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Wizyta delegacji z rejonu stryjskiego 
w powiecie łęczyńskim
Візит делегації з Стрийського району в Районі Ленчиньскім

Ta pomoc to maraton, a nie 
sprint – słyszymy od momentu, 
kiedy Polacy niosą pomoc 
sąsiadom zza wschodniej 
granicy po rosyjskiej agresji 
na Ukrainę. Pomoc potrzebna 
jest cały czas i nie przestajemy 
jej udzielać. Przyjęcie 
delegacji z Rejonu Stryjskiego 
to odpowiedź na konkretne 
potrzeby i nawiązanie 
współpracy na kolejne lata.

Wizyta była odpowiedzią na proś-
bę skierowaną do Zarządu 
Powiatu ze strony ukraińskiej. 

Pod koniec kwietnia i na początku maja 
obie strony spotkały się online omawia-
jąc potrzeby i warunki pobytu ukraiń-
skiej delegacji w naszym powiecie.

11 maja br. pięcioosobowa delega-
cja: Mykhaylo Luchechko – Przewod-
niczący Stryjskiej Rejonowej Rady, 
Ivan Petrivsʹkyy – radny Stryjskiej 
Rejonowej Rady, Oleh Stetsiv – radny 
Stryjskiej Rejonowej Rady, Główny 
lekarz Szpitala Miejskiego w Nowo-
rozdilu, Taras Oprysk – radny Miko-
łajowskiej Miejskiej Rady oraz Iryna 
Ivanochko – przedstawiciel organiza-
cji pozarządowej, odwiedziła rodzi-
ny uchodźców mieszkające na terenie 
powiatu łęczyńskiego oraz pochodzą-
cych z Ukrainy uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kijanach. Grupa mło-
dzieży polskiej i ukraińskiej z ZSR 
w Kijanach pod kierunkiem nauczy-
cieli i opiekunów przygotowała insce-
nizację słowno-muzyczną, podczas 
której recytowała wiersze i wykona-
ła patriotyczne pieśni pochodzące 
z obu krajów. Koncert w CK w Łęcz-
nej był okazją do okazania zrozumie-
nia i wsparcia.

Wizyta ukraińskiej delegacji z rejo-
nu stryjskiego była szansą na pokaza-
nie Gościom infrastruktury powiatu. 
Wśród punktów programu znalazła się 
wizyta w szpitalu powiatowym. Obec-
ny w składzie delegacji z Ukrainy był 
również Oleh Stetsiv jest głównym 
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Stronę ukraińską reprezentował Przewodniczący Stryjskiej Rejonowej Rady Mykhaylo Luchechko, na zdjęciu również Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski, Przewodniczący 
Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj oraz Członek Zarządu Powiatu Michał Woźniak

lekarzem Szpitala Miejskiego w Nowo-
rozdilu, zatem spotkanie było szansą 
na wymianę doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania placówek medycz-
nych.

Zaproszenie przedstawicieli Rejo-
nu Stryjskiego to  jednak przede 

wszystkim deklaracja podjęcia współ-
pracy i wspierania naszych sąsiadów. 
12 maja, podczas XXXVIII Sesji Rady 
Powiatu w Łęcznej, podpisana została 
umowa partnerska między Powiatem 
Łęczyńskim a Stryjską Rejonową Radą, 
której celem są działania zmierzające 

do umacniania wzajemnych kontak-
tów pomiędzy mieszkańcami obu 
regionów, ustalanie wspólnych kie-
runków współpracy i ich utrzymywa-
nie. Przedstawiciele strony ukraiń-
skiej otrzymali również dary, które 
zostały przekazane potrzebującym. 

W położonym w obwodzie lwowskim 
rejonie stryjskim znajdują się uchodź-
cy ze wschodnich terenów Ukrainy, 
którzy tutaj znaleźli tymczasowe 
schronienie i wymagają pomocy.

 CIĄG dalszy na str. 12
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Szanowni 
Państwo

24  lutego br. oczy całego 
świata zostały zwrócone 
w stronę Ukrainy. Nieuza-

sadniony zbrojny atak Rosji na nie-
podległą Ukrainę poruszył nasze 
serca. Matki z dziećmi, osoby star-
sze, niepełnosprawne zostały zmu-
szone do opuszczenia swojego miejsca 
na ziemi, by ratować to co najcenniej-
sze – zdrowie i życie. Tysiące uchodź-
ców przekraczało nasze granice, 
by tutaj, na polskiej ziemi, otrzymać 
pomoc, zrozumienie, wsparcie. Miesz-
kańcy powiatu łęczyńskiego otworzyli 
swoje serca, wyciągnęli pomocną dłoń 
oraz szeroko otworzyli drzwi swoich 
domów. Bez wahania włączyli się 
zbiórki organizowane w starostwie, 
czy jednostkach powiatowych. Wyka-
zali się empatią, niosąc bezinteresow-
ną pomoc.

Otwartość, zaangażowanie i wspar-
cie na każdej płaszczyźnie, zarówno 
po stronie mieszkańców jak i samo-
rządu, zaowocowało wizytą delega-
cji z Ukrainy i podpisaniem porozu-
mienia o stałej współpracy pomiędzy 
Powiatem Łęczyńskim reprezentowa-
nym przez Zarząd Powiatu Łęczyń-
skiego a Przewodniczącym Stryjskiej 
Rejonowej Rady Mykhaylo Luchech-
ko. Goście podczas wizyty podzielili 
się swoimi doświadczeniami z kraju 
ogarniętego wojną, wskazali zakres 
pomocy, potrzeby, które na chwi-
lę obecną są bardzo duże w każ-
dym obszarze. Dlatego nie ustaje-
my w działaniach na rzecz pomocy 
naszym wschodnim sąsiadom, orga-
nizując kolejne zbiórki i transpor-
ty środków medycznych, artyku-
łów spożywczych, czy chemicznych. 
Odpowiadamy na sugestie, zgłasza-
ne potrzeby, by wsparcie, które nie-
siemy z serca, z poczucia solidarno-
ści, było jak najbardziej pomocne.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim dar-
czyńcom za dotychczasowe wsparcie. 
Mieszkańcom za bezcenną cegiełkę 
ofiarności kierowaną w stronę Ukra-
iny. Przekazywana przez Państwa 
pomoc ma ogromną moc, w której 
ukryta jest bezinteresowność, wraż-
liwość, gościnność i szczerość. Pomoc 
ta jest miarą człowieczeństwa wyrażo-
ną troską o drugiego człowieka.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Wśród zadań, jakie Zarząd 
Powiatu Łęczyńskiego stawia 
sobie od początku obecnej 
kadencji jest zarówno 
dbanie o podnoszenie 
jakości i komfortu życia 
mieszkańców, jak również 
troska o ich bezpieczeństwo 
i sprawną komunikację 
na całym naszym terenie. 
Realizacji tego celu służy 
między innymi inwestowanie 
w infrastrukturę drogową.

Poziom rozwoju nowoczesnych 
sieci transportowych jest jednym 
z wyznaczników konkurencyjno-

ści regionu, gdyż determinuje jego 
dostępność. Jako region w znacz-
nej mierze rolniczy, a także boga-
ty turystycznie, zdajemy sobie spra-
wę z tego jak istotnym czynnikiem 

jest poziom jakości podróżowania 
na terenie naszego powiatu. Dobrze 
rozwinięta infrastruktura drogo-
wa jest czynnikiem, który decyduje 
o wzroście jakości życia oraz przy-
czynia się do rozwoju powiatu, dlate-
go pozyskujemy środki na realizację 

kolejnych inwestycji w tym zakre-
sie oraz kontrolujemy stan istnieją-
cych połączeń. Zarząd Dróg Powia-
towych prowadzi również na bieżąco 
naprawy w miejscach, gdzie jest 
to konieczne. Temu zadaniu służą 
nowo zakupione remontery, specja-
lizujące się w remontach nawierzch-
ni drogowych.

Wśród planowanych na najbliż-
sze miesiące zadań jest przebudowa 
drogi powiatowej nr 1625 L na odcin-
ku Nadrybie Dwór – Wólka Cycow-
ska, przebudowa drogi powiatowej 
nr 2024 L w Jaszczowie, w okolicach 
dworca PKP oraz rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2020 L w miejscowo-
ści Leopoldów, łączącej nasz powiat 
z powiatem świdnickim. Powyższe 
inwestycje są możliwe dzięki uzyska-
nemu przez Powiat dofinansowaniu 
z ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Cieszą nas również kolejne kroki 
podejmowane w sprawie budowy 
obwodnicy Łęcznej. To rozwiązanie, 
które poprzez wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z miasta, bezpośred-
nio przełoży się na bezpieczeństwo 
i komfort życia mieszkańców. Jako 
Powiat od początku uczestniczymy 
w pracach nad tą koncepcją, zawartą 
w rządowym programie 100 obwod-
nic i cieszymy się, że w naszym regio-
nie jest ona już na etapie konkretnych 
projektów.

Powstawanie nowych połączeń 
oraz dbanie o jakość i bezpieczeń-
stwo istniejących dróg stanowi 
istotny czynnik dla rozwoju powia-
tu łęczyńskiego, a także jest dowo-
dem dobrego zarządzania i szansą 
na zwiększanie potencjału gospodar-
czego naszego regionu.

 9Michał Pelczarski  
Wicestarosta Łęczyński

Umowa dla Powiatu Łęczyńskiego  
ze środków RFRD
Powiat Łęczyński podpisał 
umowę na remont drogi, 
Nadrybie Dwór – Wólka 
Cycowska.

S tarosta Łęczyński Krzysztof Nie-
wiadomski, Wicestarosta Michał 
Pelczarski i Skarbnik Powiatu 

Patrycja Miazio podpisali w siedzi-
bie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkie-
go umowę na dofinansowanie zadań 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2022.

Kwota 1 421 076,08 zł zostanie 
przeznaczona na realizacje zada-
nia pn. „Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1625L od km 14+327,42 
do  16+327,00 oraz  od  km 
17+240,00 do  km 18+240,00 
w miejscowości Nadrybie Dwór – 
Wólka Cycowska”.

Ten Fundusz jest bardzo potrzebny. 
Środki, które otrzymaliśmy pozwolą 
na realizację kolejnej inwestycji przy-
czyniającej się do poprawy jakości 
życia mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego – mówił Krzysztof Niewiadom-
ski. Jakość infrastruktury drogowej 
to jeden z priorytetów dla naszego 
regionu, który gości wielu turystów 
– dodał.

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg (RFRD) stanowi komplekso-
wy instrument wsparcia realiza-
cji zadań na drogach zarządzanych 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego. Jego celem jest przy-
spieszenie powstawania nowocze-
snej i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokalnym, 

stanowiącej ważny element prawi-
dłowego funkcjonowania i rozwo-
ju gospodarki oraz przyczyniają-
cej się do poprawy poziomu życia 

obywateli. Utworzenie Funduszu 
ma również na celu poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i para-
metrów technicznych lokalnej sieci 

drogowej, a także poprawę oraz 
zwiększenie atrakcyjności i dostęp-
ności terenów inwestycyjnych.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek



3ZIEMIA ŁĘCZYŃSKAWYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 5/2022

Otwarcie Ośrodka Wsparcia 
i Testów w Łęcznej

W dniu 9 maja 2022 r. 
odbyło się uroczyste 
otwarcie Ośrodka Wsparcia 
i Testów w powiecie 
łęczyńskim. OWiT powstał 
przy Specjalistycznym 
Centrum Wspierającym 
Edukację Włączającą 
w Podgłębokiem w ramach 
programu PFRON pn.: 
„Centra informacyjno-
doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością”. 
Siedziba OWiT mieści się 
w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej przy ulicy 
Staszica 9. W uroczystym 
otwarciu Ośrodka 
uczestniczyli Artur 
Soboń Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów 
oraz Małgorzata Paprota 
Dyrektor Lubelskiego 
Oddziału PFRON.

Celem działania OWiT jest 
zwiększanie, podtrzymywa-
nie lub poprawianie możliwo-

ści samodzielnego funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością poprzez 
nieodpłatne prezentowanie korzyści 
wynikających ze stosowania techno-
logii asystujących w takich obsza-
rach jak: komunikowanie się, dostęp 
do informacji, nauka, praca, rozwi-
janie hobby, zwiększenie aktywności 
życiowej, samodzielności i zaradno-
ści osobistej oraz dbałości o zdro-
wie; świadczenie porad osobom z nie-
pełnosprawnością w optymalnym 
wyborze, właściwych do aktualnych 
potrzeb technologii asystujących i ich 
prezentacja; prowadzenie wstępne-
go instruktażu oraz wskazywanie 
potencjału wykorzystania technolo-
gii asystujących w życiu codziennym 
lub pomoc osobom z niepełnospraw-
nością w wyszukaniu stosowanych 
szkoleń w tym zakresie; wypożycza-
nie technologii asystujących (sprzę-
tów, urządzeń i oprogramowania) 
w celu ich testowania przez osoby 
z niepełnosprawnością; świadczenie 
porad członkom rodzin osób z nie-
pełnosprawnością i ich opiekunom, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących wykorzysta-
nia technologii asystujących.

Osoby, które mogą uzyskać wspar-
cie w ramach OWiT to osoby, które 
przedstawią skierowanie z PFRON 
celem udzielenia wsparcia w ramach 
zadania (najpóźniej w dniu przystą-
pienia do wsparcia) oraz osoby z nie-
pełnosprawnością, które posiadają 
aktualne orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności, aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności lub aktualne 
orzeczenie równoważne (orzeczenie 
lekarza orzecznika Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych lub orzeczenie 
o zaliczeniu do jednej z grup inwa-
lidów), które skorzystają z realiza-
cji zadania.

