „Splot słoneczny” Tomasza
Jastruna,
55 „Planeta Bałtyk” Andrzeja
Kruszewicza oraz Joanny
Pawlikowskiej,

55 „Afekt” Remigiusza Mroza,
55 cykl „Dwór na Lipowym
Wzgórzu” Ilony Gołębiewskiej,
55 cykl „Kolacja z Tiffany’m”
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej,
55 cykl „Kobiety z ulicy Grodzkiej”
Lucyny Olejniczak.
Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania!
99Tekst: Magdalena PastuszakPuchalska

TO TR ZEBA PR ZECZ Y TAĆ
16,18 oraz 24 czerwca
2021 r. odbyły się trzy
spotkania w ramach
dyskusyjnego klubu
„Seniorzy z książką
na ty”. Przedsięwzięcie
miało charakter warsztatów
filmowo–muzyczno–
literackich i przeprowadzone
zostało w kilku etapach.

P

ierwszym z nich była projekcja
filmu „Miszmasz czyli Kogel
Mogel 3” w Centrum Kultury

w Łęcznej. Drugi to dyskusja seniorek na temat obejrzanej komedii,
ulubionych gatunków filmów oraz
przeczytanych książek, a także słuchanie i śpiewanie przez nie piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej.
Trzeci etap stanowił kontynuację
poprzednich. W scenerii Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego klubowiczki ponownie przeniosły się
w świat literatury, filmu i muzyki.
Kulturalnym rozrywkom nie było
końca!
99Tekst: Magdalena PastuszakPuchalska
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Dominik W. Rettinger „Wiara i tron. Święty
Wojciech i początki Polski”
Powieść Dominika
W. Rettingera „Wiara
i tron. Święty Wojciech
i początki Polski” to powieść
historyczna, która jest swego
rodzaju zbeletryzowaną
biografią praskiego biskupa
Adalberta (św. Wojciecha).
Autor książki – scenarzysta
filmowy mający w swoim
dorobku kilka thrillerów
politycznych oraz
kryminałów – przenosi nas
do epoki średniowiecza,
w której władza
nierozerwalnie wiąże się
z religią.

A

kcja powieści rozgrywa się
w latach 996‒997. Jesteśmy świadkami spotkania św.
Wojciecha z papieżem Grzegorzem
V. Towarzyszymy bohaterowi m.in.:
w jego pielgrzymce do sanktuariów
w Europie Zachodniej, w podróży
do państwa Bolesława Chrobrego

i prowadzonej tam przez niego religijnej działalności oraz ostatecznej
misji do Prus. Książka pomimo sensacyjnych elementów porusza przede
wszystkim kwestie duchowe i moralne. Bazuje bowiem na dwóch głównych motywach. Są to: gorliwa wiara,
reprezentowana przez praskiego

biskupa oraz rządza władzy, którą
uosabia Bolesław Chrobry, niezwykle ambitny piastowski książę, dążący do zdobycia za wszelką cenę królewskiej korony. Pomimo, iż główni
bohaterowie są od siebie różni, mają
do wykonania wspólną misję. Ich sukces zależy od tego, czy będą w stanie
połączyć swoje siły…
Autor korzystał z licznych źródeł
i opracowań historycznych, dzięki
temu umiejętnie łączy fakty z fikcją,
a także wiernie i nietuzinkowo opisuje losy św. Wojciecha oraz Bolesława Chrobrego. Ciekawie wykreowani
bohaterowie, zróżnicowani i doskonale się uzupełniający, stanowią mocne
punkty książki.
„Wiara i tron” jest pozycją, która
wciąga jak dobre kino akcji, wywołuje szereg emocji i zachwyca. Bardzo dynamiczna fabuła sprawia, iż nie
można się od niej oderwać, a średniowieczny świat, pełen intryg i kłamstw
pochłania czytelnika w zupełności.
99Tekst: Magdalena PastuszakPuchalska
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KULT UR A I SP ORT W LIP CU OR A Z SIERPNIU – G ALERIA ZDJĘĆ

Brązowy medal dla Łęcznej

Regaty żeglarskie

3 lipca drużyny z Łęcznej i Ludwina wzięły udział
w Jagiellońskim Turnieju w piłce nożnej oldboyów
w Parczewie. Drużyna z Łęcznej zdjęła III miejsce,
a najlepszym bramkarzem został Sebastian Iskra.

W pierwszy weekend lipca, na wodach jeziora Piaseczno
odbyły się V Regaty i Korsarski Piknik o Puchar Wójta Gminy
Ludwin, podczas którego nasze Starostwo wspólnie z gminą
promowało atrakcje turystyczne Kameralnego Pojezierza.

Konkurs plastyczny
„Wakacje tuż, tuż – wakacje z rodziną”
9 lipca w GDK w Cycowie odbyło się wręczenie nagród
uczestnikom konkursu plastycznego „Wakacje tuż, tuż –
wakacje z rodziną”. Patronat nad konkursem objął Starosta
Łęczyński.

Plener Malarski „Ułani, ułani …”

Nowy pomnik w Cycowie

30 lipca GDK w Cycowie podsumował I Międzynarodowy
Plener Malarski Cyców 2021 „Ułani, ułani”, zorganizowany
z okazji upamiętnienia bitwy pod Cycowem. Wzięło w nim
udział 16 artystów. Jednym z patronów wydarzenia był
Starosta Łęczyński.

W ramach obchodów 101. rocznicy bitwy cycowskiej,
w Cycowie odsłonięto nowy pomnik upamiętniający
to ważne wydarzenie. Pomnik stanął przy cmentarzu
wojennym, na którym pochowani są uczestnicy bitwy.

Wojewódzkie Igrzyska
Rekreacyjno-Sportowe LZS
25 lipca w Tomaszowie Lubelskim, zmierzyły się ze sobą
reprezentacje 35 gmin z 12 powiatów w konkurencjach
sportowych i rekreacyjnych. Powiat Łęczyński w klasyﬁkacji
powiatów zajął 5 miejsce. Ekipa z powiatu zajęła również
5 miejsce w klasyﬁkacji Letnich Igrzysk Seniorów (+50).

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
15 sierpnia Stowarzyszenie Motocyklowe „PATRIA”
zorganizowało w parku na Podzamczu „Bieg Tropem
Wilczym”. Patronatu nad wydarzeniem oraz wsparcia
ﬁnansowego udzielił Starosta Łęczyński.

