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Dwa busy do przewozu niepełnosprawnych

Powiat Łęczyński 
aktywnie działa na rzecz 
przełamywania barier 
mobilności osób 
niepełnosprawnych. 
Możemy to robić m.in. 
dzięki zakupowi dwóch 
9-osobowych busów.

Pierwszy samochód zakupio-
ny został w ramach projektu 
realizowanego przez PFRON 

pn. „Usługi indywidualnego trans-
portu door-to-door oraz popra-
wa dostępności architektonicz-
nej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014‒2020. Dzięki niemu 
osoby potrzebujące mogą otrzy-
mać bezpłatną pomoc w dotarciu 

do urzędu, lekarza czy na rehabi-
litację. Jednocześnie osoby wyma-
gające wsparcia w zakresie mobil-
ności mogą skorzystać z transportu 
w celach związanych z aktywiza-
cją zawodową, m.in. w zakresie 
dowozu na szkolenia, kursy czy 
staże. Na zakup samochodu Powiat 
Łęczyński otrzymał 149 349, 99 zł. 
Drugi bus przystosowany do prze-
wozu osób niepełnosprawnych, 
w tym osób na wózkach inwalidz-
kich, został zakupiony w ramach 
„Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III”. PFRON 
dofinansował zakup w kwocie 
91 000 zł.

– Jes t  mi  n iezmiernie  mi ło , 
że w powiecie łęczyńskim dzie-
je się tak wiele dobrych rzeczy dla 
osób z niepełnosprawnościami (…) 
że tak świetnie funkcjonuje wsparcie 

społeczne, zawodowe i rehabilitacyj-
ne dla tej szczególnie potrzebującej 
grupy mieszkańców – mówiła Małgo-
rzata Paprota Dyrektor Lubelskiego 
Oddziału Pa ństwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

– Samochody służą m.in. do prze-
wozu podopiecznych Ośrodka Rewa-
lidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Jaszczowie, starszych mieszkańców 
powiatu, a także innych osób, które 
wykażą taką potrzebę. Należy podkre-
ślić, iż nie tylko osoby niepełnospraw-
ne mogą korzystać z usługi transpor-
tu oferowanej przez nasz powiat. 
Mogą to być również osoby pełnolet-
nie, które mają problem z porusza-
niem się – mówi Starosta Łęczyński 
Krzysztof Niewiadomski.

 9Tekst: Anna Karwat

Zakup busów został dofi nansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Fot. arch. Starostwa

Zakupione pojazdy zostały poświęcone przez ks. Andrzeja Majchrzaka

Z okazji górniczego święta
w imieniu władz Powiatu Łęczyńskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Niech święta Barbara ma Was zawsze w opiece!

Przewodniczący Rady Powiatu
Arkadiusz Biegaj

Przewodniczący Rady Powiatu
Arkadiusz Biegaj

Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

Szczęść Boże!
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Szanowni 
Państwo

P owierzone nam 3 lata temu 
zaufanie traktujemy jak zobowią-
zanie do stawiania sobie ambit-

nych celów, których konsekwencją 
są przemyślane inwestycje i przedsię-
wzięcia. Ponad 50 mln zł to wartość 
zrealizowanych dotychczas inwesty-
cji, które wpływają na jakość i bezpie-
czeństwo życia mieszkańców. Nie bra-
kuje działań, które ułatwiają codzienne 
funkcjonowanie seniorom czy osobom 
zmagającym się z niepełnosprawno-
ścią. Podnosimy standardy w obsza-
rze edukacji, zdrowia. Aktywizuje-
my mieszkańców oraz wspieramy ich 
przedsiębiorczość. Dziękuję wszyst-
kim pracownikom za wkład i zaan-
gażowanie w realizację planowych 
zadań. Radzie Powiatu za dobre decy-
zje i współpracę. Dziękuję Państwu 
za zaufanie, wsparcie i życzliwość.

Od ponad 40 lat ziemię łęczyńską 
wyróżnia nie tylko dobrze rozwinięta 
gałąź gospodarki, jaką jest rolnictwo. 
Kopalnia węgla kamiennego w Bog-
dance na stałe wpisała się w krajo-
braz naszego regionu. Dziś trudno 
wyobrazić sobie powiat bez działal-
ności LW „Bogdanka” S.A. – jedne-
go z największych przedsiębiorstw 
działających na terenie naszego woje-
wództwa. To także jedna z najnowo-
cześniejszych kopalni węgla kamien-
nego w kraju. Czynnikami, które 
wpłynęły na pozycję niekwestiono-
wanego lidera i jednego z najbardziej 
liczących się przedsiębiorstw w Pol-
sce wschodniej, z pewnością są inno-
wacyjność, wysoka jakość usług, czy 
dobre wyniki fi nansowe.

W przededniu święta społeczno-
ści górniczej, wyrażam szacunek 
i podziw dla trudnej pracy górnika. 
Ten zawód charakteryzuje odwaga 
i poszanowanie tradycji. Doceniam 
trud pracy, kierując słowa uznania 
pod adresem Zarządu i pracowni-
ków LW „Bogdanka” S. A. W imie-
niu Zarządu Powiatu Łęczyńskiego 
życzę, by zbliżająca się Barbórka 
była okazją do jednoczenia się pra-
cowników przemysłu wydobywcze-
go. Niech święta Barbara czuwa nad 
Wami i ma „górniczą brać” zawsze 
w swojej opiece.

Szczęść Boże Górnikom!
 9Krzysztof Niewiadomski

Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Obserwacja potrzeb 
społeczno-kulturalnych 
wskazała kolejny kierunek 
i obszar do inwestowania. 
Kierując się zasadami 
ekonomii społecznej, jak 
również wsłuchując się 
w potrzeby mieszkańców 
został złożony wniosek 
w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji 
Strategicznych. W listopadzie 
do budżetu Powiatu 
Łęczyńskiego trafi ło 
4 500 000 zł bezzwrotnego 
dofi nansowania 
na utworzenie Powiatowego 
Centrum Aktywności 
Społeczno-Kulturalnej 
w Łęcznej.

C entrum powstanie w budyn-
ku przy al. Jana Pawła II 89. 
Już niebawem nieruchomość 

zyska nowe oblicze i miano budyn-
ku „Gryfa”. Przed nami zatem czas 
intensywnych prac budowalnych 

– wymiana okien, termomoderni-
zacja, zagospodarowanie i uporząd-
kowanie terenu wokół budynku, 
a to tylko krótki wycinek zapla-
nowanych prac. W zamierzeniach 
nie brakuje działań likwidujących 
bariery architektoniczne. Aktu-
alnie pracujemy nad opracowa-
niem odpowiedniej dokumentacji, 
by w możliwie najkrótszym czasie 
ogłosić postępowanie, w ramach 
zamówienia publicznego, dotyczą-
ce wyłonienia wykonawcy, który 
kompleksowo w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” zajmie się reali-
zacją inwestycji.

Powstanie Centrum w pewnością 
ułatwi nawiązywanie relacji, a tym 
samym wzmocni poczucie lokalnej 
przynależności. Niezaprzeczalnie 
sprzyjać będzie budowaniu więzi 
społecznych, ale także znacząco 

poprawi dostępność do instytucji 
publicznych, które zostaną tam zlo-
kalizowane.

Powiatowe Centrum Aktywności 
Społeczno-Kulturalnej będzie miej-
scem spotkań, szkoleń i warsztatów 
dla dzieci, młodzieży i seniorów. 
Zostanie wyposażone w nowocze-
sne technologie i szereg systemów 
audiowizualnych. Jego utworzenie 
to rozwiązanie, które będzie miało 
realny wpływ na komfort życia 
mieszkańców m.in. poprzez dostęp-
ność do instytucji, zlokalizowanych 
w jednym miejscu. Jego utworze-
nie to krok w stronę aktywizacji 
kulturalnej mieszkańców powiatu. 
To również oszczędność czasu, jak 
i wygoda załatwiania spraw urzę-
dowych.

 9Michał Pelczarski
Wicestarosta Łęczyński

 Ponad milion na ZOL 
w Jaszczowie
1 010 000 zł to kwota, 
którą Powiat Łęczyński 
wsparł przebieg zadania 
inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa wraz 
z przebudową budynku 
szpitala w Jaszczowie 
na Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Jaszczowie”, 
realizowanego przez 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

D otacja pochodzi ze środ-
ków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 

w ramach Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19.

W nowym obiekcie w Jaszczowie, 
na dwóch kondygnacjach o powierzch-
ni użytkowej ok. 1500 m2, powsta-
nie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
w ramach którego utworzone zosta-
ną oddziały specjalne dla seniorów 
oraz funkcjonował będzie ośrodek 
pobytu dziennego i teleopieki. Te 
dwie ostatnie formy usług powsta-
ją z myślą o osobach starszych, 
samotnych, które są samodzielne, 
ale będą miały możliwość przebywa-
nia w ośrodku w ciągu dnia i korzy-
stania z opieki lekarzy, rehabilitacji 
czy terapii zajęciowej.

