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akt notarialny 
dotyczący zakupu 
nieruchomości podpisany

Nieruchomość znajdująca 
się w centrum miasta 
przy al. Jana Pawła II 89, 
która należała do spółki 
Orange Polska S.A. jest 
już własnością Powiatu 
Łęczyńskiego. Dzięki 
Rządowemu Funduszowi 
Inwestycji Lokalnych 
zakupiono nieruchomość, 
w której powstanie m.in. 
bursa szkolna.

D ecyzja w sprawie nabycia 
ww. nieruchomości została 
podjęta podczas sesji Rady 

Powiatu w Łęcznej, która miała 
miejsce 21 stycznia br. Następ-
nie 25 sierpnia br. został podpi-
sany akt notarialny na kwotę 4 
225 000,00 zł, który ostatecznie 
przeniósł własność nieruchomości 
na Powiat Łęczyński.

Zakup iona  n i e ru chomość 
obejmuje ogrodzoną działkę 
o powierzchni 1,1039 ha oraz 
zabudowania o powierzchni 3 
632,62 m2 (budynek biurowy – 3 
426,85 m2 oraz budynek pomoc-
niczy – 205,77 m2). Budynek jest 
obiektem 4-kondygnacyjnym, 
podpiwniczonym, wyposażonym 
w instalacje: elektryczną, wod-
no-kanalizacyjną oraz ogrzewa-
nie z sieci miejskiej. Znajduje się 
w sąsiedztwie placówek użyteczno-
ści publicznej, w tym m.in. Staro-
stwa Powiatowego, Powiatowego 
Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, 
Komendy Powiatowej Policji oraz 
obiektów handlowo-usługowych 
i dworca autobusowego.

– W nowo nabytym budynku 
powstanie m.in. bursa, mieszcząca 
około 80 uczniów ze szkół ponad-
podstawowych z terenu powiatu 
łęczyńskiego. Obecnie trwają przygo-
towania do rozpoczęcia prac remon-
towo-budowlanych. Jest to dla nas 
bardzo ważna inwestycja, która zna-
cząco podniesie atrakcyjność powiatu 
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Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego zakupu przez Powiat Łęczyński 
nieruchomości od Orange Polska S.A. Fot. arch. Starostwa

pod kątem oferty edukacyjnej i przy-
czyni się do zwiększenia dostępności 
do usług publicznych dla mieszkań-
ców powiatu łęczyńskiego – mówi 
starosta Krzysztof Niewiadomski.

W ramach przedsięwzięcia pla-
nowane jest utworzenie dodatko-
wych miejsc parkingowych dla 
interesantów oraz udostępnienie 
powierzchni biurowych m.in. insty-
tucjom państwowym.

 9Tekst: Anna Karwat

Starosta Krzysztof Niewiadomski z kluczami do budynku w Łęcznej 
przy al. Jana Pawła II 89

DW zakupionym budynku 
powstanie m.in. bursa szkolna
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Szanowni 
Państwo

S tatystyki obrazujące wzrost zaka-
żeń koronawirusem SARS-CoV-2 
nie pozostawiają złudzeń. Czwar-

ta fala pandemii nabiera rozpędu. Sytu-
acja w naszym regionie z dnia na dzień 
pogarsza się. Województwo lubelskie 
zajmuje czołowe miejsce, wśród woje-
wództw z najwyższą liczbą przypad-
ków zachorowalności na COVID-19. 
Czynnikiem potęgującym wzrost, nie-
zaprzeczalnie jest niewystarczająca licz-
ba zaszczepionych. By zdławić rozprze-
strzeniającą się falę pandemii, zwracam 
się do Państwa z prośbą i gorącym ape-
lem o poddanie się szczepieniu prze-
ciw COVID-19, co korzystnie wpłynie 
na opanowanie sytuacji epidemicznej 
nie tylko na terenie powiatu łęczyńskie-
go, ale też całego województwa i kraju. 
To od naszej odpowiedzialności i zacho-
wania dyscypliny społecznej zależy to, 
jak szybko zapanujemy nad rozprze-
strzenianiem się wirusa. Im więcej osób 
zaszczepi się, tym ochrona przed wiru-
sem będzie skuteczniejsza. Pamiętaj-
my, że przyjęcie szczepionki to nie tylko 
wyraz troski o nasze zdrowie, to także 
znak społecznej odpowiedzialności 
za zdrowie naszych bliskich. Szcze-
piąc się dajemy sobie nawzajem szan-
sę powrotu do normalności, za którą 
tak wszyscy tęsknimy. To decyzja, 
która będzie służyła naszemu wspól-
nemu dobru. Punkt szczepień znajduje 
się w SPZOZ w Łęcznej. Telefon do reje-
stracji 81 752 65 16.

Zwracam się do Państwa również 
z prośbą o życzliwą i otwartą postawę 
oraz współpracę podczas dochodzeń 
epidemiologicznych prowadzonych 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 
ujawniania kontaktu z osobami, u któ-
rych potwierdzone zostało zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2, w celu ewentu-
alnego objęcia kwarantanną i hamo-
wania rozwoju pandemii. Przypomi-
nam o konieczności noszenia maseczki 
w pomieszczeniach zamkniętych, zacho-
wywaniu dystansu oraz dezynfekcji rąk.

W tym trudnym dla wszystkich okre-
sie dbajmy o zdrowie swoje i naszych 
najbliższych. Stosujmy się do obwią-
zujących restrykcji. Bądźmy społecz-
nie odpowiedzialni. Zaszczepmy się dla 
naszych bliskich i dla siebie. Zadbajmy 
o nasze zdrowie.

 9Krzysztof Niewiadomski
 9Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Trwają prace na drogach 
powiatowych

Trwają prace przy inwestycjach 
objętych dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 
2021: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2007 L 
w m. Dąbrowa” w gminie 
Ludwin i „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2023 L 
w m. Starościce” w gminie 
Milejów.

D roga w Starościcach zosta-
nie przebudowana na odcinku 
o długości 4400 m. Inwestycja 

obejmie swoim zakresem: wzmoc-
nienie nawierzchni, budowę chodni-
ka, budowę peronów autobusowych, 
utwardzenie poboczy oraz wymianę 
oznakowania poziomego i pionowego. 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) to program, 
z którego środki finansowe 
w wysokości blisko  
11 mln zł trafiły do kasy 
Powiatu Łęczyńskiego. 
Otrzymane z RFIL wsparcie 
jest bezzwrotne i pochodzi 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

D zięki świadomej, przemy-
ślanej polityce inwestycyj-
nej, a także zaangażowaniu 

z powodzeniem zmieniamy nasze 
otoczenie. Nieustannie podejmu-
jemy działania, których nadrzęd-
nym celem jest poprawa jakości 
życia mieszkańców. Współczesne 
wyzwania stawiają przed nami cele, 
które wymagają niestereotypowych 
i odważnych decyzji. Poszukujemy 
rozwiązań, które będą miały realny 
wpływ na podwyższenie standardu 

życia mieszkańców, czy atrakcyjno-
ści łęczyńskiej edukacji.

Kierując się wizją rozwoju, 
dobrze lokując pozyskane środki 
finansowe, w sierpniu b.r. został 
podpisany akt notarialny na zakup 
nieruchomości zlokalizowanej przy 

al. Jana Pawła II 89. W skład nie-
ruchomości, która usytuowana jest 
na działce o powierzchni 1,1039 
ha wchodzi budynek biurowy oraz 
budynek pomocniczy. Potencjał 
nieruchomości zostanie wykorzy-
stany do powstania bursy szkol-
nej. Będzie to także miejsce, gdzie 
zostaną scentralizowanie instytu-
cje publiczne związane m.in. z rol-
nictwem.

Już niebawem budynek zyska 
nowe oblicze. Najbliższe miesiące, 
będą czasem intensywnych prac 
budowalnych. Wymiana okien, 
termomodernizacja czy zagospo-
darowanie terenu wokół budynku 
to tylko krótki wycinek zaplano-
wanych prac. W planach nie bra-
kuje działań likwidujących bariery 
architektoniczne. 

Konieczne jest także nadanie 
nowej nazwy dla przedmiotowej 
nieruchomości. Kierując się zasa-
dą współczesnego marketingu 

terytorialnego jesteśmy przekona-
ni, że warto postawić na „Gryfa”.

Wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze oświaty, 
w tym utworzenie bursy szkolnej, 
jest efektem zarządzania strate-
gicznego. „Dom ucznia” na mapie 
powiatu stanowi podniesienie stan-
dardów edukacyjnych, a z pewnością 
nikogo nie trzeba przekonywać jak 
ważny jest to obszar. Zapewnienie 
blisko 80 uczniom opieki i poczucia 
bezpieczeństwa, jest także rozwiąza-
niem na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wysoki 
standard, dobra lokalizacja i komfor-
towe warunki do załatwiania spraw 
urzędowych czy nauki, to krok, 
który przyniesie dobre owoce 
w przyszłości i wzmocni zarówno 
obszar gospodarczy jak i edukacyj-
ny.

 9Michał Pelczarski
 9Wicestarosta Łęczyński

 5 „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1625 L Nadrybie Dwór – Wólka 
Cycowska” (gmina Cyców).

Powyższe zadania obejmują m.in. 
wymianę nawierzchni oraz budowę 
chodników/ciągów pieszo-rowero-
wych. W przypadku otrzymania dofi-
nansowania, inwestycje będą realizo-
wane w 2022 roku.

 9Tekst: Michał Bijata

Planowany termin zakończenia prac 
to kwiecień 2022 r. Wykonawcą robót 
jest firma „STRABAG” z Pruszkowa. 
W Dąbrowie na odcinku 4189 m zosta-
nie wzmocniona nawierzchnia, przebu-
dowana ścieżka rowerowa, utwardzone 
pobocze oraz wymienione oznakowa-
nie poziome i pionowe. Prace zostaną 
zrealizowane do końca października 
2021. Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów z Miń-
ska Mazowieckiego.

Powiat Łęczyński stara się również 
pozyskać środki zewnętrzne na kolejne 

inwestycje drogowe. W sierpniu złożo-
ne zostały trzy wnioski o dofinansowa-
nie w ramach Rządowego Programu 
Rozwoju Dróg na 2022 rok. Wnioski 
dotyczą poniższych zadań:

 5 „Rozbudowa drogi powiatowej 
nr 2020 L w m. Leopoldów” (gmina 
Łęczna),

 5 „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2024 L w m. Jaszczów” (gmina 
Milejów),Przebudowa drogi w Starościcach. Fot. arch. zdP w Łęcznej

Przebudowa drogi w dąbrowie. Fot. arch. zdP w Łęcznej
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W związku z konkursem 
plebiscytowym organizowanym 
przez „Kurier Lubelski”,  
10 sierpnia w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym 
w Lublinie odbyła się uroczysta 
gala „Osobowość Roku”. Celem 
akcji było uhonorowanie osób 
działających na rzecz lokalnej 
społeczności, aktywnych, 
posiadających nietuzinkową 
osobowość, pozytywną 
postawę, odnoszących sukcesy 
w dziedzinie kultury, nauki, 
biznesu, działalności społecznej 
i charytatywnej lub innych 
sferach życia publicznego.