Katalog sprzętu możliwy do nie-
odpłatnego wypożyczenia i testo-
wania:  l ini jka braj lowska , 
notatnik brajlowski przeno-
śny, lupa elektroniczna, powięk-
szalnik, pętla indukcyjna, sys-
tem FM, słuchawki dla osób 

niedosłyszących, laptop, tablet, 
smartfon, smartwatch, urządze-
nie wielofunkcyjne, aparat foto-
graficzny, kamera internetowa, 
router, dyktafon, oprogramowa-
nia: powiększająco – udźwię-
kowiające, udźwiękowiające 

komputer oraz rozpoznające 
znaki OCR, klawiatura z powięk-
szonym opisem na klawiszach, spe-
cjalistyczne aplikacje na urządze-
nia mobilne dla osób niewidomych, 
słabowidzących i głuchoniewido-
mych oraz specjalistyczne aplikacje 

na urządzenia mobilne i stacjonar-
ne dla osób głuchych, słabosłyszą-
cych oraz doświadczających pro-
blemów w porozumiewaniu się 
za pomocą mowy.

 9Tekst: Agnieszka Słoboda
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Słonik Nadziei odwiedził nasz powiat
Wiosna już na dobre zagościła 
wokół nas. Coraz częściej 
spędzamy czas na świeżym 
powietrzu, korzystając 
z promieni słońca.

T elewizja Lublin przywiozła dzie-
ciom z Kijan piłki do gry w siat-
kówkę, piłkę nożną oraz zesta-

wy do badmintona, a to wszystko 
w ramach „Słonika Nadziei”, który 
jest akcją charytatywną, zainicjowa-
ną ponad 10 lat temu przez Lubelski 
Oddział TVP3. Ideą akcji jest zbiór-
ka i przekazanie potrzebnych rzeczy 
szpitalom i instytucjom, które zajmują 
się pomocą tym, którzy jej potrzebują 
najbardziej, czyli dzieciom.

Dzięki akcji charytatywnej pod-
opieczni Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Kijanach otrzyma-
li od Hotelu Wieniawski w Lublinie 
niezbędny ekwipunek do wiosennych 
aktywności. Ponadto wśród darów 
znalazły się plecaki, farby i bloki 
rysunkowe.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaObecna sytuacja przypomina 
nam dobitne słowa Jana 
Pawła II, który mówił: 
Jesteście świadkami historii. 
Przypominajcie, że Wolność 
jest nam nie tylko dana, ale 
i zadana. Wolności nie dostaje 
się na zawsze i każdego 
dnia jesteśmy zobowiązani 
ten dar szanować i o niego 
dbać – te słowa skierowała 
do uczestników uroczystości 
Sekretarz Powiatu Wioletta 
Wachewicz.

M ieszkańcy powiatu łęczyń-
skiego licznie świętowali 
rocznicę uchwalenia pierw-

szej w Europie i drugiej na świe-
cie ustawy zasadniczej ustano-
wionej w 1791 roku. Uroczystości 
rozpoczęto mszą świętą w Parafii 
św. Marii Magdaleny w Łęcznej. 
Następnie uczestnicy obchodów 
przemaszerowali na Plac Kościuszki 
w Łęcznej, gdzie wysłuchali pieśni 
patriotycznych. Na placu zaśpie-
wano również hymn państwowy 
i złożono kwiaty pod pomnikiem 
Naczelnika Insurekcji z 1794 roku. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
tegorocznych obchodów, szczegól-
nie pocztom sztandarowym.

Uroczystości odbyły się rów-
nież pod Kopcem Powstańczym 
w Klarowie, w których uczestni-
czył wicestarosta Michał Pelczarski 
wraz z Członkiem Zarządu Powiatu 
Łęczyńskiego Piotrem Rybakiem.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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Wręczenie dodatkowych świadczeń 
strażakom ochotnikom

Strażacy są pierwsi zawsze tam, 
gdzie zagrożone jest ludzkie 
życie i zdrowie, dobytek czy 
środowisko. Ich praca to służba 
i powołanie, a podejmując 
ją kierują się troską o dobro 
innych.

Doceniając trud strażaków, wyda-
no rozporządzenie, które weszło 
w życie 9 lutego 2022 r., przy-

znające dodatkowe świadczenie straża-
kom OSP, którzy przez 25 lat (mężczyź-
ni) lub 20 lat (kobiety) pełnili służbę 
w działaniach i akcjach ratowniczych.

9 maja w sali konferencyjnej Staro-
sta Krzysztof Niewiadomski, Wicesta-
rosta Michał Pelczarski, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej Dariusz Popek oraz Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP 
w Łęcznej Tadeusz Łoś wręczyli decy-
zję o przyznaniu świadczeń 35 straża-
kom, dziękując za ich wieloletnią pracę 
i poświęcenie drugiemu człowiekowi.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Polska pamięta – 73. rocznica śmierci Zdzisława Brońskiego 
ps. USKOK

„A kto chce być wolnym i prawe 
ma serce, niech walczy, niech 
cierpi, choćby w poniewierce. 
Niech ducha pokrzepi myślą 
o przyszłości, niech czoła nie 
zniża w podłej służalczości.” – 
pisał w swoich pamiętnikach.

W uroczystościach, które odbyły 
się 21 maja w Kijanach, gdzie 
znajduje się symboliczny grób 

Brońskiego udział wzięli Tomasz Pan-
fil z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, Starosta Łęczyń-
ski Krzysztof Niewiadomski, Członek 
Zarządu Powiatu Łęczyńskiego Michał 
Woźniak oraz przedstawiciele wielu 
organizacji i zrzeszeń o charakterze 
patriotycznym. Modlitwie podczas uro-
czystości przewodniczył ks. proboszcz 
Parafii św. Anny w Kijanach, Piotr 
Melko. CZEŚĆ PAMIĘCI BOHATERÓW

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Prace remontowe 
w powiecie łęczyńskim

Wraz z początkiem wiosny 
ruszyły prace drogowe. 
Dobre warunki pogodowe 
umożliwiają naprawę 
ubytków w nawierzchni.

W zasobach Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łęcznej 
znajdują się dwa remon-

tery typu STP 1008. Przy użyciu 
remontera wykonywane są naprawy 
ubytków i uszkodzeń w nawierzch-
ni drogowej z wykorzystaniem tech-
nologii emulsji i kruszywa. Obsłu-
gę remontera stanowią dwie osoby, 
tj. kierowca nośnika oraz operator 
sterujący ramieniem roboczym. 
Po napełnieniu zbiorników kru-
szywem bazaltowym oraz emul-
sją kationową, która podlega pod-
grzaniu do temp. 50‒60 stopni 
Celsjusza, następuje proces poda-
wania kruszywa za pomocą podaj-
ników ślimakowych wraz z emul-
sją kationową, która podawana 
jest za pomocą pompy z napędem 
hydraulicznym do ramienia robo-
czego. Ramieniem roboczym kie-
ruje operator dokonując oczyszcze-
nia miejsc po zaistniałych ubytkach, 
ich skropieniu emulsją, a następ-
nie następuje wypełnienie ubytków 
przegotowaną już wcześniej mie-
szanką. Praca remonterem możliwa 
jest w dobrych warunkach pogodo-
wych (brak opadów atmosferycz-
nych) oraz przy dodatniej tempe-
raturze otoczenia tj. powyżej 10 
stopni Celsjusza.

Prace remonterami z  uwagi 
na niesprzyjające warunki pogodo-
we zostały rozpoczęte w ostatniej 
dekadzie m-ca kwietnia br. Dotych-
czas zostały wyremontowane nastę-
pujące odcinki dróg:
1. Ulica Polna – droga nr 1809 L,
2. Droga nr 2021 L Kajetanówka – 

Zalesie
3. Droga nr 1564 L Charlęż – Zawie-

przyce,
4. Droga nr 1561 L Zawieprzyce – 

kierunek Nowa Wola,
5. Część drogi nr 2006 L Ludwin – 

kierunek Krzczeń,

Egzamin zawodowy zdany na medalUczniowie klas 
czwartych Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej 
w sesji styczeń – luty 
2022 r. przystępowali 
do egzaminu z drugiej 
kwalifikacji zawodowej. 
Można z dumą 
powiedzieć, że poszło  
im na medal.

K lasa 4a – technik górnictwa 
podziemnego: 100% uczniów 
zdało egzamin z kwalifikacji 

MG.39 – organizacja i prowadzenie 
eksploatacji podziemnej.

Klasa 4m – technik mechanik: 
100% uczniów zdało egzamin 

z kwalifikacji MG.44 – organiza-
cja i nadzorowanie procesów pro-
dukcji maszyn i urządzeń.

Klasa 4d – technik elektryk: 78% 
uczniów zdało egzamin z kwalifi-
kacji EE.26 – eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych.

Uczniowie szukając zatrudnienia 
na rynku pracy, będą mogli wyle-
gitymować się wydanym przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyj-
ną w Krakowie dyplomem potwier-
dzającym nabyte kwalifikacje. 

Wszystkim życzymy powodzenia.
 9Marzena Olędzka

6. Droga nr 2017 L Rossosz – kieru-
nek Trębaczów Kolonia,

7. Droga nr 2028 L Ostrówek – Biał-
ka,

8. Droga nr 2027 L Jaszczów – Biał-
ka,

9. Droga nr 2001 L Stawek – Nowo-
gród,

10. Droga nr 1802 L Świerszczów- 
Małków,

11. Droga nr 1800 L – Małków,
12. Droga nr 2020 L – Leopoldów.

Łączna długość to około 35 kilo-
metrów.

Ostatni zakup remontera został 
dokonany przy pełnym dofinanso-
waniu z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

W chwili obecnej trwają nadal 
prace przy użyciu remonterów i będą 
kontynuowane w dalszym ciągu obej-
mując pozostałe odcinki dróg zakwa-
lifikowanych do remontu przy zasto-
sowaniu omawianej technologii.

Inwestycje, które będą realizowa-
ne w wyniku wyłonienia wykonaw-
ców poprzez przeprowadzenie prze-
targów publicznych dotyczą takich 
zadań jak:
1.  Przebudowa drogi powiato-

wej nr 1625 L Nadrybie Dwór – 
Wólka Cycowska,

2.  Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2024 L Jaszczów stacja PKP,

3.  Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2020 L – droga w miejscowości 

Leopoldów łącząca powiat 
łęczyński z powiatem świdnic-
kim.
Przedmiotowe  inwestycje obejmu-

ją łącznie odcinek 6,3 km. W zakres 
prac wchodzi również wykonanie 
ciągów pieszych, jak również i ciągu 
pieszo-rowerowego. Są to zadania 
dofinansowane w wysokości od 60% 
do 70% ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

 9Tekst: Bogdan Barbuziński
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To były piękne chwilePo dwóch latach utrudnień 
pandemicznych cała 
szkoła mogła, jak dawniej, 
świętować zakończenie roku 
szkolnego dla klas czwartych 
Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej. Uroczystości 
szkolne poprzedziła msza 
św. sprawowana w intencji 
maturzystów w parafii św. 
Barbary w Łęcznej.

W szyscy uczniowie, nauczycie-
le i przybyli goście: Sekretarz 
Powiatu – Wioletta Wache-

wicz, Naczelnik Wydziału Obsłu-
gi Szkół i Placówek Oświatowych – 
Dorota Makara, przewodnicząca Rady 
Rodziców – Ewelina Nadolska, poże-
gnali młodzież, która w murach ZSG 
w Łęcznej zdobywała wiedzę i nawią-
zywała przyjaźnie. Najpierw jednak 
uczyniła to dyrektor szkoły Maria Jar-
muł-Snopek.

Do kończących naukę uczniów mówi-
ła: Życzę Wam, aby to przejście w dorosłe 
życie było dla was pozytywnym doświad-
czeniem, żeby wszystkie plany i marzenia 
się zrealizowały. Życzę wam zadowole-
nia z życia i pamiętajcie, że w trudnych 
chwilach możecie liczyć na naszą pomoc.

Sekretarz Powiatu – Wioletta Wache-
wicz w imieniu Starosty Łęczyńskiego 
odczytała list skierowany do uczniów: 
Drodzy abiturienci życzę wam na ten naj-
bliższy czas, przysłowiowego połamania 
piór. Niech owocem waszej wieloletniej 
pracy będą jak najlepiej zdane egzaminy 
maturalne i wybór dalszej drogi zawodo-
wej, którą sobie wymarzyliście.

Ewelina Nadolska, przewodniczą-
ca Rady Rodziców, podziękowała 
za trud, jaki pracownicy szkoły włoży-
li w wychowanie i edukację ich dzieci, 
absolwentom zaś życzyła: Idźcie przez 
życie z takim samym entuzjazmem, jaki 
dzisiaj czujecie w waszych sercach. Pod-
sycajcie tę waszą młodzieńczą ciekawość 
świata, którą tak łatwo zatracić w codzien-
nym życiu. Nigdy nie traćcie wiary we wła-
sne siły i własne możliwości, idźcie przez 
życie z wysoko podniesionym czołem.

Również czwartoklasiści zabra-
li głos, dziękując za wspólnie spędzo-
ne lata. To były piękne chwile. Cieszymy 
się, a jednocześnie ubolewamy, bo koń-
czy się pewien dobry okres dla nas. Przed 
nami matura, egzamin dojrzałości i dorosłe 
życie. Myślę, że każdy może śmiało powie-
dzieć, że to najlepsza placówka oświaty 

jaką mogliśmy tutaj wybrać. Zdobyliśmy 
zawód i to w tak piękny sposób, szczerze 
wszystkim dziękujemy – mówił Kamil 
Szymański, uczeń technikum elektrycz-
nego.

Po przemówieniach nadszedł czas 
na wręczenie świadectw z czerwonym 
paskiem, nagród za dobrą naukę i zaan-
gażowanie na rzecz szkoły.

Świadectwa z paskiem otrzyma-
ło czterech uczniów: Paweł Bawol-
ski, Kamil Szymański, Karol Kamiński 
i Nikodem Szafran.