Cieszy nas, że na naszym terenie 
podejmowane są kolejne działania 
niwelujące bariery i wspierające 
wszystkich mieszkańców powiatu.

 9Tekst: Anna Karwat Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie. Fot. arch. Starostwa
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Szczepimy się!Serdecznie dziękujemy 
i gratulujemy wszystkim 
pracownikom punktów 
szczepień na terenie 
naszego powiatu, dzięki 
pracy których wzrosła 
liczba osób zaszczepionych 
w poszczególnych gminach.

S łowa uznania kierujemy przede 
wszystkim do: SPZOZ w Łęcz-
nej, NZOZ „Praktyka Lekarzy 

Rodzinnych” s.c. w Milejowie, NZOZ 
Kijany. Zaangażowanie pracowników 
tych jednostek miało realny wpływ 
na sukces gmin w konkursie „Rosną-
ca Odporność”, przeprowadzonym 
przez Rząd w ramach przeciwdzia-
łania COVID-19. W Szpitalu Powia-
towym w Łęcznej podczas trwania 
konkursu wykonano 2416 szczepień, 
w NZOZ w Milejowie 687, natomiast 
w Kijanach 120.

NAGRODZONE GMINY:
1. Gmina MILEJÓW – 1 000 000 zł,
2. Gmina SPICZYN – 500 000 zł,
3. Gmina ŁĘCZNA – 250 000 zł.
Choć liczba szczepień stale rośnie, 

to ich ilość nadal nie zapewnia nam 
odporności zbiorowej, dlatego zachę-
camy do szczepień, bo jak przekonują 
specjaliści, mogą uchronić nas przed 
zakażeniem lub złagodzą jego prze-
bieg.

 9Tekst: Magdalena Kuca  Ekipa szczepiąca NZOZ „Praktyka Lekarzy Rodzinnych” s.c. w Milejowie. Fot. arch. NZOZ

Wdrażamy standardy obsługi inwestoraJedną z istotnych ról 
samorządu terytorialnego 
jest budowanie 
przyjaznego klimatu dla 
biznesu, poszukiwanie 
inwestorów, wspieranie 
lokalnych przedsiębiorców 
oraz promowanie swojego 
regionu jako atrakcyjnego 
miejsca do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Samorząd może stać się 
atrakcyjnym partnerem 
dla biznesu, a korzyści 
płynące z tej współpracy 
mogą być obopólne. 

O dpowiedzią na powyższe 
zagadnienia jest przystąpie-
nie Powiatu Łęczyńskiego 

do projektu pn. „Standardy obsłu-
gi inwestora w województwie lubel-
skim” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014‒2020  – Priorytet II. Efek-
tywne polityki publiczne na rynku 
pracy, gospodarki i edukacji; Dzia-
łanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne.

Celem projektu jest podniesie-
nie jakości obsługi inwestora m.in. 
poprzez opracowanie i wdroże-
nie w  jednostkach samorządu 

zarządzanie strategiczne rozwo-
jem gospodarczym, sztuka prezen-
tacji, kompetencje menadżerskie, 
ABC obsługi inwestora, przygoto-
wanie atrakcyjnej oferty inwesty-
cyjnej, strona internetowa przyja-
zna dla inwestora,

3) doradztwo indywidualne, skie-
rowane do pracowników meryto-
rycznych jednostek samorządo-
wych w zakresie opracowania 
oferty inwestycyjnej i przygotowa-
nia narzędzi obsługi inwestora.

Powiat Łęczyński otrzymał już 
wstępny audyt atrakcyjności inwe-
stycyjnej, z którego wynika mię-
dzy innymi, iż dzięki dogodnej loka-
lizacji czy stale modernizowanej 
infrastrukturze technicznej posia-
da duży potencjał inwestycyjny. 
Obecnie trwają szkolenia dla pra-
cowników merytorycznych oraz 
kadry kierowniczej starostwa. Dzię-
ki udziałowi w projekcie zostaną 
wdrożone procedury współpracy 
z inwestorem i rozwiązania pod-
noszące atrakcyjność inwestycyj-
ną powiatu łęczyńskiego. W szcze-
gólności zostaną zaktualizowane, 
przygotowane i upowszechnione 
informacje o ofercie inwestycyjnej 
samorządu.

 9Tekst: Anna Karwat

terytorialnego procedur współ-
pracy z inwestorem, rozwiązań 
podnoszących atrakcyjność inwe-
stycyjną, w tym przygotowanie, 

upowszechnianie, aktualizację 
informacji o ofercie inwestycyjnej. 
Rezultat projektu zostanie osiągnię-
ty poprzez następujące działania:

1) wstępny audyt atrakcyjności 
inwestycyjnej powiatu,

2) szkolenia z zakresu stan-
dardów obsługi inwestora m.in. 

Wicestarosta Michał Pelczarski podczas szkolenia dotyczącego współpracy z inwestorami. Fot. arch. Starostwa
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Szpital testuje nowy system oczyszczaczy powietrza

Szpital w Łęcznej, jako 
pierwsza placówka medyczna 
w kraju, rozpoczął testowanie 
innowacyjnych sterylizatorów 
powietrza VireWall, które 
służą do eliminacji wirusów, 
bakterii oraz innych 
zanieczyszczeń. W trakcie 
badań laboratoryjnych 
urządzenia te uzyskały 
bardzo wysoką ocenę 
skuteczności.

T rudne czasy wymagają szczegól-
nych działań. Szukamy skutecz-
nych rozwiązań, by zapewnić 

bezpieczeństwo pacjentom, ale także 
personelowi, który musi być zdrowy, 
by pomagać chorym – mówi Krzysz-
tof Bojarski, Dyrektor SPZOZ w Łęcz-
nej. – Dlatego nawiązaliśmy współpra-
cę z firmą, która wprowadza na rynek 
innowacyjne rozwiązania.

– Są to urządzenia już przetestowa-
ne. Mają bardzo dobre, wiarygodne 
wyniki badań, które potwierdzają ich 

skuteczność – dodaje dyrektor Bojarski. 
Oczyszczacze wykorzystujemy w tych 
obszarach szpitala, w których przez 
długi czas przebywa duża liczba pacjen-
tów i personelu. Urządzenia te działa-
ją więc w przychodni specjalistycznej, 
obok rejestracji i w rejestracji labora-
torium, w nocnej i świątecznej pomocy 
lekarskiej, a także w dziale rehabilitacji.

Systemy VireWall, w zależności 
od urządzenia potrafią eliminować 
wirusy nawet w 99,995%. 

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli SPZOZ w Łęcznej oraz firmy IOS Polska. Fot. SPZOZ w Łęcznej

Nowoczesne oczyszczacze powietrza w SPZOZ w Łęcznej

Starosta wyróżniony za zasługi  
dla Finansów Publicznych
Starosta Łęczyński Krzysztof 
Niewiadomski znalazł się 
w zaszczytnym gronie 39 
osób, które z rąk Ministra 
Finansów Tadeusza 
Kościńskiego otrzymały 
odznaczenie „Za zasługi 
dla Finansów Publicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

W uroczystości udział wzię-
li również wiceministro-
wie Magdalena Rzeczkow-

ska, Piotr Patkowski, Anna Chałupa, 
Jan Sarnowski oraz dyrektor gene-
ralna Renata Oszast.

Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów odznakę otrzy-
mują osoby, które w szczególny 
sposób przyczyniły się do rozwo-
ju finansów publicznych. Wyróż-
nione osoby, oprócz wzorowego 
wykonywania swoich obowiązków 
i długoletniej pracy, angażowa-
ły się m.in. we wdrażanie nowych 

Tadeusz Kościński Minister Finansów, Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu, Główny 
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Fot. MF

rozwiązań ekonomiczno-finanso-
wych czy usprawniających organi-
zację pracy, a także w działalność 
naukową i dydaktyczną.

 9Tekst: Magdalena Kuca
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Obchody 
Międzynarodowego 
Miesiąca AAC

Październik był 
miesiącem promowania 
komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej (AAC). Jest 
to jedna ze skutecznych 
metod, pozwalająca 
na budowanie podstaw 
komunikacji dla osób 
ze złożonymi potrzebami 
komunikacyjnymi. 
AAC łączy profilaktykę, 
diagnostykę i terapię. 
Celem jej zastosowania 
jest usuwanie zaburzeń 
w zakresie komunikacji 
bez względu na objawy, 
przyczyny i skutki tych 
trudności. Dzięki niej dziecko, 
oprócz zwiększania swoich 
umiejętności językowych, 
uczestniczy w procesie 
socjalizacji. Strategie AAC uczą 
nawiązywać, utrzymywać 
i doskonalić interakcje 
społeczne oraz umożliwiają 
wyrażanie chęci, pragnień, czy 
wyborów.