P ierwsze miejsce oraz tytuł „Oso-
bowość Roku 2020” w katego-
rii „biznes” otrzymała Monika 

Mikołajewska – Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Łęcznej. Nomi-
nacja dotyczyła udzielania wsparcia 

Monika Mikołajewska „Osobowością 
Roku 2020”

 5 dofinansowania części kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
dla 343 osób samozatrudnionych,

 5 wypłaty 649 dotacji branżowych.
Do 30.09.2021 r. prowadzony był 

nabór wniosków o udzielenie dotacji 
na pokrycie bieżących kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej dla 
mikroprzedsiębiorców i małych przed-
siębiorców, prowadzących działalność 
gospodarczą polegającą na sprzeda-
ży środków spożywczych, papier-
niczych i piśmienniczych na rzecz 
uczniów, słuchaczy lub wychowan-
ków na terenie jednostek systemu 
oświaty na zasadach określonych 
w artykule 15zze4a ustawy.

 9Tekst: Milena Wasilewiczmonika mikołajewska – dyrektor PuP w Łęcznej. Fot. Łukasz Kaczanowski, Kurier Lubelski

„Lodołamacze 2021” rozdane

Wrażliwość społeczna, 
doświadczenie, solidarność 
– to cechy wyróżniające 
prawdziwych lodołamaczy! 
Działając na rzecz aktywizacji 
osób z niepełnosprawnościami 
z naszego regionu, Powiat 
Łęczyński zdobył II miejsce 
w XVI edycji konkursu 
„Lodołamacze 2021”, 
w kategorii „instytucja”. III 
miejsce w kategorii „otwarty 
rynek” przyznano Wytwórni 
Makaronu Domowego POL-
MAK S.A.

C ieszymy się, że właściwą posta-
wą pomagamy osobom nie-
pełnosprawnym być bardziej 

aktywnymi w przestrzeni społecznej. 
– To jest na pewno nagroda za ciężką 
pracę, nagroda dla wszystkich naszych 
pracowników i przede wszystkim moty-
wacja do dalszej pracy – mówił Michał 
Pelczarski, Wicestarosta Łęczyński.

W 2020 r. Powiat Łęczyński reali-
zował program „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019‒2020, finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. Usługami 
asystenta zostało objętych 15 osób. 
Na stanowisko asystenta osobiste-
go osoby niepełnosprawnej zatrud-
nionych zostało 5 osób, zrealizowa-
no 2943,5 godzin usług asystenckich. 
W 2021 roku Powiat kontynuuje reali-
zację programu – ze wsparcia ponad 
20 asystentów korzysta blisko 50 osób 
niepełnosprawnych.

Od tego roku Powiat Łęczyński 
realizuje ponadto grant „Mobilny 
bez barier”, w ramach projektu „Usłu-
gi indywidualnego transportu door-
-to-door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”, obejmu-
jącego wdrożenie usług indywidual-
nego transportu door-to-door. Pro-
jekt realizowany jest na podstawie 
umowy zawartej z PFRON i finanso-
wany w 100% ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014‒2020. Celem projektu 
jest ułatwienie integracji społeczno-
-zawodowej osób z potrzebami wspar-
cia w zakresie mobilności poprzez 
zapewnienie przez JST usług bez-
płatnego indywidualnego transpor-
tu door-to-door dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i wykluczonych 
mobilnie. Projekt realizowany będzie 
do 31.10.2022 r.

W tym roku planowane jest rów-
nież utworzenie w naszym powie-
cie kolejnego Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej, w którym 
zatrudnienie znajdzie 29 osób, 
z czego 21 to osoby z niepełnospraw-
nością. PZAZ w Jaszczowie będzie 
pralnią przemysłową, ukierunkowa-
ną na świadczenie usług dla podmio-
tów leczniczych, szkół, internatów, 
hoteli, zakładów opiekuńczo-leczni-
czych, domów pomocy społecznej, 
domów dziecka.

 9Tekst: Urszula Popielewicz, 
Monika Chmiel

„Lodołamacz 2021” dla Powiatu Łęczyńskiego

Walczymy z COVID-19

W ramach Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania 
Grypy oraz Społecznej 
Kampanii Informacyjnej 
w zakresie profilaktyki 
szczepień, dzięki 
skutecznej promocji 
szczepień oraz 
budowaniu świadomości 
wśród społeczeństwa 
naszego regionu Powiat 
Łęczyński otrzymał tytuł 
„Propagatora szczepień 
przeciwko COVID-19”.

N agrodę, podczas forum mają-
cego na celu budowanie świa-
domości Polaków w zakresie 

zagrożeń i powikłań wynikających 
z grypy oraz COVID-19, odebrała 
Elżbieta Brodzik, Naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Za walkę z pandemią, podczas tego-
rocznej Gali „Lubelskie dla medy-
ków”, SPZOZ i lekarze z łęczyńskiego 
szpitala – lek. med. Krzysztof Cichoń 
oraz dr n. med. Marcin Skórski – 
zostali uhonorowani przez Marszał-
ka Województwa Lubelskiego.

 9Tekst: Urszula Popielewicz

Statuetka „Propagator szczepień przeciwko cOVId-19"

i pomocy dla przedsiębiorców poszko-
dowanych w wyniku pandemii.

Warto przypomnieć, że od począt-
ku pandemii do końca sierpnia 2021 
roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęcz-
nej wypłacił wsparcie skierowane 
do przedsiębiorców na łączną kwotę 
ponad 17 mln zł. Pomoc w ramach 
tarczy antykryzysowej została udzie-
lona w postaci:

 5 bezzwrotnej pożyczki dla 1476 
mikroprzedsiębiorców na pokry-
cie kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej,

 5 dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń dla 1227 pracow-
ników zatrudnionych w 177 pod-
miotach,
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Darmowe badania w ramach 
projektu „stop boreliozie!”

Od 23 sierpnia w szpitalu 
w Łęcznej wykonywane 
są testy, których celem jest 
wykrywanie zakażenia, 
występującego po ukąszeniu 
kleszcza.

T ematowi boreliozy poświęco-
na została konferencja praso-
wa zorganizowana w naszym 

szpitalu pod koniec sierpnia. Uczest-
niczyła w niej Magdalena Stachyra 
– Prezes Lubelskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego (Partner Pro-
jektu), Bogusław Tetiurka ze spółki 
Salmed (Lider Projektu), Krzysztof 
Niewiadomski – Starosta Łęczyń-
ski oraz prof. Krzysztof Tomasie-
wicz, specjalista chorób zakaź-
nych. Gospodarzem spotkania był 
Krzysztof Bojarski – Dyrektor SPZOZ 
w Łęcznej.

– Program rozpoczął się w ubiegłym 
roku, ale ze względu na pandemię jego 
realizacja, związana z wykonywaniem 
testów, możliwa jest dopiero teraz – 
wyjaśnia dyrektor Bojarski. Na I pię-
trze szpitala zorganizowane zostało 
stanowisko informacyjne projek-
tu, gdzie przeszkolony personel 
udziela informacji, pomaga wypeł-
nić dokumenty, a w razie potrze-
by kieruje na testy diagnostyczne. 
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby 
z terenu województwa lubelskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
grup ryzyka, tj. rolników, leśników, 
myśliwych oraz osób, które podej-
rzewają u siebie boreliozę lub miały 
kontakt z kleszczem, ukończyły 15 
lat i są aktywne zawodowo. Udział 
w badaniach już zapowiedział Sta-
rosta Łęczyński Krzysztof Niewia-
domski. – Jestem rolnikiem i wezmę 
udział w tym programie. To cenna ini-
cjatywa, z której warto skorzystać – 
powiedział starosta.

Lubelskie należy do grupy woje-
wództw o najwyższym współczyn-
niku zapadalności na boreliozę. 
W roku 2019 wśród mieszkańców 
naszego regionu wykryto 1843 przy-
padki boreliozy, ale nie ma wątpli-
wości, że zachorowań jest znacznie 
więcej. Bywa, że dopiero po dłuż-
szym leczeniu i szukaniu przyczyn 

także Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Salmed s.c. (Lider Projektu).

BIURO PROJeKTU SPZOZ: 
ul. Krasnystawska 52, 21‒010 Łęczna 
pokój 6, tel. 81752 63 19  
  projekt@spzoz.powiatleczynski.pl

Dokumenty do wypełnienia przez 
uczestników programu: http://spzoz.
powiatleczynski.pl/spzoz, show, 
361,dokumenty-do-pobrania

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

dolegliwości, charakterystycznych 
także dla innych jednostek choro-
bowych, wykrywana jest borelio-
za. Potwierdził to na konferencji 
prof. Krzysztof Tomasiewicz, spe-
cjalista chorób zakaźnych, Kierow-
nik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 
w Lublinie: – Wiele osób nie ma poję-
cia o tym, że są chore na boreliozę. 
Wiem coś o tym, bo tą chorobą zaj-
mujemy się na co dzień – stwierdził 
prof. Krzysztof Tomasiewicz. I dodał: 
– Dlatego ten projekt jest bardzo ważny, 

bo pandemia jest i będzie, a my musi-
my myśleć także o innych pacjentach.

Jak poinformował Dyrektor 
SPZOZ w Łęcznej, obecnie takie 
projekty wykonują także inne 
podmioty w woj. lubelskim, ale 
ten realizowany w Łęcznej przez 
SPZOZ i Salmed jest największy: – 
Z badań będzie mogło u nas skorzy-
stać osiem tysięcy osób – stwierdził 
dyrektor Bojarski.

Projekt „Stop boreliozie! ” współ-
finansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014‒2020. 
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność 
przedsiębiorstw i pracowników 
do zmian, Działanie 10.3 Program 
polityki zdrowotnej. Wartość projek-
tu wynosi 2 309 196,78 zł, z czego 
dofinansowanie to 2 078 277,10 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków 
europejskich to 1 962 817,26 zł.