Nagrody za dobrą naukę odebrali: 
Mateusz Chojecki, Michał Dobrzyński, 
Kacper Lewandowski, Dominik Pro-
niuk, Dariusz Tkacz – uczniowie kl. 4a, 
kształcący się w zawodzie technik gór-
nictwa podziemnego; Emil Grzesiuk, 

Patryk Jakubczak, Dawid Macioszek 
– uczniowie kl. 4d, kształcący się 
w zawodzie technik elektryk; Mate-
usz Jasiński i Karol Kot – uczniowie kl. 
4m, kształcący się w zawodzie technik 
mechanik. Nagrody za godnie repre-
zentowanie szkoły w poczcie sztan-
darowym i zaangażowanie w życie 
szkoły otrzymali: Paweł Bawolski, Kac-
per Lewandowski, Dominik Proniuk, 
Dawid Macioszek.

W niejednym nauczycielskim oku 
zakręciła się łza wzruszenia, że to już 
ostatnie chwile wychowanków w szkol-
nych murach. Na koniec były jeszcze 
wzruszające spotkania z wychowawca-
mi, a także pamiątkowe zdjęcia przed 
szkołą.

 9Tekst: Marzena OlędzkaKlasa 4m – zawód technik-mechanik – z wychowawczynią Martą Sochan-Maciuk

Klasa 4a – zawód technik górnictwa podziemnego – z wychowawcą  
Leszkiem Kolanowskim Klasa 4d – zawód technik-elektryk – z wychowawcą Anitą Golec

Akcja krwiodawstwa w ZSG25 kwietnia 2022 r., 
po dwuletniej przerwie 
wywołanej pandemią, 
w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej zorganizowana 
została kolejna akcja 
krwiodawstwa.

P ierwsza odbyła się w 2011 r., 
a jej inicjatorem był uczeń, 
który chciał w  ten sposób 

pomóc koledze.

Koordynatorem akcji krwiodaw-
stwa był nauczyciel wychowania 
fizycznego Adam Matej.

Swoją krwią podziel i l i  s ię 
uczniowie i  nauczyciele ZSG 
w Łęcznej oraz ZS im. Króla K. 
Jagiellończyka w Łęcznej. W ZSG 
zarejestrowanych zostało 20 chęt-
nych uczniów, w tej grupie 19 
osób to uczniowie, którzy po raz 

pierwszy w  życiu zgłosili się 
do akcji krwiodawstwa. Zakwali-
fikowało się 10 osób, każda z nich 
oddała po 450 mililitrów krwi. 

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Lubli-
nie zebrało ok. 5 litrów bezcenne-
go daru, którego nie da się zastąpić 
żadnym innym.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Uczniowie ze świadectwami z czerwonym paskiem oraz nagrodami za dobrą naukę
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Drzwi otwarte w szkołach 
powiatu łęczyńskiego

W kwietniu szkoły 
otworzyły swe podwoje dla 
ósmoklasistów, a także ich 
rodziców.

Uczniowie z nauczycielami przed-
miotów zawodowych przygoto-
wali stoiska, mające przybliżyć 

młodzieży kierunki nauczania, ofero-
wane w naszych szkołach w powiecie. 
Uczniowie zaś starali się przekonywu-
jąco opowiadać przybyłym o wybra-
nym przez siebie zawodzie.

Odwiedzający mogli porozmawiać 
z uczniami kształcącymi się w zawo-
dach: technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej (OZE), tech-
nik elektryk, technik mechanik, technik 
górnictwa podziemnego i technik prze-
róbki kopalin stałych. Nowym zawo-
dem, który proponowali, był technik 
ochrony środowiska.

W pracowniach zawodowych oraz 
na obiektach sportowych na odwiedza-
jących czekały różne atrakcje. Szkolna 
biblioteka zamieniła się w salę kino-
wą, gdzie wyświetlane były zdjęcia 
i filmy z zagranicznych praktyk zawo-
dowych. Na korytarzu zorganizowany 
został kącik relaksu prezentujący ofer-
tę SCWEW.

Licznie przybywającą tego dnia mło-
dzież, witali i oprowadzali uczniowie, 
opowiadając przy tym różne cieka-
wostki z życia szkół. Można też było 
dostać specjalnie przygotowaną na ten 
dzień „Jednodniówkę” z ofertą szkoły 
i informacją o zawodowych praktykach 
zagranicznych.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Praktyki zawodowe we Włoszech i wspaniały program kulturowy
Uczniowie Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej 
15 maja po raz trzeci w tym 
roku szkolnym, wyruszyli 
na praktyki zawodowe 
u zagranicznych pracodawców. 
Tym razem były to Włochy 
i miejscowość Cattolica.

Pierwsze w tym roku praktyki odby-
wały się w październiku 2021 r., 
do Włoch wyruszyło wtedy 40 

elektryków i mechaników. W kwiet-
niu br. 20 elektryków i mechaników 
zdobywało doświadczenie zawodowe 
w Grecji.

Tym razem młodzież wyjechała 
do Włoch i zamieszka w Cattolice. Loka-
lizacja tego miejsca na wybrzeżu adria-
tyckim pozwala nie tylko na pracę, ale 
też wyjątkowy odpoczynek. Łagodne, 
piaszczyste plaże ciągną się przez 40 
kilometrów.

Praktyki zawodowe odbywały się 
od poniedziałku do piątku u różnych 
pracodawców: mechanicy pracowa-
li w serwisach naprawy naczep, cię-
żarówek, tirów, a także wykonywali 
naprawy w hotelu. Elektrycy pracowali 

głównie w hotelach, pod okiem fachow-
ców. Pracowali przy instalacji i urucha-
mianiu aparatów i urządzeń niskiego 
napięcia, poznawali metody lokalizacji 
oraz sposoby usuwania drobnych uste-
rek. Poznawali sposoby remontu urzą-
dzeń energoelektronicznych i maszyn 
elektrycznych.

W czasie wolnym młodzież korzy-
stała z uroków miejsca i krótkich 
wycieczek do Republiki San Marino, 
słynnego kurortu w Rimini, malow-
niczego Castello di Montegridolfo 
oraz Castello di Gradara. W pierw-
szym tygodniu uczniowie mieli oka-
zję zobaczyć wspaniałą winnicę 
w San Giovanni in Marignano a także 
Cmentarz Żołnierzy Polskich w Lore-
to, gdzie pochowani zostali żołnie-
rze 2. Korpusu Polskiego, dowodzo-
nego przez gen. dyw. Władysława 
Andersa. W niedzielę młodzież zwie-
dziła Wenecję, do której dopłynę-
ła po dwugodzinnym rejsie Laguną 
Wenecką. W samym mieście wzię-
ła udział w konkursie, który polegał 
na wykonaniu jak największej ilości 
zdjęć z podanej listy zabytków. Cho-
dziło m.in. o: Plac Świętego Marka, 
Pałac Dożów, Most Westchnień, Canal 

Grande, Most Rialto, Targowisko Rial-
to, Murano, Santa Maria della Salute, 
Dzwonnicę św. Marka, Wieżę Zegaro-
wą, Bazylikę San Giorgio Maggiore, 
kościół Santa Maria dei Miracoli oraz 
Bazylikę Świętego Marka.

 Dzięki tej formie praktyk ucznio-
wie mieli okazję nabyć umiejętno-
ści zawodowe wymagane na rynku 
pracy, które poświadczone zostały 

międzynarodowym certyfikatem. 
Wyjazd zagraniczny pozwolił im 
na rozwój kompetencji kluczo-
wych: językowych, kulturowych 
i społecznych. Zajęcia we Włoszech 
służyły m.in. pobudzeniu kreatyw-
ności i rozwoju osobistego, pozwo-
liły na podniesienie jakości kształ-
cenia, a także rozszerzenie sieci 
partnerstw strategicznych szkoły, 

w tym zdobycie nowych kontak-
tów.

Praktyki odbywały się w ramach 
Projektu „Kompetencje zawodo-
we dla gospodarki opartej na wie-
dzy” o  numerze 2020-1-PL01-
-KA102-080109, realizowanego 
w ramach Programu Erasmus+ sek-
tor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Uczniowie na placu św. Marka w Wenecji

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
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warunków do kształtowania przez 
dzieci świadomości własnego ciała. 
Poprzez zabawę, czyli to, co naj-
bliższe dziecku następuje holi-
styczne postrzeganie otoczenia. 
Dzięki prowadzonym ćwiczeniom 

i zabawom stymulującym zmy-
sły pobudza się ciekawość, rozwi-
ja się wrażliwość oraz aktywność 
ruchowa, poprawia się orientacja 
w schemacie własnego ciała.

 9Tekst: Marta Wnuk

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  
– „Gramy zmysłami” „Uczysz się przez to,

co widzisz, co słyszysz,
co wyczuwasz smakiem, co wyczuwasz węchem,
czego dotykasz, co robisz, co sobie wyobrażasz,

co wyczuwasz intuicyjnie, co czujesz.”
– Jeannette VosPrzedszkole Specjalne 

Powiatu Łęczyńskiego 
w Ludwinie przez cały rok 
szkolny 2021/2022 bierze 
udział w ogólnopolskim 
projekcie edukacyjnym 
„Gramy zmysłami”. Jego 
głównym celem jest przede 
wszystkim wielozmysłowe 
odkrywanie i stymulacja 
wszystkich sfer rozwoju 
dzieci. Projekt realizowany 
jest w myśl innowacyjnego 
i kreatywnego podejścia 
do tematyki rozwoju zmysłów.

P rzedszkolaki w każdym mie-
siącu wykonują jedno z wielu 
zaproponowanych zadań. 

Dzięki takim zabawom dzieci nie 
tylko świetnie spędzają czas, uczą 
się i doświadczają, ale także w nie-
zwykły sposób eksplorują otaczają-
cą rzeczywistość. Poznawanie świa-
ta poprzez patrzenie, dotykanie, 
słuchanie, wąchanie, czy smako-
wanie pozwala dostarczać wielu 

bodźców, tak aby wywołać kon-
kretne odczucia i wrażenia. Prze-
strzeń wielozmysłowa to środo-
wisko pełne smaków, zapachów, 
faktur, dźwięków i barw, w którym 
dzieci doświadczają, odkrywają 

i cieszą się otaczającym je świa-
tem.

Udział w projekcie daje szan-
sę na stymulowanie wszystkich 
zmysłów w trakcie zabaw i sytu-
acji edukacyjnych oraz tworzenie 

Ogłaszamy nabór do Programu „Rehabilitacja 25 plus”Od września 2022 r. 
do czerwca 2023 r. 
w Ośrodku Rewalidacyjno – 
Wychowawczym w Łęcznej 
planowana jest realizacja 
Programu „Rehabilitacja 25 
plus”. 

DLACZEGO PLANUJEMY 
REALIZACJĘ PROGRAMU 
„REHABILITACJA 25 PLUS”? 
Chcemy zorganizować zajęcia akty-
wizujące dla osób z niepełnospraw-
nościami, absolwentów SPdP, ORW, 
itp. Dzięki pilotażowemu Programo-
wi „Rehabilitacja 25 plus” ogłoszo-
nemu przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych pozyskamy środki finansowe 
na realizację takich działań. I tak 
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych na terenie ORW w Łęcz-
nej planujemy organizować zajęcia 
dla naszych absolwentów. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY 
JEST PROGRAM 
„REHABILITACJA 25 PLUS”? 

Zgodnie z  założeniami PFRON 
i wytycznymi obowiązującymi w pro-
gramie, beneficjentami zajęć są nie-
zatrudnione osoby niepełnosprawne 

będące absolwentami OREW bądź 
ORW w wieku powyżej 20 roku 
życia, bądź absolwentami SPdP 
w wieku powyżej 20 roku życia, 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną (w tym sprzężoną z innymi niepeł-
nosprawnościami), które nie są objęte 
rehabilitacją społeczną w placówkach 
dziennej aktywności (np. środowi-
skowych domach samopomocy czy 
warsztatach terapii zajęciowej).

CO CHCEMY ROBIĆ 
W RAMACH PROGRAMU 
„REHABILITACJA 25 PLUS”? 

W ramach Programu zaplanowa-
no udzielanie wsparcia w zakresie: 
1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyj-

ne, w tym pomoc w utrzymaniu 
higieny osobistej;

2. udział w zajęciach usprawniają-
cych, terapeutycznych i wspiera-
jących ruchowo;

3. udział w zajęciach prowadzonych 
w ramach kół zainteresowań;

4. pomoc w rozwinięciu i wzmac-
nianiu aktywności oraz samo-
dzielności życiowej oraz utrzy-
maniu nabytych wcześniej 
umiejętności;

5. pomoc psychologiczna, poradnic-
two i wsparcie w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych oraz 
bieżących spraw życia codzien-
nego;

6. działania aktywizujące zawodo-
wo w przypadku absolwentów 
SPdP;

7. transport.
Planujemy organizować zajęcia 

gospodarstwa domowego, porząd-
kowe, artystyczne, multimedialne, 
podczas których nasi absolwenci 
mogą uczyć się nowych rzeczy oraz 
utrwalać dotychczas nabyte umie-
jętności.

ZAPRASZAMY!!!
 9Tekst: Paweł Wawer

DYREKTOR OŚRODKA  
REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO  

INFORMUJE, IŻ TRWA NABÓR DO PLACÓWKI  
NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Ogłaszamy nabór do KLASY 1 PRZYSPOSABIAJĄ-
CEJ DO PRACY, która przygotowuje młodzież do peł-
nienia różnych ról społecznych oraz autonomiczne-
go i aktywnego życia dorosłego. Nauka opiera się 
na programach, formach i metodach nauczania 
i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb 
i możliwości rozwojowych uczniów. Oferujemy przy-
sposobienie do pracy w adekwatnych pracowniach.

Zapraszamy dzieci i młodzież do 24 roku 
życia, posiadające orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, bądź o potrzebie zajęć rewali-
dacyjno – wychowawczych zespołowych/indywi-
dualnych do podjęcia edukacji w naszej Placówce 
odpowiednio w grupach: edukacyjno – terapeutycz-
nych lub zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.