Z okazji obchodów miesiąca AAC, 
Stowarzyszenie „Mówić bez 
słów ISAAC Polska” zaprosiło 

do wzięcia udziału w akcji szerzenia 

wiedzy i zwiększania świadomości 
na temat wspierania osób ze złożo-
nymi trudnościami komunikacyjny-
mi w myśl hasła: „Wyjdź, zabierz 
głos i przebij się w odradzającym 
świecie”. Jeden z podopiecznych 
zajęć wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka, realizowanych przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną w Łęcznej, wyrecytował wiersz 
Marii Konopnickiej pt. „Jesienią”, 
zapisany w formie znaków PCS 
z programu Boardmaker. Chłopiec 
korzysta z komunikacji wspomaga-
jącej, która pomaga mu zrozumieć 
język i coraz lepiej posługiwać się 
mową werbalną. Do recytacji wier-
sza został przygotowany przez peda-
gog mgr Izabelę Bogusz. Terapeuci 
z Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej korzystają z wielu metod 
i technik uwzględniających potrzeby 
i możliwości podopiecznych uczęsz-
czających na zajęcia terapeutyczne. 
Głównie bazują na niedyrektywnych 
metodach pobudzających motywację 
dzieci do komunikacji, ponieważ jest 
to ważny element w procesie nauki 
porozumiewania się.

Pamiętajmy, że każdy człowiek, 
nawet ten najmniejszy, ma prawo 
do komunikacji!

 9Tekst: Izabela Bogusz

Metoda AAC skutecznie pomaga podopiecznym  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Fot. arch. PPP w Łęcznej

Certyfikat dla Powiatu 
Łęczyńskiego

Działania Powiatu 
Łęczyńskiego w sektorze 
ekonomii społecznej zostały 
dostrzeżone i nagrodzone 
prestiżowym certyfikatem 
Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2021. 
Sektor ekonomii społecznej 
to sfera wielopłaszczyznowej 
aktywności, służąca integracji 
zawodowej i społecznej osób 
szczególnie zagrożonych 
marginalizacją społeczną. 
To wyjątkowe wyróżnienie 
z jednej strony podsumowuje 
podjęte inicjatywy, a z drugiej 
motywuje do dalszych działań.

W arto w tym miejscu pod-
kreślić, że Powiat Łęczyń-
ski ukierunkowany jest 

na poprawę jakości życia społecz-
nego mieszkańców, ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych 

i wykluczonych. Podejmowanych jest 
szereg działań, które trwale zmienia-
ją ład społeczny, sprawiając, że wraz 
z realizacją kolejnych inicjatyw, rze-
czywistość zastana staje się coraz 
bardziej przyjazna społecznie. Naszą 
dumą są: największy na Lubelszczyź-
nie Powiatowy Zakład Aktywności 

Zawodowej „Kuchnia od serca”, 
Przedszkole Specjalne, Spółdzielnia 
„Pod dobrym adresem” oraz pierw-
sze w Polsce COM.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkal-
ne (COM) w Jaszczowie działa już 
od roku, by osoby niepełnosprawne 
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
mogły rozwijać się i włączać do życia 
społecznego. Natomiast dzięki utwo-
rzeniu Przedszkola Specjalnego 
w Ludwinie, opiekę znalazło 13 wyjąt-
kowych dzieci, które nareszcie mogą 
korzystać z edukacji przedszkolnej. 
Dziś nie tylko wierzymy w słuszność 
istnienia wyżej wymienionych jedno-
stek, ale przede wszystkim mamy real-
ne dowody na to, że dzięki odpowied-
nim impulsom w egzystencji jednostki 
pozytywne zmiany zachodzą w całej 
społeczności. Dlatego pełni optymi-
zmu pracujemy, by jeszcze przed koń-
cem bieżącego roku działalność roz-
począł drugi w powiecie łęczyńskim 
ZAZ w miejscowości Jaszczów.

 9Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Powiat Łęczyński otrzymał certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. Fot. arch. Starostwa
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Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
Starosta Krzysztof 
Niewiadomski powołał 
Powiatową Radę Rynku 
Pracy w Łęcznej na kadencję 
2021‒2025. W składzie Rady 
znaleźli się przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego, związków 
zawodowych, organizacji 
pracodawców, izb 
rolniczych oraz organizacji 
pozarządowych zajmujących 
się statutowo problematyką 
rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Łęcznej 
aktualnie wchodzą: Grze-

gorz Polak, Anna Płoszaj, Michał 
Pelczarski, Leszek Włodarski, Bogu-
miła Błaziak, Wiesława Stec, Maria 
Lisek-Zięba, Marta Dyszewska, Hali-
na Janocińska, Szymon Czech, Remi-
giusz Pająk, Grzegorz Jadwiżuk, Tade-
usz Gałecki.

 9Tekst: Małgorzata Chaciewicz Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łęcznej na lata 2021-2025. Fot. arch. Starostwa

Rolniczy Handel Detaliczny  
– nabór wniosków

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
od 30 listopada do 29 grudnia 
2021 roku prowadzi nabór 
wniosków na poddziałanie 
4.2 Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój: RHD (rolniczy 
handel detaliczny) i „małe” 
przetwórstwo.

N abór wniosków o wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój kierowany 
jest do dwóch grup wnioskodaw-
ców. Pierwszą grupę stanowią rol-
nicy, domownicy lub małżonko-
wie rolników, którzy zdecydują 
się na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie przetwa-
rzania produktów. Druga grupa 
to rolnicy (lub ich małżonkowie), 
którzy wykonują lub podejmują 
działalność przetwórczą i sprze-
daż produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD). W tym przypadku 
limit dofinansowania został zwięk-
szony w stosunku do poprzednich 
naborów.

P o m o c  j e s t  u d z i e l a n a 
w formie refundacji, której podle-
gają koszty inwestycji kwalifikują-
cej się do wsparcia, poniesione przez 
beneficjenta, w wysokości do 50% 
kosztów kwalifikowalnych. Pomoc 
przyznaje się i wypłaca do wysokości 
500 000 zł, w przypadku podmiotów 
z pierwszej grupy oraz 200 000 zł, 
w przypadku podmiotów drugiej 

grupy. Minimalna wysokość pomo-
cy na realizację jednej operacji wyno-
si 10 tys. zł. Podmioty ubiegające się 
o przyznanie pomocy mają również 
możliwość skorzystania z zaliczek.

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE POMOCY, 
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, 
SKŁADA SIĘ:

1) w oddziale regionalnym Agencji, 
właściwym dla miejsca realizacji ope-
racji (w biurze podawczym oddziału 
regionalnego ARiMR albo przesyłką),

2) w formie dokumentu elektro-
nicznego na elektroniczną skrzyn-
kę podawczą za pośrednictwem 
platformy ePUAP (Usługi ARiMR 
na e-PUAP).

Szczegółowe informacje na temat 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014‒2020 udzie-
lane są w Departamencie Oceny 
Projektów Inwestycyjnych w Cen-
trali ARiMR pod numerem telefonu  
(22) 318‒47‒70, pod numerem bez-
płatnej infolinii 800 38 00 84 lub 
pod adresem skrzynki e-mailowej:  
sekretariat_dopi@arimr.gov.pl.

 9Tekst: Roman Jarentowski
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Projektowane zmiany oparte na modelu 
edukacji dla wszystkich

25 października w formule 
online odbyła się konferencja 
„Projektowane zmiany oparte 
na modelu edukacji dla 
wszystkich”.

S pecjalistyczne Centrum Wspie-
rające Edukację Włączają-
cą w Podgłębokiem poma-

ga uczniom pokonywać trudności 
w zachowaniu i funkcjonowaniu spo-
łecznym. 

O wdrażaniu edukacji włączają-
cej w naszym powiecie, jej celach 
i założeniach, wicestarosta Michał 
Pelczarski i Lider SCWEW Malwina 
Socha rozmawiali podczas ogólno-
polskiej konferencji „Projektowane 
zmiany oparte na modelu edukacji 
dla wszystkich”. Spotkanie zorgani-
zowane zostało przez Ośrodek Roz-
woju Edukacji.

Centrum w Podgłębokiem jest 
jednym z 16 tego rodzaju punktów 
w Polsce, a w konferencji uczestni-
czyli przedstawiciele organów prowa-
dzących oraz liderzy SCWEW działają-
cy przy MOS w Łomiankach, Zespole 
Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, 
a także Centrum Autyzmu w Krako-
wie.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk Powiat Łęczyński podczas konferencji reprezentowali Malwina Socha Lider SCWEW i wicestarosta Michał Pelczarski. Fot. arch. Starostwa

Uważajmy na oszustówPolicjanci ostrzegają 
przed oszustwami 
za pośrednictwem Internetu. 
Przyjmowane przez 
policjantów zgłoszenia 
dotyczą oszustw na BLIK-a, 
włamań na konta Facebook, 
zakupów czy sprzedaży 
produktów na portalu OLX. 
Ostrzegamy również przed 
oszustami podającymi się 
za pracowników banku, 
wnuczków, policjantów, 
funkcjonariuszy CBA.