Badania diagnostyczne na obec-
ność zakażenia wykonuje w Łęcznej 

uczestnicy konferencji prasowej na temat projektu „Stop boreliozie!”. Fot. arch. SPzOz w Łęcznej

Nowe kwalifikacje strażaków z OSP LudwinPod koniec czerwca ośmiu 
strażaków z OSP Ludwin 
rozpoczęło szkolenie 
na płetwonurków. Przez 
całe wakacje ćwiczyli 
i zdobywali doświadczenie 
pod czujnym okiem 
instruktorów z Lubelskiej 
Szkoły Nurkowania Tryton. 
29 sierpnia ukończyli kurs 
i odebrali certyfikaty. Dzięki 
temu, w jednostce powstała 
grupa ratownictwa wodnego. 
To bardzo dobra informacja 
dla mieszkańców naszego 
regionu.

się w Lublinie. Zanim dojedzie, OSP 
Ludwin będzie mogło już podjąć 
działania ratownicze. W takich 
sytuacjach każda minuta jest 
na wagę złota.

W zimie zaplanowane jest posze-
rzenie kwalifikacji załogi z OSP 
Ludwin o nurkowanie podlodowe. 
W okresie zimowym zdarza się, że 
pod kimś załamie się lód. Wtedy 
również najważniejsze jest jak naj-
szybsze wydobycie osoby poszko-
dowanej z wody. 

Obecnie nasi strażacy są w trak-
cie kompletowania profesjonalne-
go sprzętu.

 9Tekst: Paulina LipskaStrażacy z OSP Ludwin podczas kursu nurkowego. Fot. arch. OSP Ludwin

P owiat łęczyński położony 
jest na terenie Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś 
zaczyna się topić lub nagle orien-
tuje się, że osoba, z którą był 
na plaży zniknęła mu z oczu, bądź 
nie wróciła z kąpieli. Wtedy powia-
damiane są służby ratunkowe. Akcję 
ratunkową trzeba podjąć jak naj-
szybciej, żeby okres niedotlenienia 
u osoby tonącej był jak najkrótszy. 
W naszym regionie najbliższa jed-
nostka z sekcją podwodną znajduje 
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Bezpieczna droga do szkołyWraz z początkiem roku 
szkolnego policjanci 
rozpoczęli akcję,, Bezpieczna 
droga do szkoły”. 
Celem prowadzonych 
przez funkcjonariuszy 
działań jest czuwanie 
nad bezpieczeństwem 
i porządkiem w ruchu 
drogowym, szczególnie 
w rejonach placówek 
oświatowo-wychowawczych. 
Apelujemy o ostrożność 
na drodze.

Z apewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom w tym szczególnym 
okresie jest jednym z prioryte-

towych zadań, przed którymi stają 
nie tylko rodzice, kadra pedagogicz-
na, ale także policja. Policjanci będą 
bezwzględnie reagować na przypad-
ki wyprzedzania na przejściach dla 
pieszych i bezpośrednio przed nimi, 
jazdy z nadmierną prędkością, prze-
bieganie przez jezdnię, wchodzenie 
na jezdnię zza pojazdu lub innej prze-
szkody, która ogranicza widoczność. 
Mundurowi zwrócą też uwagę, czy 
pojazdy zatrzymujące się przy szko-
łach nie powodują zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego lub jego 

 5 zachowaniu bezpieczeństwa pod-
czas wysiadania dziecka z samo-
chodu.

Przypominamy, że dzieci 
do lat 7 nie mogą poruszać się 
samodzielnie po drogach! 

Apelujemy o używanie elementów 
odblaskowych. Pieszy poruszają-
cy się po drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym jest obowią-
zany używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że porusza 
się po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku. Zachę-
camy również do używania odbla-
sków, nie tylko poza terenem zabu-
dowanym, ale wszędzie tam, gdzie 
poruszamy się pieszo. Pamiętajmy, 
nawet niewielki element odblaskowy 
może uratować nam życie.

Od początku roku na drogach 
powiatu łęczyńskiego doszło do 19 
wypadków drogowych, w których 
śmierć poniosły 3 osoby, a 23 zostały 
ranne. Nie zwiększajmy tych statystyk 
i miejmy świadomość, że za każdą 
z tych liczb kryją się tragedie całych 
rodzin.

 9Tekst: starszy aspirant 
Magdalena Krasna

kwalifikacja wojskowa 2021Kwalifikacja wojskowa 
dla mieszkańców powiatu 
łęczyńskiego w roku bieżącym 
będzie przeprowadzona 
w dniach 5‒22 października 
2021 r.

P owiatowa Komisja Lekarska 
będzie urzędować w budyn-
ku przy al. Jana Pawła II 95B 

(na I piętrze) i pracować we wszyst-
kie dni robocze (z wyjątkiem sobót 
i dni ustawowo wolnych od pracy).

Osoba stawiająca się do kwalifika-
cji wojskowej po raz pierwszy przed-
stawia:

 5 dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamo-
ści,

 5 dokumentację medyczną, w tym 
wyniki badań specjalistycznych,

 5 aktualną fotografię o wymiarach 
3x4 cm (bez nakrycia głowy),

 5 dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobierania nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawo-
dowe,

 5 dokument potwierdzający przyczy-
ny niestawienia się do kwalifika-
cji wojskowej, jeśli stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej w ter-
minie określonym w wezwaniu nie 
było możliwe.

W razie niestawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej bez uzasadnio-
nej przyczyny, wójt lub burmistrz 
(z urzędu lub na wniosek przewod-
niczącego Powiatowej Komisji Lekar-
skiej lub Wojskowego Komendan-
ta Uzupełnień), nakłada na osobę 

podlegającą kwalifikacji wojskowej 
grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadze-
nie przez policję w trybie przepi-
sów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

D W tym roku kwalifikacja 
wojskowa odbędzie się 
w Łęcznej w budynku przy 
al. Jana Pawła II 95B

TeRMINy STAWIeNNICTWA 
DO KWALIFIKACJI 
WOJSKOWeJ Z PODZIAŁeM 
NA GMINy:
5‒8 października:
miasto i gmina Łęczna

8‒13 października:
gmina Cyców
14‒15 października:
gmina Puchaczów
15‒18 października:
gmina Milejów

19‒20 października:
gmina Ludwin
20‒21 października:
gmina Spiczyn
22 października:
kobiety.

Osoby wezwane do kwalifika-
cji wojskowej są obowiązane zgło-
sić się w miejscu i terminie określo-
nym w wezwaniu. Nieotrzymanie 
wezwania imiennego nie zwalnia osób 
do tego zobowiązanych z konieczno-
ści stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej, ponieważ o miejscu i terminie 
jej przeprowadzenia na danym tere-
nie informują obwieszczenia wojewo-
dy. Osoba, która z ważnych przyczyn 
nie może stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w wyznaczonym termi-
nie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt 
do wójta lub burmistrza właściwego 
ze względu na miejsce pobytu stałe-
go lub pobytu czasowego trwającego 
ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej 
inny termin stawiennictwa oraz przed-
stawić dokument potwierdzający przy-
czyny niestawienia się.

 9Tekst: Katarzyna Warszawska-
Krakowiak

utrudnienia. Policjanci przyjrzą się 
również, w jaki sposób przewożone 
są dzieci.

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież 
do szkoły pamiętaj o:

 5 korzystaniu z pasów bezpieczeń-
stwa oraz przewożeniu najmłod-
szych w fotelikach bezpieczeństwa 
lub innych urządzeniach przytrzy-
mujących,

 5 zatrzymaniu swojego pojazdu 
w miejscu dozwolonym, aby nie 
ograniczać widoczności innym kie-
rującym oraz pieszym, którzy prze-
chodzą przez jezdnię,
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Niebezpieczny hazardDla wielu osób gra 
na pieniądze stanowi 
zwyczajną zabawę. 
Problem pojawia się, gdy 
gracz przestaje traktować 
to jako rozrywkę, 
odczuwa nieodpartą chęć 
dalszej gry, zwiększa 
stawki. W ten sposób 
szybko może uzależnić 
się od emocji, które 
towarzyszą grze i stracić 
zdolność realnej oceny 
sytuacji.

U zależnienie od hazardu roz-
wija się stopniowo. Zazwy-
czaj można wyróżnić poniż-

sze etapy:

1. FAZA ZAINTeReSOWANIA 
hAZARDeM 
– dotyczy głównie dzieci i nastolat-
ków. Jest to okres wyraźnego zain-
teresowania różnymi grami. Faza 
ta może trwać wiele lat.

2. FAZA ZWyCIęSTW
 – granie okazjonalne, snucie fanta-
zji na temat dużych wygranych. Zda-
rzające się wygrane powodują coraz 
silniejsze pobudzenie, coraz częstsze 
zakłady i coraz większe stawki. Grają-
cy zaczyna wierzyć w to, że ma wpływ 
na przebieg gry.

3. FAZA STRAT 
– stawiając na wysokie zakłady, gra-
jący naraża się na duże straty. Zacią-
ga więc pożyczki i podejmuje próby 
odgrywania się, a w przypadkach 
powodzenia wygrane idą na spła-
tę wcześniej zaciągniętych długów. 
Hazardzista okłamuje swoje otoczenie.

4. FAZA DeSPeRACJI 
– separacja od rodziny i znajomych, 
utrata pracy i narastające długi powo-
dują panikę. Presja wierzycieli może 
popychać ku przestępstwom.

5. FAZA UTRATy NADZIeI 
– dochodzi do rozpadu rodziny oraz 
utraty przyjaciół. Hazardzista nierzad-
ko ma myśli lub próby samobójcze.

6. FAZA ZDROWIeNIA 
(ODBUDOWy) 
– dotyczy osób, które podejmują tera-
pię. W tej fazie uzależniony stopniowo 
wraca do normalnego życia.

O uzależnieniu może świadczyć (5 
lub więcej zachowań z poniższej listy 
pozwala zdiagnozować patologiczne 
uzależnienie od hazardu):

 5 zdobywanie pieniędzy na grę nie-
legalnymi sposobami,

 5 przedkładanie hazardu ponad obo-
wiązki (zawodowe, rodzinne),

 5 pożyczanie pieniędzy na grę.

W PCPR w Łęcznej działa Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny dla 
osób uzależnionych. Istnieją rów-
nież liczne społeczności wsparcia 
dla osób uzależnionych, nazywane 
grupami Anonimowych Hazardzi-
stów. Powstało wiele programów 
oraz aplikacji na telefon wspoma-
gających walkę z uzależnieniem. 
Należy pamiętać, że terapia jest sku-
teczna tylko wtedy, gdy osoba uza-
leżniona przyzna przed samym sobą, 
że jest chora.