NADAL POSIADAMY WOLNE MIEJSCA  
ZAPRASZAMY!
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Złoto dla Darii, brąz dla Julki
Świetnie w rozgrywanej 
w minionym tygodniu 
w Łomży Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży 
w Boksie spisały się 
reprezentantki Miejsko 
– Górniczego Klubu 
Sportowego „Gwarek” 
Łęczna.

Daria Skubiszewska sięgnęła 
w kat. 75 kg po złoto, zosta-
jąc kolejną mistrzynią Pol-

ski w barwach łęczyńskiego klubu 
po Natalii Niedobylskiej, która 
wygrywała zawody przed pięcioma 
laty w Pułtusku. Z kolei Julia Lisow-
ska zdobyła w kat. 80 kg brąz, choć 
gdyby nie mocno kontrowersyjny 
werdykt w półfinale mogła nawet, 
tak jak jej klubowa koleżanka sta-
nąć na najwyższym stopniu podium.

Skubiszewska, ubiegłoroczna 
wicemistrzyni kraju młodziczek 
w kat. 64, choć w Łomży startowa-
ła w zdecydowanie wyższej katego-
rii (75 kg) i rywalizowała z rywalka-
mi o rok starszymi, nie pozostawiła 
cienia wątpliwości, że to jej nale-
ży się mistrzowski tytuł. W ćwierć-
finale oraz w 1/2 finału wygrywa-
ła z przeciwniczkami jednogłośnie 
(5:0), kolejno z Natalią Czajkow-
ską z KS Champion Włocławek 
i Agnieszką Sikorą z Pomorzanina 
Toruń, a w walce o złoto już w 2. 
rundzie rozprawiła się przez RSC 
z Zofią Choduń z KS Fenix Warsza-
wa.

Półfinałowy pojedynek z Agniesz-
ką Sikorą, ubiegłoroczną wicemi-
strzynią kraju kadetek był dla mnie 
najtrudniejszy. Wygrałam pierwszą 
rundę, a w drugiej górą była rywal-
ka. O awansie do finału decydowa-
ło trzecie, niezwykle wyrównane star-
cie, które sędziowie ocenili na moją 
korzyść – cieszy się Daria Skubi-
szewska. Ten tytuł mistrzyni Polski 
wydawał się tak niedostępny, a jed-
nak mam złoto. Tak naprawdę to jesz-
cze nie mogę w to uwierzyć – dodaje 
podopieczna trenerów Marka Kozaka 
i Pawła Berejowskiego, która boks 
trenuje od 2018 roku.

Podczas zawodów w Łomży brą-
zowy medal dla Gwarka wywalczyła 
także Julia Lisowska. Nasza zawod-
niczka w 1/4 finału miała wolny los, 
a w półfinale po zaciętej walce prze-
grała 1:4 z Martą Faryno z Boxing 
Team Chojnice. Szkoda, bo Julka już 
wcześniej podczas eliminacji jednogło-
śnie wygrywała z tą pięściarką. Półfi-
nałowy pojedynek był bardzo wyrów-
nany, a sędziowie oceniając walkę 
mieli twardy orzech do zgryzienia. 
Dwóch typowało po 28:29, a trzech 
28:28 ze wskazaniem na jedną bądź 
drugą pięściarkę – mówi trener Paweł 

Berejowski, który sekundował naszej 
młodej zawodniczce w narożniku.

W finałach Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Boksie z repre-
zentantów Gwarka występował jesz-
cze Kacper Brzezicki, który choć 
walczył dość dzielnie w I rundzie 
kat. 66 kg, musiał uznać wyższość 
Kacpra Sapety z Fight Club Koszalin, 
przegrywając pojedynek 0:5.

Zadowolenia ze startu zawodni-
czek Gwarka w finałach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, będą-
cych jednocześnie Mistrzostwami 
Polski Kadetek nie ukrywa Bartło-
miej Grygiel, prezes łęczyńskiego 
klubu.

To kolejna impreza, z której nasze 
młode pięściarki przywożą medale. 
To pokazuje, że mamy w Łęcznej uta-
lentowaną młodzież, a serce w pracę 
z nią, wkładane w naszym klubie przez 
trenerów nie idzie na marne. Chcia-
łem gorąco podziękować także naszym 
mecenasom, sponsorowi tytularnemu 
klubu – Lubelskiemu Węglowi „Bog-
danka” S.A., Miastu Łęczna, które jest 
partnerem M-GKS „Gwarek” oraz wła-
dzom Powiatu Łęczyńskiego. Dzieci 
i młodzież szkolną gorąco zapraszam 
na bezpłatne zajęcia od poniedziałku 
do piątku, a nuż któreś z nich w przy-
szłości zdobędzie złoto Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, tak jak Daria 
Skubiszewska – mówi prezes Bartło-
miej Grygiel.

Informacje o zajęciach można 
znaleźć na profilu Facebook MGKS 
„Gwarek” Łęczna, a także na stro-
nie internetowej klubu http://mgks-
gwarek.com.

 9Tekst: Krzysztof Basiński

Złota medalistka w kategorii 75 kg – Daria Skubiszewska

Brązowa medalistka w kategorii 80 kg – Julia Lisowska
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O przyszłości „Bogdanki”  
na różnych szczeblach

Przyszłość „Bogdanki”, jej 
miejsce na rynku w kraju, 
ale i w Europie, rozwój 
i transformacja to tematy, 
o których mowa była 
podczas ostatnich wizyt 
gości w kopalni. To również 
zagadnienia poruszane podczas 
ogólnopolskich kongresów, 
na których widać, że Lubelski 
Węgiel jest w centrum 
zainteresowania.

Pod koniec kwietnia z wizytą gospo-
darczą w kopalni był minister 
Michał Moskal. Dyrektor Biura Pre-

zydialnego PiS przyjechał do Bogdan-
ki nie tylko, aby spotkać się z przedsta-
wicielami Związków Zawodowych, ale 
też po to, aby przekazać dobre infor-
macje dla regionu. Będą większe środ-
ki na realizację pięciu inwestycji kolejo-
wych w województwie lubelskim, w tym 
nowej linii łączącej Lublin z Łęczną oraz 
LW „Bogdanką” – przekazał przedstawi-
cielom Związków Zawodowych Michał 
Moskal.

Efektem wizyty było również spotka-
nie przedstawicieli Strony Społecznej 
z premierem Jackiem Sasinem. Mini-
ster Aktywów Państwowych podczas 
rozmowy w Ministerstwie z przedstawi-
cielami Związków Zawodowych „Bog-
danki” odpowiadał na pytania dotyczą-
ce przyszłości Spółki. Po raz kolejny 
z jednej i z drugiej strony padły dekla-
racje o tym, że nie ma woli, aby „Bog-
danka” trafiła w ramach transformacji 
do NABE (Narodowa Agencja Bezpie-
czeństwa Energetycznego). Ten pod-
miot skupia kopalnie, które przezna-
czone są do likwidacji. Dla „Bogdanki” 
przygotowany został inny scenariusz, 
zgodnie z którym, kopalnia ma działać 
w innych niż NABE i ENEA (obecny wła-
ściciel) strukturach. Ostateczna decyzja 
jeszcze nie zapadła.

Tuż po świętach z wizytą w kopalni 
gościła dyplomacja Indonezji, z Amba-
sador tego kraju na czele. Zastosowa-
nie najnowocześniejszych technologii 
i rozwiązania pionierskie były głów-
nymi tematami tego spotkania. Poten-
cjalna współpraca może być bardzo cie-
kawa, nasza myśl technologiczna cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem ze stro-
ny naszych gości, to też okazja do zapo-
znania się z ich rozwiązaniami  – mówił 
po spotkaniu Artur Wasil Prezes LW 
„Bogdanka” S.A.

Spotkanie z delegacją Indonezji 
podzielone było na dwie części: to spo-
tkanie i rozmowy z Zarządem Spółki 
oraz wizyta pod ziemią. To była oka-
zja dla dyplomatów, by po raz pierwszy 
zobaczyć zastosowanie nowoczesnych 
technologii w kopalni. I choć tu wszyst-
ko zamknięte jest w urządzeniach, 
widoczne na monitorach to widoki z kil-
kukilometrowego spaceru kilometr pod 
ziemią zrobiły wrażenie. To niesamo-
wite doświadczenie, mówili niekryją-
cy zadowolenia dyplomaci. „Bogdanka” 
stosuje i oferuje bardzo dobre rozwiązania 
w aspektach, które nas interesują. Jesteśmy 

skupieni na technologicznej i energetycznej 
transformacji w naszym kraju, a ta kopal-
nia to już u siebie robi – mówiła Anita 
Luhulima Ambasador Republiki Indo-
nezji w Polsce.

Polskie kopalnie i nasz węgiel stały 
się w ostatnim czasie popularne. Bezpie-
czeństwem, także tym energetycznym, 
zachwiał konflikt na Ukrainie. I choć 
zapewne nie wstrzyma procesu trans-
formacji, to znacząco zmienia rolę węgla. 
„Bogdanka” korzysta z koniunktury, nie 
uciekając przed wyzwaniami. Konse-
kwentna realizacja naszej strategii zapro-
centowała w biegłym roku rekordowymi 
wynikami w historii LW „Bogdanka”. 
Było to możliwe dzięki perspektywicznie 
zaplanowanym i wcześniej wykonanym 
pracom przygotowawczy. Wprowadza-
my wciąż innowacje, od Internetu Rzeczy 
przez optymalizację zużycia energii, czy 
zmniejszenie ilości zużywanej stali. Pro-
wadzone są działania na rzecz poprawy 

komfortu pracy, a jednym z osiągnięć 
ubiegłego roku jest zastosowanie, po raz 
pierwszy na świecie, lodu binarnego w kli-
matyzacji – mówi Artur Wasil Prezes 
Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Sank-
cje gospodarcze obejmujące Rosję, 
mają bezpośredni wpływ na rynek 
surowców energetycznych na świe-
cie i implikują rekordowy poziom cen 
węgla, gazu i ropy naftowej. Rosja 
była głównym źródłem importu węgla 
na rynki europejskie, w tym również 
dla rynku polskiego. Sytuacja ta powo-
duje, że ceny węgla energetycznego 
są obecnie na rekordowych poziomach 
i w związku z niepewnością sytuacji 
podlegają również dużym wahaniom. 
Ze względu na przewidywane proble-
my z podażą węgla należy oczekiwać, 
że ceny węgla na rynkach światowych 
pozostaną nadal na wysokim poziomie, 
co bezpośrednio wpływa na poziom 
cen węgla energetycznego w naszym 

kraju, a przez to na umowy sprzeda-
ży węgla realizowane przez Lubelski 
Węgiel „Bogdanka”.

Warto tu dodać, że większość węgla 
z „Bogdanki” trafia do odbiorców zawo-
dowych – do elektrowni i w tej chwili 
udział Spółki w rynku energetycznym 
wynosi prawie 30%. Sprzedaż indywi-
dualna jest prowadzona na znikomym 
poziomie i jest limitowana, a wszyst-
ko spowodowane jest trudną sytuacją 
na rynku.

O tym, że trudno będzie polskim 
kopalniom zapełnić lukę po 8 mln 
ton węgla importowanego do tej pory 
z Rosji mówili przedstawiciele bran-
ży na Europejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach. Krótkotermi-
nowo chcemy maksymalnie zwiększyć 
wydobycie po to, żeby generować przy-
chody, które później posłużą na realiza-
cję innych inwestycji. W tym roku chce-
my utrzymać podobne tempo produkcji, 

co w ubiegłym roku. Naszym problemem 
jest teraz przepustowość szybów. O ile 
możemy fedrować więcej węgla, o tyle 
niestety nie mamy technicznej możli-
wości wywiezienia go na powierzchnię. 
Najlepszą sprawą byłoby wybudowa-
nie nowego szybu, ale taka inwestycja 
trwa kilka lat, wymaga wielu uzgod-
nień, zwłaszcza środowiskowych. Poza 
tym żaden bank nie da obecnie środ-
ków na taki projekt górniczy. Ciężko 
dziś ustalić, ile może kosztować budo-
wa szybu, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
tak dynamicznie rosną ceny materiałów 
i wykonawstwa – powiedział w trakcie 
panelu „Górnictwo” na XIV Europej-
skim Kongresie Gospodarczym Wice-
prezes ds. Operacyjnych LW „Bogdan-
ka” S.A. Kasjan Wyligała.

Przed „Bogdanką” w tym roku wiele 
wyzwań, o których realizacji będziemy 
informować w kolejnych numerach.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.



12 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 5/2022ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Wizyta delegacji 
z rejonu stryjskiego 
w powiecie łęczyńskim
Візит делегації з Стрийського району  
в Районі Ленчиньскім

CIĄG dalszy ze str. 1
Przypominamy, że cały czas dzia-

łają na terenie powiatu punkty zbió-
rek, do których można przynosić środki 
medyczne, środki higieniczne i chemicz-
ne i żywność o długim terminie ważno-
ści. Dary można przekazywać również 
do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecz-
nych w Starostwie Powiatowym w Łęcz-
nej i do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Stamtąd zostaną dostarczone 
do m.in. do rejonu stryjskiego.

Podsumowując wizytę, Mykhay-
lo Luchechko wyraził wdzięczność 
wszystkim, którzy okazują wsparcie 
i pomoc dla jego rodaków, a także 
wyraził nadzieję na dalszą współpra-
cę w czasie, kiedy sytuacja się unor-
muje, a na Ukrainę powróci pokój. 
Ufamy, że ten czas nastąpi jak naj-
szybciej.