Ł ęczyńscy policjanci otrzyma-
li zgłoszenie dotyczące oszu-
stwa przy pomocy popularnej 

platformy handlowej. Ofiarą padła 
mieszkanka Łęcznej. 23-latka wysta-
wiła do sprzedaży sukienkę. Po kil-
kunastu minutach od wystawienia 
ogłoszenia, skontaktowała się z nią 
potencjalna klientka. W przesła-
nej informacji poprosiła o podanie 
adresu e-mail, celem zaakceptowa-
nia zamówienia. 23-latka na podany 
adres e-mail otrzymała link, w który 
weszła i wpisała tam swoje dane, 
dane karty oraz kod uwierzytelniają-
cy. Z uwagi, że transakcja nadal trwa-
ła, kobieta opuściła stronę. Następ-
nego dnia, kiedy sprawdziła swoje 
konto okazało się, że zniknęło z niego 
1000 złotych.

Do policjantów zgłosił się również 
mieszkaniec gminy Łęczna. Odebrał 
on telefon od mężczyzny, który mówił 
z charakterystycznym wschodnim 
akcentem. Mężczyzna ten podawał 

się za pracownika banku. Poinfor-
mował, że z jego konta ktoś chce 
wypłacić pieniądze. Następnie zate-
lefonował do niego kolejny mężczy-
zna, tym razem podający się za pra-
cownika działu technicznego banku. 
Zaniepokojony całą sytuacją, niczego 
nieświadomy 35-latek zgodnie z poda-
nymi podczas rozmowy instrukcja-
mi zainstalował na swoim telefonie 
aplikacje QuickSupport i AnyDesk. 

Są to aplikacje, które dały oszu-
stom pełną kontrolę nad jego tele-
fonem i kontem bankowym. Następ-
nie miał zalogować się do konta 
internetowego i podać kody, które 
otrzymał na zainstalowane aplika-
cje. Jak się potem okazało, oszust 
na jego dane złożył wnioski o kre-
dyty, na łączną kwotę 80 tys. zł.  
Na szczęście mężczyzna w porę 
zorientował się, że to oszustwo 

i skontaktował się ze swoim ban-
kiem. Szybka reakcja spowodowała, 
nie doszło do utraty pieniędzy.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzy-
mali od 70-latki. Na jej telefon stacjo-
narny zadzwonił mężczyzna, który 
podawał się za funkcjonariusza CBA. 
Poinformował, że jej pieniądze zgroma-
dzone na koncie są zagrożone. Podczas 
rozmowy kobieta nabrała podejrzeń 
co do autentyczności swojego rozmów-
cy. Wówczas „funkcjonariusz” kazał 
zadzwonić jej na numer 997. 70-latka 
bez rozłączania się wybrała w telefonie 
numer alarmowy. Tam usłyszała głos 
kobiety, która potwierdziła, że dzwonią-
cy do niej mężczyzna jest funkcjonariu-
szem CBA. Seniorka postępowała więc 
zgodnie z przekazanymi przez dzwonią-
cego instrukcjami. Zgłosiła się do swo-
jego banku, zlikwidowała lokatę i prze-
lała blisko 50 tys. zł na konto wskazane 
przez swojego rozmówcę. Podczas kolej-
nej rozmowy podała mu numer tele-
fonu komórkowego, przekazała dane 
do logowania do bankowości elektro-
nicznej i kody autoryzacyjne. Mężczy-
zna zabronił jej kontaktu z kimkolwiek 
pod rygorem wysokiej grzywny. Miała 
czekać kilka godzin, do momentu jego 
zgłoszenia się wraz z prokuratorem, 
celem dopełnienia niezbędnych formal-
ności. Kiedy nikt się nie zgłosił, zadzwo-
niła pod numer 112, gdzie dowiedziała 
się że padła ofiarą oszusta.

 9Tekst: starszy aspirant 
Magdalena Krasna

PO RAZ KOLEJNY 
APELUJEMY  
O OSTROŻNOŚĆ! 

Nie ulegajmy presji 
czasu wywieranej przez 
oszustów. Przypominamy, 
że policjanci NIGDY nie proszą 
o przekazywanie pieniędzy. 
Zarówno w świecie realnym, 
jak i wirtualnym stosujmy 
zasadę ograniczonego 
zaufania. Nie dajmy nabrać 
się na historie opowiadane 
przez telefon. Nawet te 
najbardziej wiarygodne 
należy sprawdzić, 
za każdym razem przerywając 
połączenie. Informujmy 
naszych rodziców i dziadków 
o potencjalnych zagrożeniach. 
Nie udostępniajmy nikomu 
danych do logowania 
w bankowości elektronicznej 
i mobilnej, haseł do konta lub 
danych karty. Nie powinniśmy 
także otwierać przesłanych 
linków, nie znając ich 
zawartości oraz instalować 
dodatkowych oprogramowań 
na urządzeniach, z których 
następuje logowanie 
do banku. Nie należy 
autoryzować przelewów, 
których sami nie 
wykonujemy.
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Zespół Szkół w Ludwinie 
kształci w zawodach 
przyszłości

Od 1 września 2021 roku 
Zespół Szkół w Ludwinie, 
wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku pracy 
i na prośbę samych słuchaczy 
wprowadził trzy nowe 
kierunki kształcenia: technik 
pszczelarz, technik przemysłu 
mody oraz cukiernik.

W ramach kwal i f ikacyj -
nego kursu zawodowe-
go w zawodzie technik 

pszczelarz słuchacz nauczy się pro-
wadzenia gospodarstwa pszczelar-
skiego, wykonywania prac związa-
nych z prowadzeniem produkcji 
roślinnej, prowadzenia sprzeda-
ży produktów rolnych i pszczelar-
skich. Ponadto, jako absolwent, 

może podjąć i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą. Co bardzo 
istotne, tytuł „technik pszczelarz” 
daje również wykształcenie rolni-
cze, tak potrzebne przy korzysta-
niu z funduszy unijnych. Placówka 
zatrudnia wysoce wykwalifikowa-
ną kadrę – zajęcia prowadzi mistrz 
pszczelarstwa. Doskonałe zaple-
cze dydaktyczne pozwala na speł-
nienie wymogów niezbędnych 
do realizacji podstawy programo-
wej w sposób przystępny i ciekawy 
dla słuchacza. Zajęcia praktyczne 
natomiast odbywają się w pracow-
ni pszczelarskiej oraz w gospodar-
stwach pasiecznych.

Zapraszamy do zapoznania się 
z aktualną ofertą nieodpłatnych 
kursów zawodowych oferowanych 
przez Zespół Szkół w Ludwinie. 
Może to właśnie Ty jesteś osobą, 
która chce podnieść swoje kwalifi-
kacje lub przebranżowić się? Zrób 
pierwszy krok i wstąp w progi 
Zespołu Szkół w Ludwinie!

 9Tekst: Marta Lipińska

Z wizytą w „Szkole Orląt”Dzięki współpracy 
szkoły z Lotniczą 
Akademią Wojskową 
w Dęblinie, uczniowie klasy 
II LO w Zespole Szkół nr 2 
w Milejowie mieli możliwość 
pobytu w słynnej  
„Szkole Orląt”.

U czniowie zwiedzili m.in. 
Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie, w którym znaj-

dują się eksponaty dotyczące dzie-
jów oręża polskiego, w szczególności 
z historii i tradycji sił powietrznych, 
a także zbiory techniki lotniczej oraz 
pamiątki związane z polskim lotnic-
twem wojskowym.

Na Wydziale Lotnictwa w Katedrze 
Taktyki i Uzbrojenia, której kierow-
nikiem jest ppłk mgr inż. Waldemar 
Sulima, największą popularnością 
wśród uczniów, cieszyły się symula-
tory lotów oraz Śnieżnik 1, który jest 
wielostanowiskowym urządzeniem 
do prowadzenia symulowanych strze-
lań na strzelnicy bojowej dla indywi-
dualnych żołnierzy.

Uczniowie, pod okiem wspaniałych 
wykładowców, m.in. ppłk mgr Sła-
womira Pichera oraz kpt. Sebastiana 
Mikuska, poznawali budowę broni, 
uczyli się składania i rozkładania kara-
binka i broni krótkiej zgodnie z zasa-
dami bezpieczeństwa oraz posługiwa-
nia się bronią. Pan pułkownik wręczył 

upominki i nagrody tym, którzy oka-
zali się najlepsi w strzelaniu: I miejsce 
– Patryk Wójcik, II miejsce – Łukasz 
Mańka, III miejsce – Karolina Kociu-
ba. Wyróżnienia otrzymali: Kacper 

Iwaniuk oraz Joanna Gajowiak. Swo-
ich sił w strzelaniu spróbowały także 
dyrektor szkoły Magdalena Gajowiak 
i wychowawczyni klasy II LO Agata 
Barbachowska.