 9Tekst: Agnieszka Korzeniewska

 5 koncentracja na hazardzie (poszu-
kiwanie nowych sposobów pozy-
skania gotówki na grę, opracowy-
wanie strategii gry, itp.),

 5 obstawianie coraz wyższych sta-
wek i spędzanie coraz więcej czasu 
na grze,

 5 powtarzanie wciąż tych samych 
prób skończenia z hazardem, mimo 
że za każdym kolejnym razem nie 
dają one pożądanych efektów,

 5 rozdrażnienie podczas prób zakoń-
czenia swojej przygody z grami 
hazardowymi,

 5 traktowanie gry jako sposobu 
na życiowe problemy,

 5 gra w celu „odegrania się”,
 5 okłamywanie bliskich, aby nie 
odkryli wysokości obstawianych 
stawek i częstotliwości gry,

AgNIeSzKA KOrzeNIeWSKA – dyrektor Powiatowego centrum Pomocy rodzinie 
w Łęcznej
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Specjalistyczne Centrum Wspierające 
Edukację Włączającą w naszym powiecie

Powiat Łęczyński 
pozyskał środki 
w ramach projektu 
grantowego 
„Pilotażowe wdrożenie 
Specjalistycznych 
Centrów Wspierających 
edukację Włączającą 
(SCWeW)”. 

Z adanie jest realizowane od 1 
lipca 2021 r. do 30 czerwca 
2023 r. w ramach II Osi Prio-

rytetowej Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój „Efek-
tywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji”, Dzia-
łanie 2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty. Powyższy sukces jest efek-
tem synergicznej współpracy pomię-
dzy Starostwem Powiatowym w Łęcz-
nej oraz Młodzieżowym Ośrodkiem 
Wychowawczym w Podgłębokiem.

Celem przedsięwzięcia jest popra-
wa dostępności usług edukacyjnych 
dla dzieci ze zróżnicowanymi potrze-
bami edukacyjnymi, w tym specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Cen-
trum powołane jest przy MOW. Jest 
to jedno z 16 SCWEW powstałych 
w Polsce.

Działalność SCWEW ukierunkowa-
na będzie na pomoc, wynikającą 
z obszaru trudności w zachowaniu 

i funkcjonowaniu społecznym. Cen-
trum kieruje lider. Został również 
powołany zespół, w skład które-
go wchodzą: ekspert ds. edukacji 
włączającej, ekspert ds. technolo-
gii wspomagających, ekspert ds. 
informacji i ewaluacji, nauczyciel 
z kwalifikacjami w zakresie reso-
cjalizacji, specjaliści oraz koordy-
natorzy ds. edukacji włączającej 
i współpracy ze SCWEW. Cen-
trum objęło wsparciem następują-
ce jednostki: Technikum w Zespo-
le Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej, Tech-
nikum w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Technikum w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Kijanach, 
Liceum Ogólnokształcące w Zespo-
le Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 

w Milejowie, Przedszkole Samorzą-
dowe w Cycowie oraz Szkołę Pod-
stawową w Ludwinie.

Przed Powiatem Łęczyńskim 
stoi realizacja wyznawania, jakim 
jest wdrożenie edukacji włączają-
cej. Projekt służy ukazaniu istoty 
wymiaru szkolnictwa specjalnego, 
a przede wszystkim wzmocnieniu 
jego roli w oświacie poprzez sko-
rzystanie z doświadczenia, wiedzy 
i kompetencji specjalistów z Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego celem wspierania nauczy-
cieli, kadry kierowniczej, rodziców 
i uczniów ze szkół ogólnodostęp-
nych. Dzięki takiej współpracy 
szkoły z naszego rejonu wzmocnią 
i rozwiną swoją ofertę dla uczniów.

 9Tekst: Malwina Sochazespół ScWeW. Fot. arch. mOW w Podgłębokiem

40 lat rolniczej „Solidarności”
26 września w Ostrówku 
odbyły się uroczystości 
pn. „Przednówek 
Solidarności” – Lubelskie 
Wojewódzkie obchody 
40. rocznicy Rejestracji 
Niezależnego Samorządnego                                            
Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”.

U roczystości rozpoczęła msza św. 
w kaplicy w Ostrówku, po czym 
nastąpiło złożenie kwiatów przy 

krzyżu upamiętniającym powołanie 
Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej. Następnie w Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Armii Krajowej 
miała miejsce konferencja pt.: „Przed-
nówek Solidarności”, podczas której 
odbyło się m.in.: wręczenie odzna-
czeń dla zasłużonych działaczy NSZZ 
RI „Solidarność” z województwa lubel-
skiego, wykład okolicznościowy IPN 
oraz występy artystyczne.

Miejsce ww. uroczystości nie było 
przypadkowe. To właśnie w Ostrów-
ku (gmina Puchaczów), 30 lipca 1978 
roku powstał Komitet Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, stanowią-
cy podwaliny walki rolników o swoje 
prawa i powstanie Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Rol-
ników Indywidualnych „Solidarność”.

 9Źródło: www.solidarnoscri.pl

Przewodniczący rady Powiatu Arkadiusz Biegaj i Wicestarosta michał Pelczarski 
podczas składania kwiatów

Konferencja w szkole podstawowej w Ostrówku
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Dożynki Powiatu
Święto Plonów to tradycja, 
która pozwala docenić 
rolniczy trud i podziękować 
za zbiory. Jest to również 
okazja do spotkania, 
wspólnego świętowania 
i spokojnego oddechu, 
na który w codzienności 
nierzadko trudno znaleźć 
rolnikom czas. W tym 
roku mieszkańcy, władze 
samorządowe, a także 
zaproszeni goście spotkali 
się 5 września, by wspólnie 
świętować podczas Dożynek 
Powiatu Łęczyńskiego 
w Puchaczowie.

K olorowy korowód, uroczysta 
msza święta i obrzęd dzielenia 
chlebem rozpoczęły wspólne 

świętowanie, czyniąc zadość trady-
cji. Następnie na dożynkowej scenie 
swoje talenty zaprezentowali woka-
liści, zespoły muzyczne i taneczne 
z naszego powiatu: Orkiestra Górni-
cza, Górnicza Kapela Podwórkowa 
„Karbon”, kapela „Swojacy” i zespół 
„Świerszczowniaki”. Specjalny wspól-
ny występ przygotowało KGW Zezu-
lin Drugi, KGW w Kaniwoli i KGW 
w Dratowie Kolonii z gminy Ludwin. 
Widowisko obrzędowe „Milejowskie 
Dożynki” zaprezentowały zespoły: 
„Mały Milejów”, „Jaszczowianki”, 
„40 Plus” i „Zapłocianie”, działające 

przy GOK w Milejowie. Część arty-
styczną ubogacił też występ Dzien-
nego Domu „Senior+” w Bogdance 
oraz Arkadii  – wokalistki z Łęcznej. 
Wieczorem odbyły się koncerty zespo-
łów: „Wędrowne Gitary”, „CamaSu-
tra”, Paweł Stasiak i „Papa D”, „Takt”.

Uczestnicy wydarzenia mogli rów-
nież skorzystać z wielu dodatkowych 
atrakcji, m.in. licznych stoisk gmin 
i kół gospodyń wiejskich z rękodzie-
łem ludowym i lokalnymi przysmaka-
mi. Dzięki dobrej współpracy z wie-
loma podmiotami zorganizowana 
została „Strefa dzieci”. W przygotowa-
nie zabaw i konkursów dla najmłod-
szych uczestników imprezy zaanga-
żowali się: Poleski Park Narodowy, 
Zespół Lubelskich Parków Krajobra-
zowych, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Łęcznej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej, Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Łęcznej, Przedszkole Specjalne 
w Ludwinie, Ośrodek Rewalidacyjno-
-Wychowawczy w Łęcznej, Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy w Pod-
głębokiem, Zespół Szkół im. Króla K. 
Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół 
Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół 
Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejo-
wie, Kopalnia Wiedzy MatMartyna, 
Stowarzyszenie Kobiety Gospodarne 
Wyjątkowe „Łęcznianki”, Chorągiew 
Zamku w Zawieprzycach Atanazego 
Miączyńskiego herbu Suchekomnaty, 
Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej.

Najbardziej znaną i najchętniej 
kultywowaną tradycją Święta Plo-
nów jest wyplatanie dożynkowych 
wieńców. Od wielu lat tej tradycji 
towarzyszy konkurs na najpiękniej-
szy dożynkowy wieniec. Nie ina-
czej było i w tym roku. Jury musia-
ło dokonać trudnego wyboru spośród 
24 zaprezentowanych wieńców. Pod-
czas dożynek odbył się również finał 
I edycji konkursu „Markowy Pro-
dukt Powiatu Łęczyńskiego”. Laure-
atem konkursu w kategorii „Produkt” 
zostało Gospodarstwo Ogrodnicze 
Paweł Serej, a w kategorii „Usługa” 
– Restauracja „Country”.

W trakcie uroczystości w Pucha-
czowie gościliśmy również ekipę 
TVP 3 Lublin. W plenerowym studiu, 
oprócz współgospodarzy Dożynek – 
Starosty Łęczyńskiego Krzysztofa Nie-
wiadomskiego i Wójta Gminy Pucha-
czów Adama Grzesiuka – pojawili 
się m.in. Wiceminister Artur Soboń 
i Wiceminister Piotr Patkowski.

W imieniu organizatorów dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak atrakcyjnego, sprawnego 
i bezpiecznego przebiegu uroczysto-
ści, a przede wszystkim sponsorom, 
pracownikom jednostek organizacyj-
nych Powiatu Łęczyńskiego i Gminy 
Puchaczów, delegacjom gminnym 
i służbom bezpieczeństwa, a także 
twórcom „Strefy dzieci”.

 9Tekst: Beata Cieślińska, Aneta 
Resztak-FedurekKATeGORIA WIeNIeC TRADyCyJNy:

I miejsce – Stowarzyszenie KGW w Stoczku
II miejsce – KGW w Zezulinie Drugim
III miejsce – KGW Bekiesza
Wyróżnienie – KGW w Ciechankach

KATeGORIA WIeNIeC WSPóŁCZeSNy: 
I miejsce – KGW Małków
II miejsce – KGW Dratów Kolonia
III miejsce – Babeczki z Jaszczowa
Wyróżnienie – KGW Łuszczów Kolonia

Wyniki Powiatowego Konkursu Wieńców 
Dożynkowych 2021 

Starostowie dożynek: Henryka i Stanisław Brutt (po prawej)

chleby dożynkowe

Wieniec KgW małków Wieniec KgW w Stoczku Wśród gości byli m.in. wiceminister Piotr Patkowski i wiceminister Artur Soboń
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Łęczyńskiego 2021

NASI SPONSORZY:
SPONSOR GŁóWNy:
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

SPONSORZy STRATeGICZNI:
mitech michał zieliński, PAg Sp. z o.o.