Dziękujemy za zaufanie i współ-
pracę.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek Delegację przywitali Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Dyrektor ZSR w Kijanach

Goście odwiedzili ZSR w Kijanach
Podczas wizyty w SPZOZ w Łęcznej delegację oprowadzał dyrektor 
Krzysztof Bojarski Z wizytą w Lublinie

W PCPR w Łęcznej przygotowano dary dla Ukrainy
Młodzież polska i ukraińska z ZSR w Kijanach przygotowała wzruszający 
koncert Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu podpisano umowę partnerską

Podpisanie umowy między regionami
Podpisanie umowy partnerskiej między Powiatem Łęczyńskim a Stryjską 
Rejonową Radą Nie zabrakło też symbolicznych prezentów
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Mistrz słowa – Walery Pisarek
Swój patriotyzm wyrażał 
w miłości do języka. Mówił, 
że jak długo mówimy 
po polsku, tak długo istnieje 
nasza ojczyzna. Dlatego 
powinniśmy mówić starannie 
i bezbłędnie. Bogato i pięknie.

C hoć urodził się w  Rabce, 
31 maja 1931 roku, przez całą 
swoją młodość związany był 

z Jaszczowem, gm. Milejów, gdzie 
w rodzinnym domu uczył się patrio-
tyzmu i historii przodków. W sąsia-
dującym Milejowie odebrał średnie 
wykształcenie, zdał maturę. Z rodzin-
nych stron z pewnością wyniósł także 
miłość do języka ojczystego, która 
towarzyszyła mu przez całe życie oso-
biste i zawodowe, i dzięki której stał 
się jednym z najwybitniejszych języ-
koznawców, wzorem dla dziennika-
rzy i prasoznawców.

Jego ścieżka zawodowa rozpoczę-
ła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
gdzie w 1957 roku ukończył filologię 
polską. Był bliskim współpracowni-
kiem i doktorantem wybitnego języ-
koznawcy Zenona Klemensiewicza. 
Na UJ uzyskał również tytuł dokto-
ra habilitowanego i profesora. Nie 
sposób przecenić wkładu profesora 
Pisarka w powstanie i rozwój pol-
skiego prasoznawstawa. Był wspania-
łym wykładowcą, cenionym zarówno 
przez studentów jak i współpracow-
ników. Przewodniczący Rady Języ-
ka Polskiego, projektodawca ustawy 
o języku polskim, przewodniczący 
jury i autor większości tekstów kon-
kursu ortograficznego Ogólnopolskie-
go Dyktanda od początku jego istnie-
nia – to tylko niektóre z pełnionych 
przez niego ról i funkcji.

Na charakter i postawę profeso-
ra z pewnością wpływ miało nie 
tylko gruntowne wykształcenie, ale 
przede wszystkim wartości wyniesio-
ne z rodzinnego domu, gdzie wycho-
wywany był w duchu przywiąza-
nia do ojczyzny. Jak wspomina jego 
córka Dorota Krzywicka-Kaindel: 

(…) wychował się w rodzinie, w któ-
rej wszyscy mężczyźni – pradziadko-
wie, dziadek, brat matki, ojciec – wal-
czyli o wolność, siedzieli w więzieniach, 
tracili życie podczas powstań, wojen, 
w zamachach, jako więźniowie poli-
tyczni. Miał silne poczucie, że należy 
być przyzwoitym, niezłomnie wiernym 

ideałom (…). Charakteryzowała go 
ponadto rycerskość, wewnętrzny nakaz 
stawania w obronie słabych i pokrzyw-
dzonych. Walcząc o swoje przekona-
nia Pisarek już jako licealista trafił 
do więzienia na Zamku w Lublinie. 
Podobny los spotkał go na studiach, 
gdzie za przynależność do wolno-
ściowej organizacji został aresztowa-
ny, a wyrok sześciu lat odsiadywał 
najpierw w Krakowie, a następnie 
w Wiśniczu i Brzeszczach jako gór-
nik w karnej kompanii. W 1955 roku 
opuścił więzienie i wrócił do Krako-
wa i twórczości Słowackiego.

Przywiązanie do rodzinnych stron 
przejawiało się również w trosce 
o dwór w Jaszczowie, który po śmier-
ci matki profesora niszczał i popadał 
w ruinę z każdym rokiem. Starania 
o pozostawienie go na liście zabytków 
oraz zgoda na przejęcie opieki nad 
nim przez młodego jaszczowianina 
Rafała Wróbla doprowadziły do odre-
staurowania budynku i przywróce-
nia mu dawnej świetności. W czerw-
cu 2017 roku odbyło się w Jaszczowie 
spotkanie, które jak się potem okaza-
ło, było pożegnaniem profesora Wale-
rego Pisarka z rodzinną ziemią.

Był człowiekiem dobrym, umiał słu-
chać ludzi i, jak wspominają najbliżsi, 
taką samą uwagę poświęcał utytuło-
wanym profesorom i przyjaciołom, jak 

i nieznanym osobom, które pytały go 
o radę zagubione w meandrach nieła-
twej polszczyzny. Uważał, że patrio-
tyzm przejawia się również w uważ-
nym i poprawnym posługiwaniu się 
językiem ojczystym. Był twórcą ponad 
700 publikacji o charakterze nauko-
wym i popularnonaukowym. Choć 
całe życie poświęcił słowu, to w swo-
jej książce „Słowa między ludźmi” 
napisał przekornie: Naukę skuteczne-
go używania języka należy rozpoczynać 
od nauki milczenia. Kto się nie nauczył 
milczeć, nie powinien w ogóle zabierać 
głosu, bo prędzej czy później napyta 
biedy sobie albo innym.

Profesor Walery Pisarek zmarł 
nagle, 5 listopada 2017 roku, w Kato-
wicach podczas gali „Ambasador 
Polszczyzny”, gdzie miał wygło-
sić laudację na cześć pisarza Jacka 
Bocheńskiego.

Aby upamiętnić postać profe-
sora, dawnego mieszkańca nasze-
go regionu, w 2019 roku powoła-
no do życia Powiatowe Dyktando 
im. prof. Walerego Pisarka. W tym 
roku, ze względu na przerwę spo-
wodowaną pandemią, odbędzie się 
II edycja tego wydarzenia. Dyktan-
do będzie miało miejsce w budyn-
ku Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Profesor Walery Pisarek, fot. Andrzej Banaś

Dwór w Jaszczowie
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Pilotażowy program 
leczenia otyłości w Łęcznej

Szpital w Łęcznej jest jednym 
z 15 ośrodków w kraju, który 
realizuje program pilotażowy 
KOS-BAR, skierowany 
do pacjentów z otyłością 
olbrzymią. Mogą z niego 
skorzystać chorzy od 18 roku 
życia, u których rozpoznano 
otyłość spowodowaną 
nadmierną podażą energii.

Program realizujemy od grud-
nia ubiegłego roku. Skorzysta-
ło z niego 112 osób – informuje 

dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski. Do września, bo tak długo 
będzie trwał program, możemy jeszcze 
przyjąć ponad dwustu pacjentów, któ-
rym zapewniamy kompleksową opie-
kę przed i po operacji. Ale chciałbym 
dodać, że w dziedzinie bariatrii spe-
cjalizujemy się od wielu lat. Mamy 
wiedzę, doświadczony zespół, a teraz 
dodatkowo specjalny program, który 
pozwala zająć się jeszcze większą 
grupą pacjentów z otyłością olbrzymią.

KWALIFIKACJA 
DO LECZENIA

Do leczenia chirurgicznego pacjent 
może być zakwalifikowany na pod-
stawie następujących kryteriów kli-
nicznych:
1) BMI* (wskaźnik masy ciała) ≥ 

40 kg/m² u świadczeniobiorców 
z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 
Otyłość spowodowana nadmierną 
podażą energii;

2) BMI (wskaźnik masy ciała) 
35–40 kg/m² u świadczeniobiorców, 
u których chirurgicznie indukowana 

redukcja masy ciała może przynieść 
potencjalną poprawę w zakresie cho-
rób wywołanych otyłością.

PROGRAM KOS-BAR 
REALIZOWANY JEST 
W CZTERECH MODUŁACH:

I etap – to diagnostyka.  
Obecnie okres oczekiwania 
na diagnostykę wynosi miesiąc,

II etap – to rehabilitacja  
przedoperacyjna, która trwa 
około 3 miesięcy od diagno-
styki,

III etap – operacja, którą wykonu-
je się od 3 do 6 miesięcy od dia-
gnostyki,

IV etap polega na rehabilitacji przed 
i pooperacyjnej i odbywa się  
1 miesiąc przed i około 2-3 mie-
sięcy po operacji.

GDZIE UZYSKAĆ 
INFORMACJE?

Biuro Projektu w SPZOZ w Łęcznej, 
pokój nr 4, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 9.00-13.00 lub pod 
nr tel. 81-752-63-32.

*BMI – wskaźnik masy ciała 
jako masa ciała w kilogramach 
podzielona przez wzrost 
w metrach, podniesiony do potęgi 
drugiej.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska
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Pomoc społeczna, zdrowotna i edukacyjna dla dzieci obywateli z Ukrainy, którzy posiadają PESEL
Соціальна, медична та освітня допомога для дітей громадян України які мають номер PESEL

WIĘCEJ INFORMACJI NA/ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 
WWW.POWIATLECZYNSKI.PL/AKTUALNOSCI-НОВИНИ/
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Pomoc obywatelom Ukrainy  
z niepełnosprawnościąPowiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie realizuje program 
„Pomoc obywatelom Ukrainy 
z niepełnosprawnością”, 
finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zapewnienie 
pomocy niepełnosprawnym oby-
watelom Ukrainy, którzy przyby-

li do Polski w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na teryto-
rium Ukrainy.

Beneficjentami programu są oby-
watele Ukrainy z niepełnosprawno-
ścią, spełniający łącznie następujące 
warunki:

 5 ich pobyt na terytorium Polski jest 
uznany za legalny, na podstawie art. 
2 ust. 1 ustawy o pomocy obywate-
lom Ukrainy,

 5 posiadają, w przypadku osób peł-
noletnich, dokument potwierdzają-
cy I lub II stopień niepełnosprawno-
ści, wydany w ramach ukraińskiego 
systemu orzekania o niepełnospraw-
ności, a w przypadku osób mało-
letnich dokument potwierdzający 
I lub II stopień niepełnosprawności, 
wydany w ramach ukraińskiego sys-
temu orzekania, a w przypadku jego 
braku przedstawią oświadczenie lub 
oświadczenie opiekuna o jego posia-
daniu.

 5 W ramach Modułu I tego progra-
mu udzielana jest pomoc finansowa 
ze środków PFRON w formie świad-
czenia na sfinansowanie wymaga-
nego udziału własnego w zakupie 
lub naprawie wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie, wska-
zanych w rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 
roku, w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zle-
cenie.

 5 W ramach Modułu II świadczona 
jest pomoc w formie finansowania 
albo dofinansowania kosztów ponie-
sionych przez samorząd powiatowy 
w związku z uruchomieniem dodat-
kowego wsparcia dla Beneficjentów 
programu. Fundusz nie określa kata-
logu wspieranych działań; samo-
rządy mogą samodzielnie wybrać 
rodzaj pomocy, który jest niezbędny 
i wynika ze specyficznych potrzeb 
na danym terenie.

 5 Wnioski w ramach w/w progra-
mu można składać w Zespole ds. 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Łęcznej, od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 
– 15.00.

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna, 
Anna Kłoda

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
realizuje program 
„Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2022, który 
finansowany jest z Funduszu 
Solidarnościowego.

Program ma na celu czasowe 
odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów osób niepełnospraw-

nych, poprzez wsparcie ich w codzien-
nych obowiązkach łączących się 
ze sprawowaniem opieki oraz zapew-
nienie im czasowego zastępstwa.

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Usługa opieki 
wytchnieniowej 

w ramach 
limitu 240 h jest 

nieodpłatna. 
Zainteresowane 

osoby zapraszamy 
do skorzystania 

z pomocy 
w ramach 
programu. 

Szczegółowe 
informacje 
dotyczące 

programu można 
uzyskać pod nr  

tel. 81 53 15 366.
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Rodzina zastępcza, a rodzina 
adopcyjna

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie realizuje między 
innymi zadania wynikające 
z Ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, polegające 
na organizacji rodzinnej 
pieczy zastępczej.

Działania te polegają na poszuki-
waniu kandydatów na rodziny 
zastępcze, udzielaniu pomo-

cy osobom będącym już rodzinami 
zastępczymi, zarówno tej finanso-
wej jak i w postaci wsparcia koor-
dynatora, psychologa, pedagoga, 
czy też na organizowaniu szkoleń, 
grup wsparcia, itp. Pomimo podej-
mowanych działań, piecza zastępcza 
dla wielu osób pozostaje tematem 
nieznanym, odległym. Każdą osobę 
czy rodzinę, może spotkać sytu-
acja, w której stanie przed wyzwa-
niem zaopiekowania się dzieckiem, 
czy to  dzieckiem spokrewnio-
nym, np. swoim wnukiem z powo-
du choroby, śmierci rodziców czy 
też innych trudności losowych, czy 
też dzieckiem niespokrewnionym, 
córką lub synem sąsiada, przyjacie-
la lub całkiem obcym, gdyż okaże 
się, że los tego małego człowieka nie 
jest nam obojętny.

Jak sama nazwa wskazuje rodzi-
na zastępcza to rodzina, która tym-
czasowo lub czasami trwale zastępu-
je dzieciom rodziców biologicznych 
do czasu, aż zaistnieją możliwości 
powrotu do domu lub też do czasu, 
aż ureguluje się sytuacja prawna 
dziecka i np. będzie mogło zostać 
zakwalifikowane do przysposobie-
nia (adopcji).

Rodzina zastępcza to zupełnie 
co innego niż rodzina adopcyjna. 
Rodzina adopcyjna uznaje za swoje 
dziecko innych rodziców, z którym 
nie ma więzi biologicznej. Adop-
cja ma nie tylko wymiar psycholo-
giczny, lecz także prawny: powsta-
łe w wyniku adopcji relacje łączące 
dziecko i jego nowych rodziców 
są tożsame z relacjami opartymi 
na więzach krwi i pochodzenia. 
Zarówno dziecko, jak i jego nowi 
rodzice, mają więc względem siebie 
takie same prawa i obowiązki, jakie 
istnieją między potomstwem a jego 
biologicznymi rodzicami. W tabeli 
przedstawiamy najważniejsze różni-
ce wynikające z tych dwóch typów 
rodzin.