Uczniowie, w podziękowaniu za wspa-
niałe zajęcia, wręczyli wykładowcom 
upominki promujące Powiat Łęczyń-
ski. Podziękowania należą się również 
Panu mjr. Robertowi Krakowiakowi, 

który zorganizował wyjazd młodzieży 
do Dęblina. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości nasi uczniowie zasilą szeregi stu-
dentów „Szkoły Orląt”.

 9Tekst: Magdalena Gajowiak

Uczniowie ZS nr 2 w Milejowie zwiedzili m.in. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Fot. arch. szkoły

Podczas wycieczki odbył się konkurs strzelecki z nagrodami
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Zostań rodzicem zastępczym
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
zaprasza do kontaktu 
kandydatów na rodziny 
zastępcze. Jeśli potrafisz 
znaleźć miejsce w swoim 
sercu i w swoim domu 
oraz pragniesz zapewnić 
szczęście dziecku, które 
nie znalazło go w swojej 
rodzinie, to zaproszenie 
skierowane jest właśnie 
do Ciebie.

O becnie planujemy szkolenie 
dla rodzin zastępczych. Jest 
to zatem znakomity czas, aby 

przyjść, dowiedzieć się więcej o pie-
czy zastępczej, zakwalifikować się jako 
kandydat do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej i odbyć szkolenie, aby 

następnie dzielić się szczęściem i miło-
ścią z dzieckiem, które tego potrzebuje.

Na  kandyda tów czekamy 
codziennie w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łęcznej przy ul. Staszica 9, w godz. 
07:00‒15:00. Więcej informacji 
można uzyskać także pod numerem 
telefonu 81/53 15 384.

 9Tekst: Monika Taracha

W kolorowej 
krainie zmysłów

Przedszkole Specjalne 
w Ludwinie zaprasza dzieci 
w wieku przedszkolnym 
z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego  
i/lub opinią o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju 
dziecka na bezpłatne zajęcia 
stymulujące zmysły.

I ntegracja sensoryczna rozpoczy-
na się już w okresie płodowym 
i trwa do około 7 r.ż. Nierozwi-

nięcie określonych umiejętności 
w kolejnych stadiach rozwoju powo-
duje powstawanie trudności w funk-
cjonowaniu i zachowaniu dziecka. 
Występowanie zaburzeń w odbio-
rze i integrowaniu bodźców zmysło-
wych, powoduje dysfunkcje w rozwo-
ju poznawczym, motorycznym oraz 
w zachowaniu.

Zabawy sensoryczne stymulu-
ją zmysły! Jest to wręcz niezbędne 
małemu człowiekowi do prawidło-
wego rozwoju. Bez stymulacji senso-
rycznej istnieje ryzyko, iż dziecko nie 
rozwinie się maksymalnie w ramach 
swoich możliwości.

Każdy z nas ma jakiś profil sen-
soryczny, unikamy lub poszukuje-
my pewnych bodźców, to jest jak 

najbardziej „normalne” i w związku 
z tym dzieci lubią pewne zabawy, zaś 
inne nie są dla nich zbyt komfortowe. 
Ważne, by podczas zabawy uważ-
nie obserwować dziecko, bo w ten 
właśnie sposób możemy poznać jego 
preferencje sensoryczne. I jeszcze 
jedno – zabawy sensoryczne wpły-
wają na pracę układu nerwowego. 
Jedne pobudzają, inne mają ogrom-
ną, wyciszającą moc.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE 
W LUDWINIE ZAPRASZA 
W PODRÓŻ PO 
„KOLOROWEJ KRAINIE 
ZMYSŁÓW”.  
ODWIEDZIMY  
3 ZACZAROWANE KRAINY:

1) Krainę Królowej Śniegu,
2) Krainę Królowej Kier,
3) Krainę Kubusia Puchatka.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 
przedszkolnym z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego i/lub opinią 
o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy i informacje do dnia 
15.01.2022 r. pod numerem tele-
fonu: 81 531 70 01 lub e-mailowo:  
przedszkole.leczna@wp.pl

 9Tekst: Agnieszka Litwinek-
Jabłoniec

Pomaganie, ale jakie?
Zbliżający się 
okres świąteczny 
to czas obdarowywania 
się prezentami, chęci 
pomagania i wspierania. 
Korzystają wszystkie strony – 
pomagający i obdarowywani. 
Domy Dziecka w Kijanach 
są również beneficjentami 
tej pomocy i przyznajemy, 
że czas przedświąteczny jest 
szczególnie bogaty w takie 
akcje. W przeważającej 
mierze nasze doświadczenia 
w tym obszarze są bardzo 
pozytywne. Pomagający 
są kontaktowi, otwarci 
i zawsze ustalają z nami, jakie 
potrzeby są do zaspokojenia. 
To działanie sprzyja 
twierdzeniu, że najbardziej 
efektywnym sposobem 
pomagania jest jego celowość.

P lacówki Opiekuńczo-Wycho-
wawcze w Kijanach „Dom  
nr 1” i „Dom nr 2” są powo-

łane do opieki nad dziećmi pozba-
wionymi opieki rodziców. Aktualnie 
mieszka w nich łącznie 30 wycho-
wanków w wieku od 10 roku życia. 
Incydentalnie trafiają tu też dzieci 
młodsze. Wychowankowie mieszka-
ją u nas do pełnoletności, nie dłużej 
niż do 25 roku życia, pod warunkiem 
pobierania nauki. Nasi podopieczni 
mają zapewniony podstawowy „wikt 
i opierunek”, ale chętnie przyjmu-
jemy również pomoc z zewnątrz, 
w różnej postaci. Są to m.in. pacz-
ki ze słodyczami lub z kosmetykami, 
ubrania kupowane dla konkretnych 
dzieci. Mamy natomiast problem 

z używanymi ubraniami lub mebla-
mi, które czasami ktoś chce oddać 
naszym placówkom.

W tym roku również jest wielu 
ludzi dobrej woli. Akcje organizu-
ją m.in. przedszkola, zbierając słody-
cze. To niezmiernie miłe gesty, które 
uczą małych darczyńców trudnej 
sztuki dzielenia się z innymi. Poma-
gają nowożeńcy, przekazując artyku-
ły szkolne. Pomagają zakłady pracy. 
Mamy wielkie szczęście, że wśród 
ich pracowników są ludzie o wiel-
kim sercu, którzy organizują zbiórki 
dedykowane indywidualnie każdemu 
wychowankowi. Pomagają też grupy 
zawodowe, celując w pomoc polega-
jącą na przekazywaniu potrzebnych 

nam artykułów np. spożywczych. 
Wspomagają nas z zaangażowaniem 
żołnierze WOT. Wszystkie te dary 
wspierają naszą działalność statuto-
wą. Mamy wiele szacunku do prowa-
dzonych na naszą rzecz akcji i posta-
wy takiej uczymy również naszych 
podopiecznych.

Jeśli ktoś z czytających chciał-
by wesprzeć działalność placówek 
w Kijanach, to zapraszamy do kon-
taktu telefonicznego lub osobistego; 
tel. 081 75 77 133, 081 531 53 16. 
Z przyjemnością udzielimy informacji 
na temat aktualnych potrzeb naszych 
placówek i ich podopiecznych.

 9Tekst: Marta Piwońska
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach 
(gmina Puchaczów)

Historia naszego Koła 
sięga 1937 roku. Obecnie, 
działalność Koła jest pewnego 
rodzaju wizytówką wsi, 
gminy, powiatu i regionu. 
Panie z sukcesem biorą udział 
w konkursach kulinarnych 
i rękodzielniczych. Kultywują 
tradycje regionalne, 
a także aktywnie uczestniczą 
w uroczystościach świeckich 
i kościelnych.

Z godnie z mottem Koła „Wza-
jemna pomoc i wspólna praca 
zbliża ludzi do siebie i ich jed-

noczy”, przynależność do KGW moty-
wuje panie i daje im energię do podej-
mowania nowych wyzwań, stanowi 
oderwanie od codziennych obowiąz-
ków, umożliwia bliższe poznanie 
się i efektywną współpracę, a także 
pozwala na rozwijanie zaintereso-
wań. Koło dba o wspólną przestrzeń 
wsi i inicjuje sąsiedzkie wydarzenia. 
Współpracuje z OSP w Brzezinach, 
radnym i sołtysem. Wszystko po to, 
by pokazać dziedzictwo wsi oraz 
talenty, jakimi dysponują członkowie 
i członkinie tych organizacji.