SPONSORZy SPeCJALNI:
Wytwórnia makaronu domowego POL-mAK S.A.,
edWANeX Sp. z o.o. sp. k.,
Salon meblowy „Jawor” tadeusz Kuźnicki

SPONSORZy:
usługi transportowe głowienka Andrzej,
zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak 
Sp. z o.o.,
Bank Spółdzielczy w cycowie,
„Łęczyńska energetyka” Sp. z o.o.,
Bank Spółdzielczy w Niemcach,
Krzysztof Seroka usługi transportowe „Kamyk”,
P.P.H.u. AgrOPOL Jacenty Arasimowicz,
FHu rOLmet dorota Arasimowicz,
Organizacja międzyzakładowa NSzz 
„Solidarność” LW „Bogdanka” S.A.,
„Arpos” S. j. – Beata mazurek, marek Ogórek

SPONSORZy KONKURSU DLA DZIeCI:
centrum Helen doron w Łęcznej,
Poleski Park Narodowy,
małe zoo w turce,
chełmski Park Wodny i targowiska miejskie 
Sp. z o.o.,
Park rekreacji zoom Natury w Janowie 
Lubelskim,
Park linowy przy „zajeździe w lesie” 
w ciechankach,
Projekt zdrowie Łęczna

rozstrzygnięcie konkursu „markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego”

Kapela „Swojacy” z gdK w cycowie

Występ artystyczny mieszkańców gminy Ludwin

Starosta i Wójt gminy Puchaczów podczas nagrania dla tVP 3 Lubin

Widowisko przygotowane przez zespoły z gOK w milejowie

Przyśpiewki w wykonaniu dziennego domu „Senior+” w Bogdance

uroczysta msza dożynkowa

Atrakcją imprezy były liczne stoiska z lokalnymi przysmakami

Korowód dożynkowy

Atrakcje w „Strefie dzieci”
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Sukcesy naszych 
KGW
Koła gospodyń wiejskich 
z naszego powiatu nie tylko 
aktywnie działają na rzecz 
społeczności lokalnej. Swoje 
talenty prezentują również 
na forum wojewódzkim, 
odnosząc przy tym sukcesy.

P odczas półfinału konkursu Kobie-
ta Gospodarna Wyjątkowa, który 
odbył się w Urzędzie Marszał-

kowskim w Lublinie nasze panie zdo-
były liczne nagrody.

W KONKURSIe „ZIOŁOWe 
SKARBy KULINARNe” 
ZA NAJLePSZy PRODUKT 
Z WyKORZySTANIeM 
POLSKICh ZIóŁ:

I miejsce – Stowarzyszenie KGW 
w Stoczku,
II miejsce – KGW w Jaszczowie,
III miejsce – KGW w Wólce Bieleckiej.

W KONKURSIe „CIASTO JAK 
DAWNIeJ”:
I miejsce – KGW w Jaszczowie 
(wyróżnienie w finale konkursu)
II miejsce – KGW w Maryniowie
III miejsce – KGW w Zezulinie Dru-
gim.

W KONKURSIe „SeRWeTA 
INSPIROWANA TRADyCJą”:
I miejsce – KGW w Łańcuchowie,
II miejsce – KGW w Brzezinach,
III miejsce – KGW w Dratowie.

Wieniec tradycyjny przygotowa-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zezulinie Drugim zajął drugie 
miejsce w konkursie wojewódzkim, 
do którego w tym roku zgłosiło się 
niemal 100 uczestników. Finał kon-
kursu odbył się 12 września podczas 
Dożynek Wojewódzkich w Lubyczy 
Królewskiej.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

KgW w Jaszczowie podczas finału konkursu Kobieta gospodarna Wyjątkowa

KgW w zezulinie drugim na dożynkach Wojewódzkich 2021

„zakończenie lata”  
z TVP 3 Lublin

11 września ekipa TVP 3 
Lublin kolejny raz gościła 
w naszym powiecie. Tym 
razem w Ośrodku Sportów 
Wędkarskich nad jeziorem 
Rogóźno. Głównym tematem 
audycji telewizyjnej było 
podsumowanie wakacji 
w naszym regionie.

S tarosta Łęczyński Krzysz-
tof Niewiadomski oraz Wójt 
Gminy Ludwin Andrzej Cha-

bros mówili o turystycznych atu-
tach naszego regionu. Pobyt nad 
jeziorem Rogóźno był m.in. oka-
zją do przypomnienia o atrakcjach, 
z jakich skorzystali uczestnicy 
półkolonii letnich zorganizowa-
nych po raz pierwszy przez nasze 

Starosta Krzysztof Niewiadomski i wójt Andrzej chabros mówili o atrakcjach 
turystycznych regionu. Fot. arch. Starostwa

Starostwo. Wspólnie z mieszkańca-
mi gminy Ludwin prezentowaliśmy 
możliwości aktywnego wypoczyn-
ku na pojezierzu – wędkowanie, 
grzybobranie oraz grę w badmin-
tona. Letnie wydarzenia kultural-
no-turystyczne, w tym oficjalne 
otwarcie nowoczesnego budyn-
ku biblioteki w Ludwinie, podsu-
mowały Magdalena Kuca Naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultury 
i Turystyki Starostwa Powiatowe-
go w Łęcznej oraz Urszula Karwac-
ka z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ludwinie. Na temat tegorocz-
nych plonów, prowadzący pro-
gram Aneta Dyrla i Grzegorz Kuna, 
rozmawiali z rolnikami Justy-
ną Sawicką i Adamem Kurlakiem 
oraz przedsiębiorcą Jarosławem 
Rafalskim.

W związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego, dyrektorzy powiato-
wych szkół średnich prezentowali 
atuty i aktualną ofertę swoich pla-
cówek. Elżbieta Brodzik – Naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych – zachęcała do szczepień prze-
ciw COVID-19, a Małgorzata Wie-
czorek i Piotr Tomaka do badań w 
ramach projektu „Stop boreliozie! 
”. Emilia Białek-Paluch – Naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Powiatu – podsumowała projekt pn. 
„Zielarstwo – od tradycji do współ-
czesności”. O roli ziół w kuchni 
opowiadała również Danuta Grzech-
nik – Dyrektor PZAZ w Łęcznej.

Nie zabrakło też rozmów na temat 
spraw, którymi aktualnie żyją 
mieszkańcy naszego powiatu. Wice-
starosta Michał Pelczarski przed-
stawił najważniejsze inwestycje. 
Agnieszka Korzeniewska – Dyrek-
tor PCPR w Łęcznej – opowiadała 
o projekcie „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door oraz popra-
wa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych”, w ramach którego osoby 
potrzebujące wsparcia w zakresie 
mobilności mogą korzystać z bez-
płatnego transportu. Marta Piwoń-
ska – Dyrektor Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Kijanach 
– zachęcała do rodzicielstwa zastęp-
czego.

Audycję uatrakcyjniły występy 
wokalne artystów z terenu powiatu 
łęczyńskiego: Arkadii, Mai Marci-
nek, Klubu Seniora „Uśmiech Jesie-
ni” w Ludwinie, a także zespołu 
dziecięcego w składzie: Wiktoria 
Sawicka, Helena Smyl, Maja Pająk, 
Maja Nikiszyn.

 9Tekst: Beata Cieślińska

uczestniczki projektu „zielarstwo – od tradycji do współczesności” zaprezentowały 
potrawy przygotowane z wykorzystaniem ziół

O oprawę artystyczną audycji zadbał m.in. Klub Seniora w Ludwinie
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YjąTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”  
w Podzamczu (gmina Łęczna)

Pomimo krótkiego 
okresu funkcjonowania, 
„Dworzanki” aktywnie 
zaistniały podczas wielu 
wydarzeń o randze 
powiatowej, gminnej 
i lokalnej.

W śród ponadlokalnych dzia-
łań trzeba wymienić Dożyn-
ki Powiatowo-Gminne 2019 

oraz Święto Pieczonego Wieprza, 
a także tegoroczne dożynki gmin-
ne i powiatowe. W ww. wydarze-
niach KGW brało aktywny udział, 
zajmując się m.in. obsługą gastro-
nomiczną, przygotowaniem stoiska 
wystawienniczego, dekoracją sceny 
dożynkowej czy przygotowaniem 
wieńca. Inny, bo lokalny charak-
ter, miały „Wykopki” zorganizo-
wane przez „Dworzanki”. Były one 
znakomitą okazją do pokazania 
zapomnianych narzędzi, maszyn, ale 
i historycznego już sposobu pracy. 
Okazały się przy tym połączeniem 
tradycji z dobra zabawą i integra-
cją lokalnej społeczności.

Mocne strony KGW to energia 
i aktywność. Kadra koła składa się 
z przedstawicieli różnych zawodów. 
Nasi seniorzy są nie tylko wspar-
ciem w przygotowaniu kolejnych 
imprez, ale przede wszystkim skarb-
nicą tradycji, m.in. dawnych przepi-
sów kulinarnych, metod wykonania 
np. wieńca dożynkowego, dawnych 
obrzędów i zwyczajów. Panowie 
służą nam wsparciem, zwłaszcza 
technicznym i logistycznym w reali-
zacji kolejnych wydarzeń, dbają też 
o finanse koła.

Poza funkcjami edukacyjną i kul-
turową, wydaje się, że nasze koło 
jest inspiracją dla lokalnego środo-
wiska. Okazuje się, że coraz więcej 
mieszkańców Podzamcza nie tylko 
przypatruje się naszym działaniom 
i im kibicuje, ale także chętnie włą-
cza się do pomocy w realizacji kolej-
nych wydarzeń. Mimo krótkiego 
okresu istnienia KGW „Dworzanki” 

jest rozpoznawalne w środowisku. 
Plany na najbliższy czas to wyjazd 
integracyjny do teatru. W dalszej 
perspektywie naszym celem jest 
zapewnienia kołu lokalu, który 
umożliwiłby organizację spotkań 
i warsztatów w okresie jesienno-
-zimowym.

NAJWAżNIeJSZe 
OSIąGNIęCIA I NAGRODy:

 5 I miejsce w gminnym konkursie 
wieńców dożynkowych – 2021 r.

 5 nagroda Starosty Łęczyńskiego  
dla KGW zaangażowanych w akcję 
szczepień przeciwko epidemii 
COVID-19.