P r z y p o m i n a m y  r ó w n i e ż , 
że  od  poniedziałku do  piątku 
w godzinach 7:00-15:00 w siedzi-
bie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie są dostępni koordyna-
torzy rodzinnej pieczy zastępczej, 
którzy odpowiedzą na pytania kan-
dydatów na rodziny zastępcze. Ser-
decznie zapraszamy.

Informacje na ten temat znajdą 
Państwo także na: www.pcprleczna.
pl/formy-pomocy/rodziny-zastepcze

 9Tekst: Monika Taracha

KATEGORIE RODZINA ADOPCYJNA RODZINA ZASTĘPCZA

Forma sprawowania opieki nad 
dzieckiem trwała forma sprawowania opieki

czasowa forma opieki, trwa do osiągnięcia pełnoletności przez 
dziecko lub jeśli się uczy 25. r.ż., dziecko może także wrócić pod 
opiekę rodziców biologicznych lub po uregulowaniu sytuacji prawnej, 
zostać przysposobione i zamieszkać z rodziną adopcyjną

Kontakt dziecka z rodzicami 
biologicznymi

dziecko z reguły nie zna swoich rodziców 
biologicznych, nie kontaktuje się z nimi, nie zna 
swojego pochodzenia, adopcja jest zazwyczaj tajna

dziecko ma prawo do kontaktu z rodzicami biologicznymi, rodzina 
zastępcza współpracuje w tym zakresie z rodziną biologiczną

Akt urodzenia dziecku zmienia się akt urodzenia, nazwisko, można 
dokonać też zmiany imienia dziecku nie zmienia się danych, aktu urodzenia, nazwiska

Możliwość rozwiązania rodziny
rodzinę adopcyjną można rozwiązać tylko i 
wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach, ale 
można rodzinie adopcyjnej również ograniczyć 
władzę rodzicielską

w każdej chwili można rozwiązać rodzinę zastępczą i dziecko może 
wrócić do rodziców biologicznych lub zostać przysposobione

Pomoc finansowa rodzina sama pokrywa wydatki związane z opieką 
nad dzieckiem

otrzymuje świadczenia na utrzymanie dziecka czyli pokrycie 
wydatków związanych z opieką nad dzieckiem

Rola rodziny rodzina adopcyjna wypiera rodzinę biologiczną jej głównym zadaniem jest umożliwienie powrotu dziecka do rodziny 
biologicznej

Więzi dziecka z rodzicami 
biologicznymi

więzi dziecka z rodzicami biologicznymi zostają 
zerwane na stałe

więzi dziecka z rodzicami biologicznymi zostają zachowane (dziecko 
ma prawo także do alimentów, spadku itp.).

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
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Jednośladem bezpiecznie do celu
Trwa ogólnopolska akcja 
informacyjno-edukacyjna pn. 
„Jednośladem bezpiecznie 
do celu”, skierowana 
do użytkowników 
jednośladów, w tym także 
rowerzystów.

Kierujący pojazdami muszą 
mieć świadomość, że rowe-
rzyści są  niechronionymi 

uczestnikami ruchu drogowego. 
Z pozoru niegroźne zdarzenie drogo-
we może być dla nich bardzo poważ-
ne w skutkach.

Miłośnikom jazdy na rowerze 
przypominamy, aby dbali o wła-
sne bezpieczeństwo. Obowiązkowo 
korzystali z drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w któ-
rym się poruszają. Dopiero w przy-
padku ich braku mogą poruszać 

się poboczem, chyba że nie nadaje 
się ono do jazdy lub ruch pojazdu 
utrudniałby ruch pieszych. Dopie-
ro wówczas można jechać jezdnią.

Organizując wycieczki rodzin-
ne warto wiedzieć, że  dziecko 
w wieku do 7 lat może być przewo-
żone na rowerze, pod warunkiem, 
że jest umieszczone na dodatkowym 
siodełku zapewniającym bezpieczną 
jazdę. Rower musi był sprawny tech-
nicznie i posiadać zgodne z przepi-
sami wyposażenie. Kamizelka odbla-
skowa, choć nie jest obowiązkowa 

spowoduje, że kierowcy zawczasu 
dostrzegą rowerzystę nawet w trud-
nych warunkach atmosferycznych. 
Natomiast kask pomoże złagodzić 
urazy głowy w razie upadku.

Kierowcom przypominamy, 
że na drodze jednym z ważniejszych 
obowiązków jest stosowanie się do ogra-
niczeń prędkości, a także respekto-
wanie praw innych uczestników 
ruchu – przede wszystkim tych nie-
chronionych. Spokojna rozsądna 
jazda, przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów, zwracanie uwagi 

na wszystkich uczestników ruchu 
drogowego są najlepszym sposo-
bem na bezpieczne korzystanie 
z drogi.

Policyjną akcję kolejny raz wspie-
ra firma Screen Network S.A., która 
na swoich ekranach LED rozmiesz-
czonych m.in. przy głównych ciągach 
komunikacyjnych, dworcach, sta-
cjach paliw i centrach handlowych, 
emituje spot pod hasłem przewod-
nim akcji „Jednośladem bezpiecz-
nie do celu”.

 9Źródło: BRD KGP

Kolejny oszust wyłudzający pieniądze metodą „na policjanta” zatrzymany
Kryminalni zatrzymali 
mężczyznę, który brał udział 
w wyłudzaniu pieniędzy 
metodą „na policjanta”. Okazał 
się nim 24-latek z województwa 
mazowieckiego. Poszkodowani 
mieszkańcy Lublina i Łęcznej 
myśląc, że biorą udział 
w policyjnej akcji, przekazali 
oszustom łącznie 175 tysięcy 
złotych. 24-latek został już 
tymczasowo aresztowany  
na 3 miesiące.

W  czwartek późnym wieczo-
rem kryminalni z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji 

w Lublinie wspólnie z kryminalnymi 
z Komendy Powiatowej Policji w Łęcz-
nej realizując ustalenia własne zatrzy-
mali mężczyznę, który brał udział 
w czwartkowym oszustwie meto-
dą „na policjanta”. Do przestępstwa 

doszło w Łęcznej. Na telefon stacjo-
narny 33-latka zadzwonił mężczyzna, 
podający się za policjanta i poinfor-
mował, że pieniądze, które posiada 
na koncie są zagrożone i czy wyra-
ziłby zgodę, aby uczestniczyć w pro-
wokacji mającej na celu zatrzymanie 
grupy przestępczej. Kiedy się zgo-
dził, fałszywy funkcjonariusz pole-
cił, by pojechał do placówki banko-
wej i wypłacił 20 000 złotych. Później 
zgodnie z instrukcją mieszkaniec Łęcz-
nej przekazał je w umówionym miej-
scu mężczyźnie, który okazał mu legi-
tymację służbową. Dopiero po fakcie 
dotarło do 33-latka, że padł ofiarą 
oszustów i powiadomił o wszystkim 
Policję.

Pracując nad tą sprawą funkcjona-
riusze ustalili personalia mężczyzny, 
który brał udział w oszustwie. Oka-
zał się nim 24-letni mieszkaniec woje-
wództwa mazowieckiego. Mężczyzna 
został zatrzymany na terenie powiatu 

wołomińskiego i osadzony w poli-
cyjnym areszcie. Podczas czynności 
z zatrzymanym okazało się, że brał 
udział jeszcze w dwóch oszustwach 
i jednym usiłowaniu na terenie Lubli-
na. 24-latek w miniony wtorek ode-
brał od 90-latki 95 000 złotych oraz 
od mieszkańca Lublina 60 000 zło-
tych. Usiłował także oszukać miesz-
kankę Lublina na 10 000 złotych. 

Łącznie 24-latek brał udział w oszu-
stwach na kwotę 175 000 złotych. 
Podczas przeszukania jego mieszka-
nia policjanci zabezpieczyli pienią-
dze w kwocie ponad 45 000 złotych.

24-latek został doprowadzony 
do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty 
udziału w trzech oszustwach i jednego 
usiłowania. Jeszcze tego samego dnia 
trafił przed oblicze sądu z wnioskiem 
Policji i Prokuratury o zastosowanie 
środka zapobiegawczego w posta-
ci tymczasowego aresztowania. Sąd 
przychylił się do tego wniosku i zasto-
sował wobec 24-latka tymczasowy 
areszt na 3 miesiące. Za udział w prze-
stępstwie oszustwa grozi mu kara do 8 
lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przy-
pominamy, że przestępcy, aby nas 
oszukać wykorzystują każdą sytu-
ację. W celu uwiarygodnienia swojej 
przestępczej działalności podają się 
za policjantów, za członków rodziny, 

a także za pracowników różnych firm 
i instytucji. Zazwyczaj oszuści infor-
mują o wypadku osoby z naszej rodzi-
ny oraz o tym, że potrzebna jest szyb-
ka pomoc finansowa. Często zdarza 
się, że przestępcy przedstawiają się 
jako oficerowie Policji i przekonu-
ją swoje ofiary do wzięcia udzia-
łu w akcji policyjnej lub informu-
ją, że osoba nam najbliższa została 
zatrzymana i w związku z tym oferują 
pomoc w załatwieniu sprawy.

Pamiętajmy, że  Policja nie 
informuje o swoich działaniach, 
nie wykorzystuje osób postron-
nych, tym bardziej nie korzysta 
ze środków pieniężnych tych osób. 
W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości i podejrzeń należy jak naj-
szybciej skontaktować się z najbliż-
szą jednostką Policji lub zadzwonić 
pod numer alarmowy 112.

 9Tekst: mł. aspirant  
Kamil Karbowniczek
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Wirtualny świat realnych zagrożeń
Dostęp do Internetu i nowych 
technologii stanowi istotną 
część współczesnego 
świata. Jest to źródło 
informacji i rozrywki. Nowa 
technologia daje dzieciom 
możliwość przeniesienia 
się do równoległej, bardziej 
atrakcyjnej rzeczywistości. 
Dla części z nich, ta atrakcyjna 
wirtualna rzeczywistość 
może okazać się pułapką, 
z której bardzo trudno się 
uwolnić. Zbytnie zatracenie 
się w świecie wirtualnym, 
bez trwałych i mocnych 
emocjonalnie więzi rodzinnych 
oraz odpowiedniego udziału 
bezpośrednich relacji 
nawiązywanych face to face 
z rówieśnikami, może 
przyczyniać się do nadużywania 
Internetu i cyfrowych urządzeń 
mobilnych, a w konsekwencji 
do powstawania zaburzeń 
zdrowotnych.

Według raportu opublikowane-
go przez Fundację „Dajemy 
Dzieciom Siłę” ponad połowa 

(54,4%) młodych ludzi miała kontakt 
z niebezpiecznymi treściami w Inter-
necie. Niemal co trzeci badany widział 
w sieci sceny okrucieństwa i przemo-
cy, a co czwarty – treści dotyczące spo-
sobów samookaleczania się, materia-
ły pornograficzne oraz zachęcające 
do obrażania innych lub dyskryminu-
jące. Zwiększenie zakresu korzystania 
ze sprzętu cyfrowego i powstania zabu-
rzeń w zakresie tzw. higieny cyfrowej 
nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale 
również osób dorosłych w tym rodzi-
ców czy nauczycieli.

Siecioholizm, sieciozależność, 
cyberzależność, infoholizm, infoza-
leżność – to terminy obecnie funkcjo-
nujące i odnoszące się do tego samego 
zjawiska, czyli uzależnienia od Interne-
tu. W skrócie, jest to zachowanie cha-
rakteryzujące się utratą kontroli nad 
korzystaniem z tego narzędzia.

MOŻLIWE SKUTKI 
NAŁOGOWEGO 
KORZYSTANIA Z NOWYCH 
TECHNOLOGII I INTERNETU:

 5 PSYCHOSPOŁECZNE: trudności 
w nawiązywaniu kontaktów rówie-
śniczych, rozluźnienie więzi spo-
łecznych, poczucie wyobcowania, 
nadpobudliwość, obniżenie spraw-
ności intelektualnej oraz koncen-
tracji uwagi, obniżenie poziomu 
językowego zarówno w mowie jak 
i piśmie, zawężenie aktywności tylko 
do komputera i Internetu.

 5 OBJAWY ORAZ PRZYPADŁOŚCI 
SOMATYCZNE BĘDĄCE KON-
SEKWENCJAMI UZALEŻNIENIA 

KOMPUTEROWO-INTERNETOWE-
GO: bóle głowy i karku, pogorsze-
nie i osłabienie wzroku, zmęczenie 
oczu, osłabienie słuchu, nadmier-
ne zmęczenie, osłabienie systemu 
odpornościowego oraz problemy 
trawienne, długotrwałe siedzenie 
niekorzystnie wpływa na bóle krę-
gosłupa czy utrzymanie prawidło-
wej masy ciała.

 5 INNE: swobodny dostęp do szkodli-
wych treści (pornografia, przemoc, 
hazard), zaniedbywanie podstawo-
wych obowiązków i potrzeb – w tym 
spożywania posiłków czy snu, ujaw-
nianie danych osobowych, możli-
wość nawiązywania relacji z obcymi, 
narażenie na przemoc, ośmieszenie, 
upublicznianie zdjęć i informacji, 
doświadczanie świata za pośrednic-
twem nowinek technologicznych 
zubaża rozwój i nie daje podstawy 
do rozwoju intelektualnego.

Światło niebieskie emitowane przez 
ekrany urządzeń elektronicznych powo-
duje problemy z zaśnięciem i zaburza 
naturalny rytm snu oraz czuwania. 
Najprostszym sposobem na uniknięcie 
szkodliwego działania światła niebie-
skiego jest unikanie korzystania z kom-
puterów, tabletów, smartfonów na 2-3 
godziny przed pójściem spać.