Członkinie Koła chętnie uczestniczą 
w kiermaszach świątecznych i ręko-
dzielniczych. Ich wyjątkowe prace 
artystyczne, a także przygotowywane 

przez nie potrawy, nagradzane 
są w licznych konkursach o randze 
lokalnej i regionalnej. KGW ma rów-
nież wiele sukcesów w konkursach 
wieńców dożynkowych.

Rok 2021 obfitował w różnego 
rodzaju szkolenia. Obecnie reali-
zowany jest projekt „Kobiecość 
Gracja Wdzięk, czyli wzmacniamy 
KGW Brzeziny”, dofinansowany 
przez NIW ze środków FIO, które-
go celem jest wzmocnienie prestiżu 
i wizerunku oraz potencjału KGW 
w Brzezinach poprzez udział człon-
kiń w cyklu spotkań warsztatowych 
zwieńczonych wernisażem. Wśród 
planów na najbliższy czas jest zor-
ganizowanie jubileuszu 85-lecia 
Koła w 2022 r.

 9Tekst: Anna Walczuk

Koło Gospodyń Wiejskich ,,Charlężanki” 
(gmina Spiczyn)

Koło zostało zarejestrowane 
w maju 2021 r. Mottem 
i zarazem „zaśpiewem” 
jest hasło: „Charlężanki 
wiją wianki, a jak potrzeba 
to upieką chleba”. Mocne 
strony KGW to nie tylko 
zdolności kulinarne 
i rękodzielnicze, ale także 
kreatywność, aktywność, 
poczucie jedności i wspólnoty.

N asze koło tworzą osoby w róż-
nym wieku, o różnych talen-
tach, umiejętnościach i pasjach. 

Młode pokolenie czerpie z doświadcze-
nia i wiedzy seniorów. Młodsze osoby 
zarażają innych swoją energią i chęcią 
działania. Mężczyźni są naszym „sil-
nym ramieniem” i pomocą przy orga-
nizacji imprez. Wszystkim przyświeca 
idea integracji społeczności lokalnej, 
rozwijania kultury ludowej, zachowa-
nia tradycji naszych przodków, promo-
cji Charlęża oraz gminy Spiczyn. 

Obszary działania KGW to nie tylko 
kulinaria, rękodzieło i tradycja oraz 

działania promocyjne. Mamy rów-
nież plany sięgające do sfery ekolo-
gii, ochrony miejscowych zabytków 
i pomników przyrody, działania edu-
kacyjne na rzecz dzieci, wspieranie 
osób starszych i samotnych.

We wrześniu br. zorganizowaliśmy 
festyn w ramach Narodowego Progra-
mu Szczepień. Nasze KGW zajęło też 72. 
miejsce w konkursie na najładniejsze 
zdjęcie #Szczepimy się z KGW. Kilku-
krotnie miałyśmy przyjemność wystąpić 
w TVP 3 Lublin. W najbliższym cza-
sie zorganizujemy Mikołajki dla dzieci 
z sołectwa. Chcemy rozwijać się warsz-
tatowo, brać udział w konkursach, reali-
zować pomysły dotyczące naszej miej-
scowości i naszych mieszkańców.

 9Tekst: Ewa Włosek

KGW W BRZEZINACH  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 84 lata
 5 Liczba członków:  
23 aktywnych oraz 8 seniorek

 5 Najstarszy członek ma: 73 lata
 5 Najmłodszy członek ma: 18 lat

KGW „CHARLĘŻANKI”  
W LICZBACH:

 5 Liczba członków: 42
 5 Liczba mężczyzn: 8
 5 Najstarszy członek ma: 78 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 18 lat

Aktywizujemy społeczność brzeziń-
ską podczas cyklicznych spotkań inte-
gracyjnych, m.in. takich jak: Zaba-
wa Choinkowa, Wigilia Wiejska. 

W 2011 r. zorganizowano warszta-
ty palmiarskie, a dochód ze sprze-
daży przeznaczony był na dofinan-
sowanie zakupu strojów ludowych. 
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Gmina Ludwin Rowerową 
Stolicą Powiatu Łęczyńskiego

Nasz Mistrz Świata 
w speed-ball

Do trzech razy sztuka! – 
powtarzał Mariusz Rzedzicki 
przed wylotem na XXXII 
Mistrzostwa Świata w speed-
ball, które odbywały się 
w Tunezji. Z imprezy tej 
wrócił z dwoma brązowymi 
medalami.

O d kilku już lat pracownicy 
i wychowanki MOW w Podgłę-
bokiem, wiedzą czym jest spe-

ed-ball. Nasz kolega wiele razy prezen-
tował swoje umiejętności przy okazji 
sportowych spotkań. Przygotowywał 
również pokazowe lekcje dla naszych 
podopiecznych oraz uczył je jak odbi-
jać „piłeczkę na uwięzi”, bo tak mówią 
o tym sporcie nasze wychowanki. Pasją 
tą starał się zarazić jak największe ich 
grono. Może teraz, z dwoma brązo-
wymi medalami Mistrzostw Świata, 
będzie to łatwiejsze.

Mariusz Rzedzicki jechał na tego-
roczne Mistrzostwa Świata z wielkimi 

nadziejami. I te nadzieje, dzięki jego 
determinacji, znalazły swój pozytyw-
ny finał. Podczas zawodów Mariusz 
wystąpił w kategorii super solo, gdzie 
z sumą 508 uderzeń, zakończył rywa-
lizację na trzecim miejscu. Zaznaczyć 
trzeba, że pierwsze i drugie miejsce 
zajęli zawodnicy z Egiptu i Tunezji, 
a w krajach tych tradycja  tego sportu 
sięga trzydziestu lat. W Polsce nadal 
jest to młoda dyscyplina.

Kolejny sukces osiągnął nasz bohater 
wraz z innymi reprezentantami Polski, 
w drużynowej rywalizacji solo-relay. 
I znów finałem zawodów był brązowy 
medal. W tej kategorii lepsi od Pola-
ków byli również przedstawiciele Egip-
tu i Tunezji.

W przyszłym roku kolejne mistrzo-
stwa. Tym razem nasz kolega będzie 
startował z pozycji obrońcy tytu-
łu, co wiąże się z większą presją. Ale 
będziemy trzymać kciuki, jeszcze moc-
niej niż teraz. Jeszcze raz gratuluje-
my sukcesu.

 9Tekst: Agnieszka Hacia

Mariusz Rzedzicki – Mistrz Świata w speed-ball. Fot. arch. MOW

W roku 2021 Lubartowskie 
Towarzystwo Przyjaciół 
Sportu zorganizowało 
3 rywalizacje rowerowe 
o tytuł Rowerowej Stolicy 
Powiatów. Jednym 
z nich był powiat łęczyński, 
a rowerzyści mieli 
za zadanie, w terminie 
od 31. maja do 15. sierpnia, 
przejechać dla swojej 
gminy jak największą 
ilość kilometrów, które 
następnie były przeliczane 
na punkty.

D o rywalizacji zarejestrowało się 
55 osób, które reprezentowały 
wszystkie gminy znajdujące się 

w powiecie łęczyńskim. Najliczniejszą 
reprezentację uzbierała gmina Ludwin, 
która stanowiła niemal połowę wszyst-
kich uczestników. Liczba ta przełoży-
ła się na końcowy wynik, ponieważ 
to właśnie ta gmina uzbierała najwięcej 

punktów. Mieszkańcy Ludwina i oko-
lic przejechali łącznie ponad 14,5 tysią-
ca kilometrów.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY 
WYNIKI RYWALIZACJI:

1. Gmina Ludwin: 26 uczestników; 
14557,1 km; 2583,93 pkt;

2. Gmina Spiczyn: 12 uczestników; 
3113,4 km; 545,64 pkt;

3. Gmina Łęczna: 11 uczestników; 
3487,4 km; 149,05 pkt;

4‒6 Gmina Puchaczów, Gmina Cyców, 
Gmina Milejów: 6 uczestników; 
854,7 km; 127,40 pkt.
Oprócz wymiaru drużynowego, 

rywalizacja miała aspekt indywidu-
alny. Wśród wszystkich uczestników, 
którzy przejechali w ciągu całej rywa-
lizacji minimum 300 km, komisja 
konkursowa, wybrała 3 osoby, które 
udzieliły najciekawszej odpowiedzi 
na pytanie „Dlaczego lubi Pani/Pan 
jazdę na rowerze? ”. Wybrane osoby 
otrzymały bony na zakupy sprzętu 
sportowego.

Na wyróżnienie dodatkowo 
zasługują najaktywniejsi rowe-
rzyści: Adam Pasieczny (gmina 
Ludwin,  2608 km),  Mariusz 
Zakostowicz (gmina Ludwin, 
1832 km), Piotr Lech (gmina 
Ludwin, 1763 km). Wśród Pań naj-
aktywniejsze były: Monika Kowal-
czyk (Gmina Ludwin, 1216 km), 
Wiktoria Hac (gmina Łęczna, 
1129 km), Anna Palejczuk (gmina 
Ludwin, 926 km).