 9Tekst: Grzegorz Świerk

Koło Gospodyń Wiejskich „Łańcuchów”  
w Łańcuchowie (gmina Milejów)

KGW w Łańcuchowie 
istniało już wcześniej, 
lecz na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat 
jego działalność 
w zasadzie zanikła. Obecnie 
do reaktywowanego koła 
należą kobiety, które 
chcą dzielić się swoimi 
pasjami, wspierać się 
i dbać o tradycje. Nasze 
motto to: „Kobieta 
Gorąca, Wyjątkowa, bo z… 
Łańcuchowa”

S taramy się rozwijać kulturę ludo-
wą, a w szczególności lokal-
ną i regionalną. Dbamy o to, 

aby przekazywać sobie z pokolenia 
na pokolenie tradycje i wartości nasze-
go regionu. Do naszych mocnych stron 
można zaliczyć: talent rękodzielniczy, 
umiejętność robienia palm wielkanoc-
nych i wieńców dożynkowych, zdol-
ności kulinarne.

Nasze koło integruje lokalną spo-
łeczność. Rozpiętość wiekowa człon-
kiń pozwala uzupełniać się wzajemnie 

KGW dysponuje naczyniami zakupio-
nymi z dotacji, które można wypoży-
czać np. na imprezy rodzinne. Stara-
my się aktywnie uczestniczyć w życiu 
naszej miejscowości, gminy i powia-
tu. Współpracujemy z różnymi insty-
tucjami na naszym terenie. Pomagają 
nam w tym nowoczesne możliwości 
technologiczne i social media.

NAJWAżNIeJSZe 
OSIąGNIęCIA I NAGRODy:

 5 I miejsce w konkursie „Wieniec 
dożynkowy zakładany na głowę” 
i II miejsce w konkursie „Wieniec 
dożynkowy tradycyjny” na dożyn-
kach gminno-parafialnych w Mile-
jowie – 2021 r.

 5 I miejsce w konkursie „Serwe-
ta inspirowana tradycją” – półfi-
nał konkursu „Kobieta Gospodar-
na Wyjątkowa” w woj. lubelskim 
– 2021 r.

 5 I miejsca w gminnym konkursie 
na palmę wielkanocną tradycyjną, 
współczesną i pisankę wielkanoc-
ną – 2021 r.

 5 II miejsce w konkursie na „Najlep-
sze produkty i potrawy charakte-
rystyczne dla regionu lubelskiego 
wykonane z wykorzystaniem lubel-
skich jabłek” – 2020 r.

 5 I miejsce w konkursie „Kobieta 
Gospodarna Wyjątkowa” za obraz 
haftowany krzyżykiem – 2020 r.

 5 II miejsce w powiatowym konkursie 
wieńców dożynkowych – 2020 r.

 5 I miejsce w gminnym konkursie 
wieńców dożynkowych – 2019 r.

 5 I miejsce w gminnym konkursie 
kulinarnym „Dla KGW oraz Sołectw 
Gminy Milejów” – 2019 r.

 9Tekst: Jolanta Pikul

i radzić sobie w różnych działa-
niach. Nasi mężczyźni, czyli mężo-
wie, synowie, koledzy, znajomi 

stanowią dla nas ogromne wspar-
cie podczas przygotowań i organi-
zacji różnego rodzaju przedsięwzięć. 

KGW „DWORZANKI”  
W LICZBACh:

 5 Koło działa: 2 lata
 5 Liczba członków: 39
 5 Liczba mężczyzn: 8
 5 Najstarszy członek ma: 70 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 29 lat

KGW „ŁAŃCUChóW”  
W LICZBACh:

 5 Koło działa: prawie 3 lata
 5 Liczba członków: 60
 5 Najstarszy członek ma: 80 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 20 lat



12 WydAWNIctWO SAmOrządu POWIAtu ŁęczyńSKIegO | Nr 9/2021Ziemia ŁęcZyńska

Przepustka do „Bogdanki”Uczniowie ze szkół w Łęcznej 
i Ostrowie Lubelskim zasilą 
kadry „Bogdanki”. Kopalnia 
kontynuuje współpracę 
z placówkami kształcącymi 
specjalistów niezbędnych 
do dalszego rozwoju firmy. 
List intencyjny o kontynuacji 
współpracy podpisali 
prezesi LW „Bogdanka” S.A., 
RG „Bogdanka” Sp. z o.o., 
dyrektorzy Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej i Zespołu 
Szkół w Ostrowie Lubelskim.

R ozwój zawodowy osób pracują-
cych w „Bogdance” oraz sukce-
sywne pozyskiwanie młodych, 

ambitnych i utalentowanych pracowni-
ków to w naszej opinii klucz do utrzyma-
nia wysokiej kultury technicznej naszej 
kadry i umocnienia pozycji „Bogdan-
ki” jako najbardziej efektywnej kopal-
ni w Polsce. Bez wysoko wyspecjalizo-
wanych pracowników nie moglibyśmy 
wdrażać innowacji, które charaktery-
zują naszą spółkę. To dzięki nim może-
my myśleć o konkurowaniu z najlep-
szymi nie tylko w kraju, ale na świecie. 
Efekty naszej strategii są takie, że dziś 
wdrażamy rozwiązania na skalę świa-
tową. Transformacja, która nas czeka, 
stawia przed nami i naszymi pracowni-
kami liczne wyzwania, a żeby im spro-
stać wciąż musimy się rozwijać. Chcemy 
pozostać liderem efektywności w branży 
górniczej w kraju, ale też móc skutecz-
nie konkurować z podmiotami świato-
wymi. Wprowadzamy innowacje o prze-
łomowym charakterze dla „Bogdanki”. 
Poprzez digitalizację i optymalizację 
wprowadzamy firmę na nowe tory. 
Zmierzamy do wprowadzenia cyfrowej 
rewolucji przemysłowej 4.0. Utrzymanie 
miejsc pracy oraz stabilność funkcjono-
wania są ważne nie tylko dla samej spół-
ki, ale też dla regionu i kraju. Będziemy 
dążyć do tego, aby „Bogdanka” pozo-
stała gospodarczym filarem wojewódz-
twa lubelskiego i rozwijała się w opar-
ciu o wykwalifikowaną kadrę – mówił 
Artur Wasil Prezes Zarządu LW „Bog-
danka” S.A.

Celem projektu jest wyłonienie spo-
śród absolwentów szkół partnerskich 
trzech laureatów, którzy otrzyma-
ją „Przepustkę do pracy w Bogdan-
ce”, zgodnie z aktualnymi potrzebami 
kadrowymi zakładu górniczego nale-
żącego do LW „Bogdanka” S.A. oraz 
wyróżnienie siedmiu kolejnych osób, 
które zostaną zatrudnione w RG „Bog-
danka”. Pod uwagę brane są: uzyska-
nie przez absolwenta średniej ocen 
z przedmiotów technicznych nie niż-
szej niż 4,50 oraz progu punktowego 
z egzaminu zawodowego o wysoko-
ści powyżej: 70% z części pisemnej, 
80% z części praktycznej.

Przepustki i stypendia to elementy 
polityki edukacyjnej, którą wspólnie 
z RGB wdrażamy. Celem jest popra-
wa jakości kształcenia – praktycz-
na nauka zawodu, olimpiada gór-
nicza, aktywny udział w promocji 

osoby wyróżnione przez RGB będą 
miały możliwość otrzymania bonu 
szkoleniowego. Głównym profilem 
działalności spółki RG „Bogdanka” jest 
świadczenie usług z zakresu wykony-
wania prac górniczych, budowlanych 
oraz realizowania dostaw. Sukcesyw-
nie poszerzamy zakres świadczonych 
usług, skupiając się na realizacji spe-
cjalistycznych prac górniczych. Spół-
ka, oprócz prac górniczych w ramach 
funkcjonowania w strukturach GK 
pełni także rolę szkoleniową, którą 
realizuje poprzez praktyczną naukę 
zawodu. Polityka edukacyjna pre-
zentuje kompleksowe podejście GK 
do współpracy ze szkołami. Patrząc 

przyszłościowo i wspierając rozwój 
młodzieży, funkcjonował będzie bon 
szkoleniowy – jest to dodatkowe 25% 
wartości stypendium, które uczeń 
może wykorzystać na szkolenie tech-
niczne/zawodowe. Założeniem bonu 
jest wspieranie młodych ludzi i zachę-
canie do zadbania o swoją przyszłość 
na wczesnym poziomie edukacji tak, 
by wchodząc na rynek pracy mieli 
większe możliwości i szybszą ścież-
kę rozwoju.

– Praktyczne podejście do kwestii 
kształcenia pokazuje też „Olimpia-
da górnicza”, która ma być realizo-
wana w ramach obchodów dnia gór-
nika. Jest to forma zabawy/konkursu 
dla uczniów, który oprócz weryfikacji 
wiedzy teoretycznej, zagadnień z dzie-
dziny BHP oraz pierwszej pomocy, wery-
fikuje też umiejętności praktyczne oraz 
uczy pracy zespołowej. Reprezentacje 
poszczególnych szkół rywalizują o nagro-
dy rzeczowe, przewidziana jest także 
dodatkowa nagroda w postaci Bonu Pie-
niężnego dla zwycięskiej szkoły – mówił 
Prezes Zarządu RG „Bogdanka” Mar-
cin Kuryło.

– Stypendia dla młodzieży są pomo-
cą, ale przede wszystkim motywacją 
do kształcenia i rozwoju. Otwarta droga 
do pracy, czy podjęcie studiów specjali-
stycznych to są wymierne efekty naszej 
współpracy. Kształcimy m.in. w zawo-
dach technik mechanik czy technik elek-
tryk. Często też po studiach młodzi wra-
cają do nas. Można więc powiedzieć, 
że wpływają pośrednio na rozwój nasze-
go regionu – zwracała uwagę Dyrektor 
ZSG w Łęcznej Maria Jarmuł.

– Jesteśmy wdzięczni „Bogdance” 
za to, że trzyma patronat nad naszy-
mi szkołami i w bardzo wyraźny spo-
sób pomaga uczniom, najpierw w zdoby-
waniu wiedzy, a później w zdobywaniu 
pracy. Pozwala to na rozwój młodych, 
wykształcenie, poszerzanie horyzontów. 
W czasie transformacji, w którym znala-
zła się „Bogdanka”, wspólnie odpowia-
damy na wyzwania. W tym roku uru-
chomiliśmy kierunek technik urządzeń 
i systemów energii odnawialnej, aby iść 
w tym kierunku, w którym podąża firma 
– stwierdził Ryszard Smerdel Dyrek-
tor ZS w Ostrowie Lubelskim.