 9Źródło WSSE Lublin. Opracowanie 
Elżbieta Dyzma PSSE Łęczna

Gdzie możesz szukać pomocy? 

116 111  Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży. Czynny 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu. Połączenie jest bezpłatne. 

801 889 880     Telefon Zaufania – uzależnienia behawioralne.

Rekomendowany czas korzystania ze smartfonów, tabletów, komputerów:
 5 0-2 lata: nigdy i nigdzie – dzieci poniżej 1 roku życia nie powinny być w ogóle eksponowane 
na ekran,

 5 3-5 lat: jedna godzina dziennie, 
 5 dzieci i młodzież od 5 do 18 lat: nie więcej niż 2 godziny dziennie.

Uzależnienie od ekranu pozostanie, ponieważ technologia nie zniknie. To nie media cyfrowe 
są złe. Złe lub dobre mogą być nasze nawyki w zakresie ich używania. Właściwe bądź 
niewłaściwe mogą być intencje, w jakich wykorzystujemy nowe technologie. To nie sam 
smartfon nas uzależnia, ale to, co nam oferuje. Rodzicu, nie patrz bezczynnie, kiedy Twoje 
dziecko coraz bardziej zatraca się w nierealną, wirtualną przestrzeń. Nie pozwól by świat 
Twojego dziecka zmniejszył się do kilku cali kolorowego ekranu. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje 
dziecko może mieć problem z nałogowym korzystaniem z nowoczesnych technologii, 
zadzwoń na numer Telefonu Zaufania – 801 889 880. Dyżurują przy nim specjaliści, z którymi 
będziesz mógł porozmawiać oraz poprosić o telefon do najbliższej placówki świadczącej 
profesjonalną pomoc. Telefon Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Linia jest czynna przez cały tydzień w godzinach od 17.00 do 22.00.
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Świat poezji dziecięcej 
Juliana Tuwima

28.04.2022 r. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
miała okazję gościć uczniów 
klasy III SP nr 2 w Łęcznej 
wraz z wychowawczynią 
Teresą Mudy.

Dzieci przybyły na lekcję biblio-
teczną poświęconą wierszom 
Juliana Tuwima. Na począt-

ku zajęć słuchały czytanych przez 
bibliotekarza utworów: „Ptasie plot-
ki”, „Skakanka”, „Zosia Samosia”, 
„Rzepka”, a następnie odpowiadały 
na pytania dotyczące ich treści. Zachę-
cone wcześniejszym zadaniem, które 
wykonały błyskawicznie, postanowiły 
same odczytać kilka ulubionych wier-
szy Tuwima. Następnie wyszukiwały 
w tekście ukrytych tytułów tj.: „Słoń 
Trąbalski”, „Gabryś”, „Zosia Samo-
sia”, „Spóźniony słowik”.

Uczniowie wykazali się świetną 
znajomością poezji Tuwima, spo-
strzegawczością oraz wyobraźnią. 
Na zakończenie zajęć zostali popro-
szeni o namalowanie w domu ilu-
stracji do swojego ulubionego wier-
sza.

Z  niecierpliwością czekamy 
na kolejne odwiedziny w bibliotece.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń WiejskichOd 1 kwietnia 2022 r., 
zgodnie z zapowiedzią 
wicepremiera, ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi 
Henryka Kowalczyka, Koła 
Gospodyń Wiejskich mogą 
składać wnioski o przyznanie 
wsparcia na działalność 
statutową. Pomoc jest 
finansowana z budżetu 
krajowego.

By wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom Kół Gospodyń Wiejskich, 
w tegorocznym naborze wydłu-

żony został czas na ubieganie się 
o dofinansowanie działalności sta-
tutowej. 1 kwietnia biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęły przyj-
mowanie wniosków o przyznanie 
pomocy.

Podobnie jak w poprzednich 
latach, wniosek o przyznanie pomo-
cy może być złożony przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, które jest 
wpisane do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Jeśli chodzi o wysokość pomo-
cy, to w stosunku do tej przyzna-
wanej w 2021 r. ani pula środków:  
70 mln zł, ani stawki nie uległy 
zmianie. Wsparcie pozostaje uza-
leżnione od liczby członków koła 
i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczą-
cych nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł 
– jeśli ich liczba mieści się w prze-
dziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przy-
padku jeszcze liczniejszych kół.

Bardzo prosimy, by wypełniając wnio-
sek o przyznanie pomocy, upewnić się 
czy liczba członków danego koła zga-
dza się z danymi wpisanymi do Krajo-
wego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 
Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnie-
nie tych informacji – można to zrobić 
w biurze powiatowym Agencji. Decyzja 

o przyznaniu pomocy będzie bowiem 
wydawana na podstawie danych znaj-
dujących się w rejestrze prowadzonym 
przez ARiMR – przypomniała podczas 
konferencji prasowej, Halina Szymań-
ska – Prezes ARiMR.

Zrzeszone gospodynie wiej-
skie mogą przeznaczyć otrzymane 

fundusze na aktywność społeczno-
-wychowawczą i oświatowo-kultu-
ralną lokalnych środowisk oraz dzia-
łalność na rzecz wszechstronnego 
rozwoju obszarów wiejskich. Waż-
nymi celami, na które można wydać 
pieniądze, są także rozwój przedsię-
biorczości kobiet oraz inicjowanie 

działań na rzecz poprawy warun-
ków ich życia i pracy na wsi. Dofi-
nansowanie można także wykorzy-
stać, by rozwijać regionalną kulturę 
ludową czy upowszechniać współ-
działanie i wprowadzać racjonalne 
metody gospodarowania. W minio-
nym roku Koła Gospodyń Wiejskich 
otrzymaną z ARiMR pomoc przezna-
czały najczęściej m.in. na zakup: bile-
tów na wyjazdy kulturalne, sportowe 
i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich 
świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy 
strojów na imprezy okolicznościowe.

 W związku z tym, że pula środków 
może się wyczerpać wcześniej, koła 
nie powinny zwlekać z udaniem się 
do biur powiatowych Agencji z doku-
mentami. Ostatnim dniem na złożenie 
wniosku jest tradycyjnie 30 września. 
Nie zmieniają się natomiast pozosta-
łe terminy. Przyznane dofinasowanie 
musi zostać wykorzystane do 31 grud-
nia 2022 r., natomiast rozliczenia – 
przez złożenie sprawozdania – należy 
dokonać do 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie analizy naborów prze-
prowadzonych w poprzednich latach 
można zauważyć, że liczba ubiegają-
cych się o wsparcie kół i kwota przy-
znawanej im w ostatnich latach pomo-
cy rosną. W 2018 r. do Kół Gospodyń 
Wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, 
w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, 
w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś 
w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

 9Źródło: ARiMR
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW „Zofiówka” (gmina Łęczna)Kobietom w miejscowości 
Zofiówka od 2018 roku 
przyświeca główny cel: 
dbałość o tradycję w szerokim 
znaczeniu tego słowa.

Ktoś zapyta: „Cóż to jest, ta trady-
cja? ”. To coś takiego, co nada-
je sens bytu, ciągłość, nie-

zmienność pewnych form, stanowi 
o naszej tożsamości, o przynależno-
ści do naszych małych ojczyzn. To coś 
stałego, niebanalnego, do czego się 
wraca, jak do domu. To piękno, które 
chronimy, a nie więzy, co krępują. 
To doświadczenie pokoleń, dobro nie-
naruszone biegnącym nieubłaganie 
czasem, tradycja to dbanie o pewne 
niezmienne formy wspólnego życia; 
niepowtarzalny, z niczym nieporów-
nywalny zapach pieczonego chleba, 
smak domowych wypieków, wędlin. 
Tej wrażliwości nie zatraciły kobiety 
z miejscowości Zofiówka.

Współpraca partnerska KGW 
w Zofiówce z innymi kołami Gminy 
Łęczna opiera się głównie na reali-
zacji projektów społeczno-kultu-
ralnych oraz organizacji i współor-
ganizacji wydarzeń kulturalnych. 
Działalność KGW w Zofiówce opie-
ra się również na pracy na rzecz 

społeczności lokalnej poprzez kul-
tywowanie dziedzictwa w  tym   
m.in. tradycji kulinarnej oraz ręko-
dzieła ludowego. Kobiety, zrzeszone 

w Kole czynnie uczestniczą we wszel-
kich imprezach i wydarzeniach kul-
turalnych o zasięgu lokalnym jak 
np.: Gminne Dożynki. Reprezentują 

KGW Grądy (gmina Ludwin)KGW Grądy jest obecnie 
stowarzyszeniem działającym 
od 2018 roku, jednak jego 
historia jest znacznie dłuższą, 
ponieważ sięga przełomu lat 60 
i 70 ubiegłego wieku.

Istnienie Koła było wtedy ściśle 
powiązane z funkcjonowaniem 
szkoły podstawowej w Grądach. 

To właśnie tam spotykały się kobie-
ty z okolicznych domów, aby wspól-
nie gotować, wymieniać się przepisami 
a także doskonalić swoje umiejętno-
ści w kursach szycia, czy gotowania. 
Zakończeniu każdego z kursów towa-
rzyszyły potańcówki przy muzyce 
lokalnego zespołu.

Dziś kontynuujemy tradycje, spoty-
kamy się towarzysko w naszej nowej 
siedzibie jaką jest dawny sklep. Bar-
dzo dużą rolę przy uzyskaniu i wyre-
montowaniu świetlicy odegrała nasza 
Pani sołtys. Włożyła mnóstwo własnej 

pracy i zaangażowania, aby dawny 
sklep przystosować na miejsce spo-
tkań mieszkańców, nie zapominając 

o najmłodszych. Zaplecze kuchenne 
zostało zorganizowane ze środków rzą-
dowych.

KGW „ZOFIÓWKA” 
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 4 lata
 5 Liczba członków: 13
 5 Najstarszy członek ma: 68 lat 
 5 Najmłodszy członek ma: 35 lata

KGW GRĄDY  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: ponad 50 lat
 5 Liczba członków: 33
 5 Najstarszy członek ma: 80 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 20 lat

W ostatnich latach Koło Gospo-
dyń Wiejskich Grądy zdobywało 
nagrody w konkursach kulinarnych 

przy okazji imprezy Tłusty Czwar-
tek.

Do KGW Grądy, pomimo, że jest 
to typowo kobieca organizacja, 
należą również mężczyźni, dołą-
cza także coraz więcej młodych 
kobiet, które przychodzą na spo-
tkania ze swoimi dziećmi. Liczymy 
na to, że nasze koło będzie konty-
nuowało tradycję zapoczątkowaną 
przez nasze mamy i babcie.

 9Tekst: KGW Grądy, przy 
ogromnym zaangażowaniu  

p. Danuty Smolarz

miejscowość Zofiówka na poziomie 
lokalnym i regionalnym wojewódz-
twa lubelskiego, prezentując rękodzie-
ło i kulinaria na różnych wystawach, 

targach, kiermaszach i festiwalach. 
Uczestniczą także w warsztatach ręko-
dzielniczych, jak chociażby ostatnio 
z tworzenia stroików i ozdób wielka-
nocnych. Aktywność kobiet jest ukie-
runkowana na kultywowanie różnych 
form tradycji regionalnych. Przykła-
dem jest zbieranie starych przepisów 
kulinarnych.

Należy podkreślić, że panie z KGW 
w Zofiówce są nieocenione w przy-
rządzaniu przeróżnych potraw. Spo-
tykają się w lokalnym budynku, aby 
doskonalić umiejętności oraz wymie-
niać się doświadczeniami. Członki-
nie KGW dysponują infrastrukturą, 
którą można odpłatnie wypożyczyć: 
składanymi stołami i ławkami, zasta-
wą stołową na 50 osób, rozkładanym 
namiotem, grillem gazowym oraz pod-
grzewaczami, głośnikiem przenośnym 
z możliwością odtwarzania muzyki 
bezpośrednio z pendriva.

 9Tekst: Barbara Chomiuk
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Stanisław Woś

Pan Stanisław Woś chociaż jest 
już emerytem to nie narzeka 
na nudę. Angażuje się w życie 
rodzinne, rozwija swoje pasje 
i prawie od roku rozśpiewuje 
seniorów w Powiatowym 
Klubie „Senior+” w Łęcznej. 
Ciągle podąża za swoimi 
marzeniami, przytaczając 
cytat L. M. Montgomery 
„Nigdy nie jest się za starym, 
by marzyć. A marzenia też się 
nie starzeją”.

Pan Stanisław mówi, że trzeba być 
pracowitym i mieć wiarę w to, 
co się robi. W myśl tych słów 

wykorzystuje każdą wolną chwilę, pisze 
teksty, szczególnie opisuje otaczającą 
go rzeczywistość, tę sąsiedzką i tę dal-
szą, dzieli się swoimi przemyśleniami 
na tematy polityczne, społeczne, reli-
gijne, rodzinne itp. pisze również tek-
sty do znanych melodii.

Jedną z pasji pana Stanisława jest 
muzyka, z którą związany jest już od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Jako młody człowiek grał i śpiewał 
w zespole przy Domu Kultury w Traw-
nikach. Inspirowała go muzyka zachod-
nia, nie znał języka angielskiego, więc 
do przebojów słynnych zespołów sam 
pisał teksty. Dawało mu to wiele frajdy, 

z czasem zaangażował się do zespołu, 
który grał już na konkretnych impre-
zach tanecznych.