Głównym celem rywalizacji, 
oprócz walki o tytuł Rowerowej 
Stolicy Powiatu, było zachęcenie 
uczestników do częstszego wybo-
ru roweru. Organizatorzy zauwa-
żyli, że uczestnicy często wybierali 
go jako środek transportu do pracy 
lub szkoły, co bardzo nas cieszy.

Rywalizacja odbyła się dzię-
ki wsparciu finansowemu Powia-
tu Łęczyńskiego w ramach dotacji 
na zadanie pn. „Rowerowa Stolica 
Powiatu Łęczyńskiego”.

 9Tekst: Piotr Zglejszewski

Puchar dla Gminy Ludwin – Rowerowej Stolicy Powiatu Łęczyńskiego. Fot. arch. LTPS
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Dary dla hospicjum

Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
i SPZOZ w Łęcznej przyłączyli 
się w tym roku do zbiórki 
darów dla Hospicjum  
bł. Michała Sopoćki w Wilnie.

T o placówka założona przez pol-
ską siostrę zakonną Michaelę Rak 
ze zgromadzenia Sióstr Jezusa 

Miłosiernego. W szpitalu od kilu lat 
działa oddział dziecięcy i to właśnie 
tam trafiły zebrane podarunki.

– Akcja ma na celu wsparcie pla-
cówki na Litwie, aby w codziennym 

funkcjonowaniu mogła skorzystać 
z tych rzeczy, które na co dzień 
są dla niej niedostępne – mówi Wice-
starosta Michał Pelczarski. Jako 
Powiat wspieramy tę akcje po raz 
pierwszy, ale cieszymy się, że może-
my dołączyć do tej szlachetnej ini-
cjatywy – dodaje.

Wśród zgromadzonych darów 
znajdowały się artykuły higienicz-
ne i medyczne, a także materiały 
papiernicze i plastyczne oraz słodycze 
i zabawki, które z pewnością wywo-
łają uśmiech na twarzach podopiecz-
nych hospicjum.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Dary przekazane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej i SPZOZ  
w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Pamiętamy o tych, 
którzy odeszli
Listopad to miesiąc 
pamięci o tych, których 
nie ma już wśród nas. 
Miesiąc refleksji i zadumy, 
wspominania bliskich 
i zapalenia symbolicznej 
lampki, która na chwilę 
przywraca do życia 
nieobecnych.

U roczystość Wszystkich Świę-
tych corocznie poprzedzona 
jest sprzątaniem cmentarzy 

i przygotowaniem ich do listopa-
dowego święta. W tym roku pra-
cownicy Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej zadbali o miejsca pamię-
ci poświęcone żołnierzom pole-
głym w obronie ojczyzny, którzy 
spoczywają na cmentarzu w Kija-
nach. Uprzątnięte i uporządkowane 
zostało również miejsce spoczynku 
zamordowanego przez Hitlerowców 
w 1940 r. księdza Feliksa Kaspro-
wicza – proboszcza parafii pw. św. 
Wawrzyńca Męczennika w Rogóź-
nie w latach 1922‒1940.

Pracownicy Starostwa postano-
wili również wesprzeć organizowa-
ną przez to Ochotnicze Hufce Pracy 
akcję „Znicze dla Wołynia”. Zakupio-
ne znicze, które zapłonęły na wołyń-
skich cmentarzach, m.in. na cmen-
tarzu wojennym w Kostiuchnówce, 
przekazaliśmy na ręce Zastępcy 
Wojewódzkiego Komendanta OHP 
Jacka Burego.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek Znicze dla Wołynia

Prace porządkowe na mogile ks. Feliksa Kasprowicza w Rogóźnem
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Powiatowe obchody  
Święta Niepodległości

Powiatowe obchody 103. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. św. Barbary w Łęcznej. 
Dalsza część uroczystości 
to m.in. poświęcenie 
tablic pamiątkowych 
na krzyżu morowym oraz 
upamiętnienie obrońców 
Ojczyzny na Placu Powstań 
Narodowych.

N a odnowionym przez Para-
fię pw. św. Barbary w Łęcznej 
krzyżu, znajdującym się przy 

al. Jana Pawła II, zostały poświęcone 
4 tablice pamiątkowe:

 5 tablica ufundowana przez Urząd 
Miejski w Łęcznej, upamiętniająca 
zarazę z 1693 roku,

 5 tablica ufundowana przez parafię, 
odwołująca się do obecnej trudnej 
sytuacji pandemicznej,

 5 tablica ufundowana przez Instytut 
Pamięci Narodowej, poświęcona 
pamięci żołnierzy podziemia nie-
podległościowego, którzy pod tym 
krzyżem składali przysięgę wierno-
ści Bogu i Ojczyźnie,

 5 tablica ufundowana przez Staro-
stwo Powiatowe w Łęcznej, upa-
miętniająca wielkich Polaków 
– patronów ulic leżących w pobli-
żu krzyża – papieża Jana Pawła II 
i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Następnie, przy pomniku na Placu 
Powstań Narodowych w Łęcznej odda-
no hołd obrońcom Ojczyzny, złożono 
kwiaty oraz zapalono znicze.

W ramach obchodów święta 
narodowego, przy budynku Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Łęcznej, został również zasadzony 
dąb upamiętniający pomoc ludności 
ziemi łęczyńskiej walczącemu Gór-
nemu Śląskowi w czasie III Powsta-
nia Śląskiego.

O obchodach Święta Niepodległo-
ści nie zapomniały również powiato-
we jednostki.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Tort w powiatowym Klubie Senior +

Msza święta w kościele pw. Barbary w Łęcznej Przedstawiciele jednostek oświatowych, służb mundurowych, zakładów pracy 
i związków zawodowych

Złożenie kwiatów na Placu Powstań Narodowych

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych uczcili pamięć bohaterów walczących o wolność 
Polski, którzy spoczęli na łęczyńskiej nekropolii

Poświęcenie tablic pamiątkowych na odnowionym krzyżu morowym

Uroczysty apel poświęcony 103. rocznicy 
odzyskania niepodległości w MOW 
w Podgłębokiem Uroczystość z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości w ZSR w Kijanach

Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Milejowie wspólnie odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Górnicza Kapela Podwórkowa 
KARBON

Kapela powstała 
w 1993 r. z inicjatywy 
Tadeusza Kuśmierza. Podboje 
scen muzycznych zaczynali 
na X Jarmarku Kapel 
Podwórkowych w Łańsku 
i na I Festiwalu Kapel 
w Biłgoraju.

W 1998 roku członkowie kapeli 
wyszli z inicjatywą zorgani-
zowania w Łęcznej Festiwa-

lu Kapel Ulicznych i Podwórkowych. 
Z roku na rok konkurs rozwijał się 
i już po kilku latach przyjął formułę 
ogólnopolskiej imprezy, której organi-
zację z czasem przejęło Centrum Kul-
tury w Łęcznej.

Aktualnie kapela działa przy GOK 
w Puchaczowie. W jej repertuarze znaj-
dują się utwory z folkloru miejsko-
-podwórkowego, folkloru wiejskiego, 
piosenki biesiadne i weselne. Swoimi 
występami od niemal 30 lat uświetnia 
uroczystości oraz imprezy lokalne, ale 
gościła również w Pałacu Prezydenc-
kim, gdzie z okazji „Barbórki” zagrała 
przed Prezydentem RP.

Obecny skład zespołu: Roman Kurzę-
pa (akordeon), Robert Sacawa (gita-
ra basowa), Mirosław Kubik (gitara, 
wokal), Józef Znamirowski (saksofon, 
wokal), Ryszard Haratym (saksofon), 
Karol Kwiatkowski (klarnet), Dariusz 

Brzeziecki (akordeon), Roman Zuń 
(perkusja), Krzysztof Łukasik (banjo).

NAJWAŻNIEJSZE SUKCESY:
 5 1993 r. Festiwal Kapel w Biłgora-
ju (obecnie Zlot Kapel Podwórko-
wych) – III miejsce,

 5 2005 r. Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej – 
I miejsce,

 5 2006 r. Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej – 
I miejsce,

 5 2008 r. Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej – nagro-
da publiczności,

 5 2018 r. Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej – naj-
lepsza piosenka o tematyce jar-
marcznej,

 5 2021 r. Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych w Łęcznej – nagro-
da publiczności, I miejsce w kate-
gorii piosenek o tematyce targowej, 
III nagroda w ogólnej ocenie jury,

 5 2021 r. Ogólnopolski Festiwal Kapel 
Podwórkowych w Inowrocławiu – 
I miejsce.

Stowarzyszenie Motocyklowe 
PATRIA  

Pomimo 
że każdy z nas od wielu 
lat jeździ na motocyklach, 
Stowarzyszenie Motocyklowe 
PATRIA w Łęcznej oficjalnie 
powstało na początku 
2019 roku. Jesteśmy 
osobami, które łączy pasja 
do motocykli i podróży. No 
bo jak inaczej można nazwać 
to uczucie, kiedy zamiast 
usiąść w wygodnym fotelu 
po ciężkiej pracy, człowiek 
wybiera się na przejażdżkę 
lub choćby przegląd swojej 
maszyny?