Na chwilę obecną w RG „Bogdan-
ka” zatrudnionych jest blisko 700 
osób, a w całej Grupie Kapitałowej 
„Bogdanka” ponad 5600. Kopalnia 
jest wciąż jednym z największych 
pracodawców Lubelszczyzny, stano-
wiąc filar gospodarczy i ekonomicz-
ny regionu. Program realizowany 
będzie przez 3 lata. To druga edy-
cja, w pierwszej od 2017 do 2020 r. 
dzięki „przepustce do pracy” zatrud-
niono 57 osób, a stypendium nauko-
we fundowane przez LWB otrzyma-
ły 192 osoby.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

kierunków i przygotowanie skryp-
tów dla nauczycieli oraz spotkania 
z kadrą. – Mając na uwadze potrze-
bę stworzenia najlepszych warunków 
zdobywania wiedzy i umiejętności dla 
uczniów szkoły partnerskiej, a także 
pozyskiwania wykwalifikowanych kadr 
dla gospodarki oraz realizację zało-
żeń praktyki zawodowej, strony listu 
zobowiązują się do wspólnych działań 
w zakresie dydaktyki. Będzie to m.in. 
wsparcie procesu upraktycznienia pro-
gramu kształcenia, doskonalenie umie-
jętności rozpoznawania, diagnozowania 
i rozwiązywania problemów zawodo-
wych, a także rozwoju cech osobo-
wych związanych z pracą, takich jak 

odpowiedzialność i etyczne zachowania. 
Poprzez bliską współpracę ze szkołami 
średnimi w naszym regionie, a także 
z najważniejszymi ośrodkami nauko-
wymi w naszej branży, chcemy pozy-
skiwać młodych, utalentowanych pra-
cowników, by utrzymać wysoki poziom 
kadr w spółce – podkreślił Adam Par-
tyka Z-ca Prezesa ds. pracowniczych 
i społecznych.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć 
na zatrudnienie w „Bogdance”, 
a w trakcie nauki uczniowie mogą 
ubiegać się o stypendium w wyso-
kości 1000 zł na semestr. W sumie 
wypłaconych będzie 20 stypendiów – 
16 przez LWB i 4 – RGB. Oprócz tego, 

Stypendyści pierwszej edycji programu wraz z prezesami

Partnerzy programu stypendialnego
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Bardzo dobre wyniki 
operacyjne „Bogdanki”

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
opublikowała skonsolidowane 
wyniki finansowe za I półrocze 
2021 r. Skonsolidowane 
przychody wyniosły w tym 
okresie 1 046,6 mln zł (wzrost 
o 23,3%), eBITDA 329,8 mln zł 
(+49,2%), zysk operacyjny  
116,2 mln zł (+132,9%), a zysk 
netto 91,4 mln zł (+149,1%). 
Główny wpływ na wyniki 
finansowe Spółki w I półroczu 
2021 r. miała wysoka sprzedaż 
i produkcja węgla w porównaniu 
z rokiem 2020.

P ierwsze półrocze tego roku cecho-
wało się wzmożonym popytem 
na węgiel ze względu na chłod-

niejszą zimę i efekt ożywienia na rynku 
z uwagi na odbudowę gospodarki po pan-
demii. Dlatego naszym priorytetem stała 
się w tym okresie optymalizacja układu 
i harmonogramu biegu ścian. Osiągnęli-
śmy to dzięki wytężonej pracy całej zało-
gi – podkreślił Artur Wasil Prezes Zarzą-
du Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

W I półroczu 2021 r. „Bogdanka” 
wykonała ok. 10,4 km wyrobisk kory-
tarzowych. Produkcja węgla handlowe-
go wyniosła w I półroczu br. ponad 4,9 
mln ton, co oznacza wzrost o 33,8% rok 
do roku (w samym II kwartale produk-
cja osiągnęła poziom prawie 2,3 mln 
ton). W I połowie br. sprzedaż węgla 
ukształtowała się na poziomie 4,6 mln 
ton i była o 30,3% wyższa niż rok wcze-
śniej (w samym II kwartale było to 2,2 
mln ton). Średni uzysk w I półroczu 

2021 r. wyniósł 71,6%, wobec 66,8% 
przed rokiem, a w samym II kwartale 
br. – 70,8% (wobec 68,4% w II kwar-
tale 2020 r.).

– Zarówno w drugim kwartale jak 
i całym półroczu 2021 r. EBITDA była 
istotnie wyższa niż w analogicznym okre-
sie 2020 r. Wyższy wynik EBITDA wyni-
ka głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla 
oraz niskiej bazy z 2020 r. – dodał Artur 
Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. ekonomiczno-finansowych.

W I półroczu 2021 r. „Bogdanka” 
utrzymała swoją pozycję rynkową, 
osiągając wysoki, ponad 28%, udział 
w sprzedaży węgla do energetyki zawo-
dowej. Udział w sprzedaży węgla ener-
getycznego ogółem kształtował się 
na poziomie 22,4%.

– Zgodnie z założeniami strategii opu-
blikowanej pod koniec ubiegłego roku, 
poszukujemy nowych rynków zbytu dla 
naszego węgla wiedząc, że popyt w Pol-
sce będzie spadał w najbliższych latach. 
Dlatego też nawiązaliśmy relacje z pod-
miotami ukraińskimi, widzimy tam dal-
szą perspektywę współpracy – powiedział 
Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa 
Zarządu ds. rozwoju.

W omawianym okresie GK LW „Bog-
danka” poniosła wydatki inwestycyj-
ne na poziomie ponad 137 mln zł.  
Największą część tej kwoty, blisko  
82,5 mln zł, przeznaczono na nowe 
wyrobiska i modernizację istniejących.

– W dalszym ciągu monitorujemy 
i reagujemy na bieżąco na sytuację zwią-
zaną z COVID-19 w spółce. Dzięki kon-
sekwentnym działaniom sztabu kryzyso-
wego i odpowiedzialnej postawie naszych 
pracowników, utrzymujemy produk-
cję na zaplanowanym poziomie – mówi 
Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarzą-
du ds. pracowniczych i społecznych.

Wyniki finansowe GK LW „Bogdan-
ka” za I półrocze 2021 roku przedsta-
wia tabela powyżej.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

w tys. PLN I pół. 2020 I pół. 2021 Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży 849 011 1 046 591 + 23,3%
EBITDA 221 108 329 849 + 49,2%
EBIT 49 900 116 194 + 132,9%
Zysk netto 36 669 91 358 + 149,1%

Pamiętamy o wrześniu’39

82 lata temu, we wrześniu 
1939 roku, Polska stała się 
ofiarą agresji militarnej wojsk 
III Rzeszy i ZSRR. Rozpoczęła 
się II wojna światowa, która 
była jedną z największych 
tragedii XX w. Władze 
i mieszkańcy naszego powiatu 
nie zapomnieli o bohaterach 
tamtych dni.

1 września na Placu Powstań 
Narodowych w Łęcznej uczci-
liśmy pamięć tych, którzy sta-

nęli na pierwszej linii frontu w obro-
nie naszej Ojczyzny przed agresją 
niemiecką. Podczas uroczystości 

Inwestycji i Rozwoju Powiatu Emi-
lia Bialek-Paluch, Naczelnik Wydzia-
łu Administracyjno-Gospodarczego 
Monika Kryk.

20 września przedstawiciele władz 
Powiatu Łęczyńskiego – Wicestarosta 
Michał Pelczarski i Naczelnik Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Turystyki Mag-
dalena Kuca – wzięli udział w obcho-
dach rocznicy bitwy o most lubelski 
w Łęcznej. W uroczystości, podczas 
której uczniowie Zespołu Szkół Gór-
niczych w Łęcznej zaciągnęli wartę 
honorową, odczytano apel pole-
głych i złożono kwiaty przy pomni-
ku, na którym wyryto nazwiska boha-
terów tamtych wydarzeń.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

zaciągnięto wartę honorową, odśpie-
wano hymn narodowy i przywołano 
apel poległych. Przemówienia wygło-
sili Wicestarosta Michał Pelczarski 
i Burmistrz Łęcznej Leszek Włodar-
ski. Następnie złożone zostały okolicz-
nościowe wieńce oraz znicze. W zor-
ganizowanej przez Powiat Łęczyński 
uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz oraz mieszkańcy Łęcz-
nej i okolic.

17 września, w rocznicę agre-
sji sowieckiej na Polskę, pamiętając 
o zdradzonych i poległych, kwiaty 
i znicze na Placu Powstań Narodowych 
w Łęcznej złożyli Starosta Łęczyński 
Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta 
Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału 

Przemówienie Wicestarosty z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Fot. arch. Starostwa

Przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego oddają hołd ofiarom 
agresji sowieckiej Obchody rocznicy bitwy o most w Łęcznej
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TO LuDZIE T WORZ ą POWIAT

Andrzej Woźniak, Sławomir Rafalski 
– zasłużeni dla rolnictwa

Andrzej Woźniak 
od 1985 r. prowadzi 
w Stoczku wielopokoleniowe 
gospodarstwo rolne, 
które założył jego ojciec. 
Działalność gospodarstwa 
skupiona jest przede 
wszystkim na produkcji 
chmielu.

Swoje produkty rolne dys-
trybuuje za pośrednictwem 
grupy producentów rolnych. 

Od wielu lat jest członkiem Związ-
ku Polskich Plantatorów Chmielu 
oraz Spółdzielni Produkcji Chmielu 
„Chmielarz”. W roku 2016 Andrzej 
Woźniak od Związku Polskich Plan-
tatorów Chmielu za wybitne zasłu-
gi w produkcji szyszek chmielo-
wych otrzymał wyróżnienie.

Pan Andrzej od początku swo-
jej działalności nieustannie inwe-
stuje w innowacyjne rozwiąza-
nia w gospodarstwie, począwszy 
od zmechanizowania uprawy, przez 
rozbudowę linii zrywająco-suszącej 
chmiel. Był jednym z pierwszych 
plantatorów w kraju, którzy wpro-
wadzili do procesu produkcyjne-
go gazową suszarnię chmielu. Suk-
cesywne rozbudowywanie parku 
maszynowego znacząco poprawi-
ło możliwości produkcyjne gospo-
darstwa.

Lubelskie Zakłady Chmielar-
skie niejednokrotnie organi -
zowały spotkania na plantacji 
Andrzeja Woźniaka, prezentu-
jąc ją rolnikom z kraju i zagrani-
cy, jako wzór plantacji chmielu. 

Profesor Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie Czesław Sawczuk 
w gospodarstwie Andrzeja Woźnia-
ka wielokrotnie prowadził liczne 
doświadczenia i badania.

Andrzej Woźniak chętnie angażuje 
się w przedsięwzięcia na rzecz lokal-
nej społeczności. Posiadając bogate 
doświadczenie, często udziela rad 
i wskazówek innym plantatorom 

Sławomir rafalski i Andrzej Woźniak na dożynkach Wojewódzkich 2021, gdzie otrzymali odznaki „zasłużony dla rolnictwa”

chmielu w zakresie uprawy i środ-
ków ochrony roślin. Swoją pasję 
zaszczepił również u syna i wnuka, 
by uprawa chmielu była kontynu-
owana przez kolejne pokolenia.