Pan Stanisław urodził się 1 stycznia 
1953 roku w Trawnikach. Kiedy miał 
9 lat zmarł jego ojciec. Szkołę podsta-
wą ukończył w Trawnikach, zaś techni-
kum dziewiarskie w Pabianicach. Pod-
jął naukę na Politechnice Łódzkiej, ale 
z powodów finansowych musiał ją prze-
rwać. W 1976 roku ożenił się z panią 
Jadwigą, niebawem na świat przyszła 
ich córka. Do roku 1982 pan Stanisław 
mieszkał w Trawnikach, potem prze-
prowadził się wraz z rodziną na Śląsk. 
Wcześniej zawodowo był związany 
z Zakładem Przemysłu Dziewiarskie-
go „Trawena” w Trawnikach, później 
z kopalniami w Jastrzębiu Zdroju i Bog-
dance. W tym czasie jego przestrzeń 
życiowa była wypełniona obowiązka-
mi rodzinnymi i pracą. Do 2015 roku 
nie zajmował się muzyką, pisał teksty 
do szuflady, w nich pisał o swoich prze-
życiach dotyczących otaczającego go 
świata.

Pod koniec 2001 roku został posądzo-
ny o zawarcie niekorzystnych umów, 
bezpodstawnie aresztowany i skazany 
na trzy miesiące tymczasowego aresztu. 
Przez 6 lat pan Stanisław starał się odzy-
skać dobre imię, które zostało naruszo-
ne przez krzywdzące go oskarżenia. Te 
doświadczenia wpłynęły niekorzystnie 

na stan zdrowia pana Stanisława i spo-
wodowały przejście na wcześniejszą 
emeryturę.

Pan Stanisław ponad 30 lat miesz-
ka w Łęcznej, chociaż lato stara się 
spędzać jak najczęściej w Dorohuczy, 
wśród przyrody. Uprawia tam ogród, 
dokarmiają wraz żoną koty, zaopie-
kowali się również bezpańskim psem. 
Tam też na swojej posesji wybudowali 
kapliczkę Jezusa Chrystusa w podzięko-
waniu Panu Bogu za opiekę nad nimi. 
100 rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę upamiętnili na swo-
jej działce pomnikiem w formie groty 
Matki Bożej Fatimskiej. Pomnik został 
umieszczony w Wojewódzkiej Bazie 
Miejsc Pamięci Narodowej.

Pan Stanisław wydał dwa tomiki 
wierszy „Życie jest…”i „Życie jest…
II”. Pierwszy został wydany w 2020 
roku. Zawarte zostały w nim utwory, 
które pisał do szuflady przez prawie 40 
lat. W drugim ujęte są wiersze, które 
powstały po 2020 roku. Pan Stanisław 
konkretnie opisuje sytuacje, osoby, zja-
wiska. Nie jest obojętny na otaczają-
cą go rzeczywistość, czuje się patriotą, 
sprawy Polski są dla niego ważne. Nie 
ma bezpośredniego wpływu na życie 
polityczne, społeczne, religijne, ale 
poprzez swoje utwory wyraża swoje 
tak bądź nie.

 9Tekst: Ewa Burcon

Stanisław Woś z żoną Jadwigą

POEMAT O ŁĘCZYŃSKIM POWIECIE

[…]
Powiat Łęczyński został ustanowiony aktem nadania,
W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym.
Ustanowiono herb, flagę i sztandar do reprezentowania,
Także pieczęć do dysponowania obecnym i potomnym.

W powiecie żyje średnio sześćdziesiąt tysięcy ludności,
Gro stanowią tubylcy, ale przyjezdnych jest też nie mało,
W związku z odkryciem węgla, do rodzimej społeczności
Dołączyli ludzie z całej Polski, a zjeżdżali skąd się dało.

[…]
Mieszkanką tych ziem na krótko była też Wanda Kaniorowa
Przybyła po II Wojnie Światowej do Białki gdzie zamieszkała.
Do niej należy założenie zespołu Pieśni i Tańca i rozbudowa
Zespołu Ziemi Lubelskiej, jakże więc dużo ona Polsce dała.

[…]
Warto zmobilizować się do poznania Powiatu Łęczyńskiego,
Trasy: przyrodniczo-krajoznawcza, bitew i miejsc pamięci,
Przyrodnicza, dziedzictwa archeologicznego-historycznego,
Z chwilą zetknięcia, do głębszego zwiedzania wielu zachęci.

[…]

Łęczna, styczeń-luty 2022 r.
Stanisław Woś



23ZIEMIA ŁĘCZYŃSKAWYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 5/2022

TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Krzysztof Goluch

„Czerwona zemsta”, 
„Czerwona zemsta II”

Każdy miłośnik powieści 
z historią w tle powinien 
sięgnąć po cykl książek 
Krzysztofa Golucha – 
„Czerwona zemsta” oraz 
„Czerwona zemsta II”. 
Autor przenosi czytelnika 
w trudne czasy przemian 
polityczno – społecznych, 
mających miejsce w Polsce 
tuż po zakończeniu II 
wojny światowej. Opisuje 
autentyczną historię 
niezłomnych żołnierzy m.
in.: Mariana Bernaciaka 
ps. „Orlik”, Wacława 
Kuchnio ps. „Spokojny”, 
którzy po wojnie 
postanowili pozostać 
w podziemiu i walczyć 
o prawdziwie wolną 
ojczyznę.

Akcja pierwszej części cyklu 
rozpoczyna się w 1945 r. 
i toczy się na Lubelszczyź-

nie. Jednym z głównych bohate-
rów powieści jest Jan Walkiewicz, 
młody żołnierz Armii Krajowej, 
który postanawia ujawnić się 
przed nowymi władzami. Zamiast 
oczekiwanej amnestii i spokojne-
go życia u boku ukochanej musi 
ponownie walczyć o przetrwa-
nie – zostaje aresztowany, a jego 
narzeczona ginie od kuli. Te wyda-
rzenia sprawiają, iż przyłącza się 
do grupy partyzantów działających 

Wojewódzki 
sukces

Maj, w którym corocznie 
świętujemy Tydzień 
Bibliotek, jest doskonałą 
okazją aby poszczycić 
się niemałym sukcesem. 
Miniony rok był dla bibliotek 
publicznych w powiecie 
łęczyńskim bardzo udany.

Nasz powiat odnotował naj-
większy zasięg czytelnictwa 
w  Lubelskiem wynoszący 

21,1% (przy wojewódzkim sięga-
jącym 13,3%). Biblioteki główne 
w: Cycowie, Ludwinie, Milejowie, 
Puchaczowie, Spiczynie, Łęcznej – 
miejska i powiatowa oraz filie w: 
Ludwinowie, Malinówce, Piasecz-
nie, Zezulinie, Łańcuchowie, Łyso-
łajach, Ciechankach, Jawidzu, 

na terenie Ryk, Garwolina i okolicz-
nych wsi. Wojna dla niego zaczy-
na się na nowo, tyle że ma już 
wymiar osobisty. W drugiej części 
cyklu poznajemy dalsze losy „Orli-
ka” i innych żołnierzy należących 
do zgrupowania, a także Emilki 
Komarnickiej – ośmioletniej dziew-
czynki, która jest kluczem do odna-
lezienia ukrytego archiwum...

Książki Krzysztofa Golucha 
to pełne napięcia, poruszające opo-
wieści o partyzanckiej codzienno-
ści, samotności i nadziei na nor-
malne, spokojne życie. Dzięki 
połączeniu prawdy z fikcją literacką 
autor umiejętnie wciąga czytelni-
ka w stworzony przez siebie świat. 
Nieoczekiwane zwroty akcji, licz-
ne intrygi służb wywiadowczych, 
a także brawurowe akcje partyzanc-
kie sprawiają, iż wydawnictwa sta-
nowią fascynującą lekturę zarówno 
dla miłośników powieści wojen-
nych, szpiegowskich oraz przygo-
dowych.

„Czerwona zemsta” oraz „Czer-
wona zemsta II” to hołd dla pol-
skich partyzantów, którzy polegli 
na placu boju, walcząc o niepod-
ległą ojczyznę. To również apel 
do kolejnych pokoleń, aby nie 
pozwoliły, by nazwiska bohaterów 
zostały zapomniane.

Pozycje dostępne są w zasobach 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Zawieprzycach, Zakrzowie i 3 zlo-
kalizowane na terenie miasta zano-
towały 96 tys. odwiedzin. Zareje-
strowały 12 032 czytelników, którzy 
w 2021 r. wypożyczyli ponad 184 
tys. wydawnictw. Oznacza to, iż sta-
tystyczny miłośnik książek w powie-
cie wypożyczył ponad 15 książek 
(natomiast w województwie tylko 
5). Wśród czytelników zdarzają się 
prawdziwi bibliofile, mole książko-
we, dla których obcowanie z lite-
raturą jest nie do zastąpienia. Naj-
lepszy czytelnik to  prawdziwy 
rekordzista – wypożyczył aż 513 
książek! To wszystko powoduje, 
że możemy być dumni z zaszczyt-
nego miana wojewódzkiego lidera.

Tak wysoki poziom czytelnic-
twa zapewniają nam podejmo-
wane działania, które promują 
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biblioteki i są zarazem doskona-
łym sposobem popularyzacji książ-
ki i literatury. Na sukces złożyło 
się kilka czynników. Bogate i zróż-
nicowane oferty kulturalne skiero-
wane do różnych grup wiekowych  
m.in.: kluby czytelnicze, spotka-
nia autorskie, warsztaty, konkur-
sy, czy udział w ogólnopolskich 
akcjach. Zróżnicowane, na bie-
żąco odświeżane i dostosowane 
do potrzeb mieszkańców powia-
tu księgozbiory (dysponujemy 
ponad 185 tys. publikacji). Promo-
cje działań bibliotecznych na por-
talu społecznościowym, stronach 
internetowych, a także w lokalnej 
prasie. Kompleksowa komputery-
zacja procesów w jednym syste-
mie bibliotecznym, który umoż-
liwia korzystanie ze wszystkich 
bibliotek na podstawie wspólnej 
karty czytelnika; daje także moż-
liwość zamawiania i rezerwowa-
nia zbiorów online poprzez kata-
logi dostępne na stronach www 
bibliotek i na szukamksiążki.pl. 
A także profesjonalni i doskonale 
przygotowani bibliotekarze, któ-
rzy zawsze z pasją promują czytel-
nictwo w lokalnych środowiskach.

Najważniejszym ogniwem nasze-
go triumfu są mieszkańcy powia-
tu łęczyńskiego – nasi użytkowni-
cy, czytelnicy i sympatycy. Mam 
nadzieję, że również w bieżącym 
roku przyczynią się do pasma 
sukcesów bibliotek publicznych 
w powiecie łęczyńskim.

Do zobaczenia w bibliotekach.
 9Tekst: Monika Bogusz
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KULTUR A I  SPORT – GALERIA ZDJĘĆ

Zawody wędkarskie

W malowniczej scenerii Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbyły 
się Mistrzostwa Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 
w wędkarstwie spławikowym o Puchar Starosty Łęczyńskiego.

I MIEJSCE – 28 złowionych ryb – Miłosz Kasprzak
II MIEJSCE – 16 złowionych ryb – Julia Bodzak
III MIEJSCE – 12 złowionych ryb – Bartosz Cyc
Nagrody zwycięzcom wręczył starosta łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała Powiatowy 
Turniej OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Najlepszymi uczestnikami 
tegorocznej edycji OTWP w powiecie łęczyńskim zostali:
1. grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych, kl. I-IV):
I MIEJSCE – Szymon Gregorowicz
II MIEJSCE – Radosław Szurek
III MIEJSCE – Wojciech Szurek
2. grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych, kl. V-VIII):
I MIEJSCE – Paweł Gajos
II MIEJSCE – Eryk Libera
III MIEJSCE – Amelia Cyfra
3. grupa (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
I MIEJSCE – Piotr Kasperczuk
II MIEJSCE – Weronika Szkutnik
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Łęczyńskiego.

Każdy przedszkolak to mały Polak

Przedszkole Samorządowe w Milejowie zorganizowało konkurs 
dla przedszkolaków pn. „Każdy przedszkolak to mały Polak”. 
13 maja 2022 r. zostały wręczone nagrody, a w wydarzeniu 
uczestniczył Wicestarosta Michał Pelczarski. Konkurs 
patronatem honorowym objął Starosta Łęczyński.
Laureatami konkursu zostali:
3-4 latki:
I MIEJSCE – Maria Nowacka

II MIEJSCE – Aleksandra Bajdak
III MIEJSCE – Kacper Augustyniak
5-6 latki:
I MIEJSCE – Kaja Pelczarska
II MIEJSCE – Malwina Rzepecka
III MIEJSCE – Wiktoria Widzińska
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI  – Łucja Krasna; Elena Zabłocka; Lena 

Berbeć; Lidia Nizio; Izabela Cieślak; 
Wojciech Oleszek; Amelia Zabłocka; 
Oliwia Bałaban

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Żyję zdrowo”

W tegorocznym konkursie zorganizowanym przez 
Przedszkole Samorządowe w Puchaczowie, spośród 20 
uczestników, jury wyłoniło 10 laureatów:
Kategoria I (3-4 lata)
I MIEJSCE  – Lena Kukuryka

II MIEJSCE  – Maciej Tęcza
III MIEJSCE  – Julia Gzik
WYRÓŻNIENIA  – Aleksandra Targońska; Konrad Ciesielski
Kategoria II (5-6 lat)
I MIEJSCE  – Aleksandra Sachar
II MIEJSCE  – Mikołaj Wartas
III MIEJSCE  – Maja Sacawa
WYRÓŻNIENIA  – Karolina Kuryś; Jadwiga Kulisz

Zawodnik LKS „ISKRA” Spiczyn Oskar Żukowski 
Wicemistrzem Polski

W dniach od 6 do 8 maja 2022 r. w Suwałkach odbył się finał 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetów w zapasach w stylu 
wolnym. Oskar Żukowski zdobył srebrny medal w kategorii 45 kg i tym 
samym został Wicemistrzem Polski.

To ogromny, kolejny sukces Oskara Żukowskiego, który już od trzech lat 
zdobywa medale na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski, co świadczy 
o jego ciągłym rozwoju popartym systematyczną pracą i talentem.

Życzymy Oskarowi i trenerowi dalszych sukcesów.