M y nie traktujemy motocykli 
jedynie jako środka trans-
portu. Motocykl to dla nas 

coś więcej. Spędzamy przy nim 
sporo czasu. Wiemy bardzo dużo 
na temat jego budowy, naprawy, 
dbania o niego. Siedzimy w zaciszu 
naszych garaży, rozkręcając swoje 
maszyny na części pierwsze, ulep-
szamy je i ponownie składamy. 

Dzięki motocyklom poznajemy 
nowych ludzi, jeździmy na zloty, 
rajdy, spotkania w całej Polsce i Euro-
pie. Można to nazwać fanatyzmem 
motocyklowym, a my mówimy, 
że w naszych żyłach po prostu pły-
nie benzyna …

Tworząc naszą grupę założyli-
śmy, że nie będzie to kolejny klub 
zrzeszający motocyklistów. Jako 
że każdemu z nas bliskie są warto-
ści patriotyczne, zdecydowaliśmy 
się także propagować i pielęgno-
wać naszą historię, tradycję i kul-
turę, skupiając się przy tym głów-
nie na patriotyzmie lokalnym. Stąd 
też nasze wyjazdy często związane 
są z historycznymi miejscami pamię-
ci, a wydarzenia, które organizujemy 
mają charakter patriotyczny np. bieg 
Tropem Wilczym czy Rajd Uskoka. 
W Łęcznej organizujemy też MOTO-
SERCE, które jest częścią ogólnopol-
skiej akcji zbiórki krwi. W planach 
mamy kolejne eventy.

Równie chętnie angażujemy się 
w lokalne wydarzenia i impre-
zy charytatywne, m.in. dla dzie-
ci, bo ich uśmiech i radość, kiedy 
mogą usiąść na motocyklu są dla 
nas bezcenne.

Naszą działalność na bieżąco śle-
dzić można w mediach społecz-
nościowych, m.in. na Facebook/
PATRIA ŁĘCZNA.
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Barbara Supeł 
„Jadzia Pętelka”, 
„Staś Pętelka”

Seria książek o Jadzi i Stasiu 
Pętelce to najnowsze 
propozycje książkowe 
na rynku wydawniczym 
skierowane do najmłodszych 
czytelników. Autorką obu 
cyklów jest Barbara Supeł, 
natomiast ilustratorką Agata 
Łuksza. 

K ażda z części opisuje perype-
tie z życia codziennego cztero-
letniego Stasia oraz jego młod-

szej siostry Jadzi. Zmagają się oni 
z wieloma problemami, typowymi 
dla ich wieku, m.in.: uczą się dzielić 
z innymi dziećmi, sprawdzają cier-
pliwość mamy podczas wieczornego 
usypiania, oswajają lęk przed wizytą 
u lekarza, uczą się opiekować szcze-
niakiem, wyjeżdżają na ferie zimo-
we, idą na spacer, pieką pierniczki. 
Wszystkie te przygody idealnie nada-
ją się do czytania i oglądania z dzieć-
mi w wieku do pięciu lat. Każdy mały 
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Seniorzy z książką na ty

W listopadzie w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej 
w Łęcznej odbyły się kolejne 
spotkania dyskusyjnego klubu 
„Seniorzy z książką na ty”.

3 listopada dyskusja dotyczy-
ła bestsellerowej książki ame-
rykańskiego psychiatry Ray-

monda Moodyego „Życie po życiu”, 
który przeprowadził 150 wywia-
dów z osobami doświadczonymi 

czytelnik wspólnie ze Stasiem i Jadzią 
odnajdzie tu znane mu emocje.

Książki są bogato ilustrowane, 
z dużą ilością detali. Mają wygod-
ny format, twardą okładkę, wyso-
kiej jakości papier oraz druk. Duża 
czcionka ułatwia czytanie zarówno 
rodzicom jak i przedszkolakom sta-
wiającym pierwsze kroki w świecie 
liter. 

Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Łęcznej oprócz książek o Jadzi 
i Stasiu Pętelce posiada również wiele 
innych publikacji edukacyjnych dla 
najmłodszych czytelników. Wśród nich 
są m.in. serie: „Smok Maciuś”, „Basia”, 
„Misia i jej mali pacjenci”, „Stella, 
Pikuś”, „Uczucia Gucia”, „Kicia Kocia”, 
„Samochodzik Franek”, „Tappi”, „Tup-
cio Chrupcio”, „Świat małego Franka”, 
„Przygody Fenka”, „Miś Tuliś”.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

śmiercią kliniczną. Seniorki z wiel-
kim zaangażowaniem dyskutowa-
ły, wyrażały swoje opinie i refleksje 
na temat lektury.

Kolejne spotkanie, to spotkanie 
autorskie ze Stanisławem Wosiem 
– uczestnikiem powiatowego Klubu 
Senior + w Łęcznej. Jest on autorem 
wierszy, wierszo-piosenek oraz pol-
skich tekstów do obcojęzycznych pio-
senek. Owocem jego działalności lite-
rackiej są dwa tomiki poezji „Życie 
jest...” oraz „Życie jest...II”. Oprócz 

pracy literackiej udziela się artystycz-
nie grając i śpiewając w domach kul-
tury w Trawnikach i w Łęcznej. Autor 
opowiadał o wierszach oraz inspira-
cjach towarzyszących ich tworzeniu. 
Kilka z nich zostało zaprezentowa-
nych przez członków Klubu Senior+. 
Bohater mówił także o swojej drugiej 
pasji, czyli o muzyce. Na zakończe-
nie osobiście zaśpiewał kilka swo-
ich piosenek.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Dyskusja na temat bestsellerowej książki Raymonda Moodyego „Życie po życiu”. Fot. arch. PBP

„Życie jest…”  poezją – spotkanie autorskie ze Stanisławem Wosiem
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KULTUR A I  SPORT – GALERIA ZDJĘĆ

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„W barwach jesieni – dary jesieni”

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się wyjątkową 
popularnością, o czym świadczy aż 349 prac, które napłynęły 
do Gminnego Domu Kultury w Cycowie. Nagrodzonych 
zostało 25 młodych artystów. Laureatom i ich opiekunom 
artystycznym serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

10 listopada Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
rozstrzygnęła etap powiatowy konkursu, który w tym roku 
odbywał się pod hasłem „Śmiechem-żartem”. 
Tegoroczna edycja miała formę przeglądu nagrań występów 
artystycznych. 

Zimowe Igrzyska Seniorów

III Powiatowy Konkurs „Mam prawo do…”

20 listopada – w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka – 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej rozstrzygnęły III 
Powiatowy Konkurs „Mam prawo do…”. Uczestnicy konkursu 
zaprojektowali okładkę książki pt. „Mam prawo do… 
Przewodnik po prawach dziecka”. Konkurs odbył się pod 
Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego oraz przy 
wsparciu fi nansowym Powiatu Łęczyńskiego.
NAGRODY W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
klasy IV-VI: Marcelina Pawluk, Szymon Gil 
kl asy VII-VIII: Mariola Borys, Oliwia Bondyra, Zuzanna 
Wielgosz. Wyróżnienia: Zofi a Bednarska, Joanna Karaś, 
Aleksandra Staniak. 
NAGRODY W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:
Konrad Szypłowski, Anna Gregorowicz

25. Jesienny Konkurs Recytatorski

NOMINACJE DO TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO OTRZYMALI: 
Aleksandra Staropiętka (SP w Ludwinie), Anna Koba (SP 
w Spiczynie), Marcel Ulewicz (Koło Recytatorsko – Teatralne 
„Mimo wszystko...” w Łęcznej). 
WYRÓŻNIENIA: Michał Maziarczyk (SP w Januszówce), Martyna 
Gajos (SP w Zawieprzycach), Antoni Matyjaszczyk (SP w Spiczynie).

Aleksandra Staropiętka Anna Koba Marcel Ulewicz

Michał Maziarczyk Martyna Gajos Antoni Matyjaszczyk

14 listopada 25-osobowa reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego 
uczestniczyła w Zimowych Igrzyskach Seniorów w Piaskach. 
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych. Nasi zawodnicy wywalczyli I miejsce. Powiat 
Łęczyński reprezentowali: Andrzej Lichman, Jacek Kubicki, 

Marek Chołast, Tadeusz Gmurkowski, Piotr Superson, Kazimierz 
Brzozowiec, Stanisław Paszkiewicz, Zbigniew Osemek, Mirosław 
Kowalik, Stanisław Bosak, Jadwiga Kurzak-Brzozowiec, Krystyna 
Staniak, Bożena Jędruszak, Małgorzata Gajos.