Sławomir Rafalski od 15 lat 
wraz z bratem Jarosławem 
prowadzą gospodarstwo 
rolne o powierzchni 60 ha, 
zlokalizowane na terenie 
gminy Ludwin. Z rolnictwem 
związani są od dzieciństwa, zaś 
gospodarstwo przejęli po ojcu. 
W czasie samodzielnego 
prowadzenia gospodarstwa 
poczynili liczne inwestycje, aby 
je powiększyć i zmodernizować.

O becnie gospodarstwo specjali-
zuje się w uprawie leszczyny, 
rzepaku oraz zbóż, a produk-

cja odbywa się według zasad zrówno-
ważonego rozwoju. Pan Sławomir pra-
cuje również w rodzinnej firmie, którą 
w 1991 r. założył jego ojciec – Józef 
Rafalski. Działalność firmy RAFALSCY 
J.H.J.S. w Zezulinie Niższym nasta-
wiona jest przede wszystkim na sprze-
daż nawozów, środków ochrony roślin, 
pasz oraz materiału siewnego. Głów-
nym atutem prowadzonej działalności 
jest doradztwo w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin i nawozów. 
Pan Sławomir w swojej pracy wykorzy-
stuje doświadczenie, ale także wiedzę 
zdobytą podczas studiów na Akademii 
Rolniczej w Lublinie. Sezonowo zajmu-
je się także skupem owoców, warzyw, 
rzepaku, kukurydzy oraz zbóż.

W środowisku producentów rolnych 
Sławomir Rafalski cieszy się dużym 
uznaniem. Jego dorobek został również 
doceniony na forum wojewódzkim. 
Podczas Dożynek Wojewódzkich 2021 
otrzymał odznakę honorową „Zasłużo-
ny dla rolnictwa”.
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Andrzej Dziurawiec „Bastard”, „Festiwal”
Każdy miłośnik kryminałów 
powinien sięgnąć po książki 
Andrzeja Dziurawca. Autor, 
z zawodu scenarzysta 
filmowy, stworzył policyjny 
duet, który zaprezentował 
na kartach „Bastarda” 
i „Festiwalu”. Powieści 
utrzymane są w klasycznym, 
„chandllerowskim” klimacie. 

A kcja pierwszego tomu rozgry-
wa się w Warszawie, gdzie 
dochodzi do tajemniczych 

morderstw. Ofiarami zostają woka-
listka jazzowa Nina Goldfarb, archi-
wista Wojtek Glinka, agent Mosadu 
oraz terrorysta palestyński. Śledztwo 
w tej zagadkowej sprawie podejmują 
emerytowany inspektor policji Franz 
Szubert oraz jeden z najlepszych 
śledczych warszawskich – inspek-
tor Robert Szuman. W drugiej czę-
ści cyklu dochodzi do brutalnych 
zabójstw kobiet, podczas odbywa-
jącego się w stolicy feministyczne-
go festiwalu. Do akcji wkraczają 
ponownie dobrze znani czytelni-
kowi bohaterowie. Morderca jest 

„Bastard” i „Festiwal” to pozycje 
godne przeczytania w nadchodzące 
jesienno-zimowe wieczory.

Dalsze przygody Szumana i Szuber-
ta znajdziecie w 3 tomie pt. „Płoną-
ce ambony”, którego wydanie w naj-
bliższym czasie zapowiedział autor. 
Pierwsze dwie części cyklu są dostęp-
ne w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Łęcznej. Zapraszamy!

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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tuż obok, ale czy detektywi szybko 
odkryją prawdę?

Mistrzowsko skonstruowana fabu-
ła powieści z wieloma interesującymi 
i nieznanymi faktami historycznymi 
sprawia, iż czytelnik z ciekawością 
śledzi dalszy rozwój akcji. Poczu-
cie humoru, dowcip i lekkość języ-
ka stanowią niezaprzeczalne walo-
ry książek. Ciekawy i niebanalny 
wątek kryminalny oraz świetne dia-
logi to kolejny plus wydawnictw. 

Wakacje w Klubie „Senior+” 
w Łęcznej
Czas wakacyjny 
w powiatowym Klubie 
„Senior+” obfitował w liczne 
wydarzenia. Seniorzy 
spędzili go atrakcyjnie, 
odpoczywając i angażując się 
w różne formy aktywności 
społecznej.

P odczas wyjazdu nad jezioro Pia-
seczno seniorzy delektowali się 
przygotowanymi przez siebie 

przekąskami, śpiewali piosenki znane 
im z lat młodości. Był czas na relaks 
na plaży i pływanie w jeziorze. Nie 
obyło się też bez „Letniej potańców-
ki” w klubie, na której do tańca przy-
grywała grupa muzyczno-wokalna 
„Seniorzy”.

Seniorzy zwiedzali również najbliż-
szą okolicę – Łańcuchów i Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce. Było też 
kino i wyjazdy na basen. Podczas 
wizyty w Placówce Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Kijanach okaza-
ło się, że wiek nie jest przeszkodą 
we wspólnym spędzaniu czasu.

Odwiedzili nas też ciekawi ludzie, 
którzy z pasją opowiadali o swojej 
pracy: pisarz i scenarzysta Andrzej 
Dziurawiec oraz podróżnik i poeta 

Waldemar Skurantowicz. Lato się 
skończyło, ale przed seniorami kolej-
ne wyzwania i plany na przyszłość.

 9Tekst: ewa Burcon

członkowie powiatowego Klubu Senior + na wycieczce w Łańcuchowie. Fot. arch. 
Starostwa

Wyjątkowi goście 
w bibliotece 
powiatowej

Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Łęcznej 
w ostatnim czasie miała 
zaszczyt gościć niezwykłych 
twórców – Andrzeja Dziurawca 
i Waldemara Skuratowicza.

A ndrzej Dziurawiec odwiedził 
nas 5 sierpnia. To członek Pol-
skiej Akademii Filmowej, autor 

wierszy, opowiadań, powieści. Uzna-
ny publicysta oraz scenarzysta. Twór-
ca „Bastarda” i „Festiwalu” przeniósł 
uczestników spotkania w świat krymi-
nałów i seriali. Przybliżył słuchaczom 
kulisy procesu twórczego. Opowiadał 
o inspiracjach oraz wzorcach swoich 
bohaterów literackich.

3 września biblioteka gościła Wal-
demara Skuratowicza – poetę, autora 

bloga „U poety”, podróżnika, mala-
rza i rzeźbiarza-amatora, karykatu-
rzystę, przyjaciela śp. prof. Walerego 
Pisarka, opozycjonistę PRL. Spotkanie 
było wzruszającą „podróżą po świe-
cie poezji”, fascynującą wędrówką 
po Polsce, a także wspomnieniem 
o wybitnym naukowcu – prof. Wale-
rym Pisarku.

W spotkaniach udział wzięli: 
Krzysztof Niewiadomski – Starosta 
Łęczyński, Wioletta Wachewicz – 
Sekretarz Powiatu, pracownicy sta-
rostwa, dyrektorzy powiatowych 
jednostek organizacyjnych, biblio-
tekarze, członkowie Dyskusyjnych 
Klubów Książki, powiatowego Klubu 
Senior+ w Łęcznej oraz młodzież 
szkolna.

 9Tekst: Monika Bogusz

Andrzej dziurawiec Waldemar Skuratowicz
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Wojewódzka Wystawa Koni Ras 
Zimnokrwistych 

11 września w milejowie odbyła się IV Wojewódzka Wystawa 
Koni ras zimnokrwistych, zorganizowana przez Polski 
związek Hodowców Koni ras zimnokrwistych. II miejsce zajął 
ogier Państwa grochowskich z gminy Ludwin. Wydarzenie 
patronatem objął Starosta Łęczyński.

Dni Kultury Chrześcijańskiej

W sierpniu w milejowie odbyły się koncerty: Świdnik gospel 
choir i męskiego zespołu Wokalnego KAIrOS. Wydarzenia 
miały miejsce w ramach dni Kultury chrześcijańskiej, 
współfinansowanych z dotacji Powiatu Łęczyńskiego. Ich 
organizatorem było towarzystwo Przyjaciół milejowa.

Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej

tegorocznym dożynkom powiatowym towarzyszył turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łęczyńskiego. 4 września 
do rywalizacji stanęło 7 zespołów w 2 kategoriach 
wiekowych. zwyciężyły drużyny z Łęcznej. Puchary i medale 
zwycięzcom wręczyli wiceminister Piotr Patkowski i starosta 
Krzysztof Niewiadomski.

„Tradycyjny bukiet zielny”

14 sierpnia KgW w Stoczku zorganizowało III edycję 
konkursu na najpiękniejszy bukiet zielny. Konkurs odbył 
się w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Łęczyński na 
zadanie pn. „tradycje zielarskie w powiecie łęczyńskim”.

Otwarcie biblioteki w Ludwinie

4 września oficjalnie otwarto nową siedzibę gminnej Biblioteki 
Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie. Przecięcia 
wstęgi dokonali m.in.: Wiceminister Piotr Patkowski, doradca 
społeczny meN Janusz Wawerski, Kierownik działu Komunikacji 
i Promocji Instytutu Książki w Krakowie Łukasz Jarocki, Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

Motoserce

Stowarzyszenie motocyklowe PAtrIA kolejny raz 
zorganizowało w Łęcznej „motoserce”. W paradzie 
motocyklowej wzięło udział ponad 160 motocykli 
z całej Polski. Podczas imprezy zebrano prawie 21 l 
krwi. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty 
Łęczyńskiego.

Narodowe Czytanie 2021

8 września Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
zorganizowała X – jubileuszowe Narodowe czytanie. 
Lekturą tegorocznej edycji była „moralność pani dulskiej” 
gabrieli zapolskiej. Inscenizację dramatu, przygotowaną 
pod kierunkiem kustosza biblioteki magdaleny Pastuszak-
Puchalskiej, zaprezentowali członkowie powiatowego Klubu 
„Senior” + w Łęcznej.

Kolejne sukcesy w kickboxingu

Igor głowienka zdobył srebrny medal w Pucharze Świata 
w kickboxingu w walkach pointfighting kadetów młodszych 
do 42 kg. Jego brat – Kacper – zajął miejsca 5‒8 wśród 
kadetów starszych do 47 kg. Igor i Kacper są laureatami 
nagrody przyznawanej przez Starostę Łęczyńskiego 
za wybitne osiągnięcia sportowe. Obaj zawodnicy 
to wychowankowie łęczyńskiej sekcji LKSW „dAN”.


