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Kolejne pieniądze  
na inwestycje w Powiecie

Ponad 84 mln złotych trafi 
do powiatu łęczyńskiego 
na realizację 16 inwestycji 
we wszystkich gminach 
naszego powiatu w ramach 
Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych – 
II edycja.

W  II edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych 100% 
samorządów, które złoży-

ły co najmniej 1 wniosek, otrzy-
mało bezzwrotne dofinansowanie.

Program Inwestycji Strategicz-
nych to dofinansowanie na budowę 

II Powiatowe 
Dyktando im. 
prof. Walerego 
Pisarka
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6Jubileusz 10-lecia 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego 
w Łęcznej

4 II Powiatowy 
Dzień 
Dziecka

12

Centrum 
Opieki 
Senioralnej 
już otwarte!
Centrum senioralne, z 144 
łóżkami, powstało w nowo 
wybudowanej części 
szpitala w Łęcznej,  
w tzw. Bloku C.

W  t rzykondygnacyjnym 
budynku działać będą 
oddziały dedykowane oso-

bom starszym. W nowej części 
powstał Oddział Geriatrii, Oddział 
Medycyny Paliatywnej oraz rehabili-
tacja i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Uroczyste otwarcie nowej czę-
ści szpitalnej odbyło się 27 czerw-
ca 2022 r. z udziałem ks. abp Sta-
nisława Budzika, a także polityków 
– Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów Artura Sobonia, posłan-
ki Marty Wcisło i posła Krzyszto-
fa Grabczuka. 

CIĄG dalszy na str. 3

i modernizację m.in. dróg, szkół, 
przedszkoli i żłobków, ścieżek 
rowerowych czy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 
OTRZYMAŁ 13 850 000 ZŁ 
NA TRZY ZADANIA:

 5 przebudowa drogi powiato-
wej 1809 L Łęczna ul. Polna –  
2 850 000,00 zł,

 5 utworzenie Centrum Działań 
Społecznych w Witaniowie –  
5 000 000,00 zł,

 5 poprawa efektywności energe-
tycznej w placówkach oświato-
wych Powiatu Łęczyńskiego –  
6 000 000,00 zł.

Nowe inwestycje nie tylko podnio-
są atrakcyjność regionu, ale przede 
wszystkim wpłyną na poprawę 

bezpieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców nowego powiatu.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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do zwiększenia bezpieczeństwa zmo-
toryzowanych jej użytkowników, jak 
również pieszych. Podniesie także kom-
fort podróżowania oraz będzie stanowić 
ważny argument sprzyjający rozwojo-
wi gospodarczemu lokalnych obsza-
rów wiejskich.

 9Tekst: Bogdan Barbuziński

3 545 817,12 zł, z  czego kwota  
1 772 908, 56 zł stanowiąca 50% kosz-
tów inwestycji, to dofinansowanie 
pochodzące z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Pozostałe koszty to wkład 
własny jednostek samorządowych.

Zmodernizowana droga powiato-
wa przyczyni się w znacznym stopniu 

Zakres rzeczowy obejmował: wyko-
nanie nowej nawierzchni bitumicznej 
na odcinku 4 470 metrów, wykona-
nie chodnika, zjazdów i przepustów 
oraz peronów autobusowych, utwar-
dzenie poboczy. Wykonano też ozna-
kowanie pionowe i poziome drogi. 
Całkowita wartość zadania wyniosła  

Tym, co wyróżnia nasze działania 
jest także funkcjonowanie w powie-
cie dwóch Powiatowych Zakładów 
Aktywności Zawodowej. Łącznie 
w dwóch PZAZ zatrudnienie znalazło 
ponad sto osób, w tym osoby z nie-
pełnosprawnościami. To na naszym 
terenie działa także powiatowe 
Przedszkole Specjalne.

Szanowni 
Państwo

II kwartał 2022 roku kończymy 
dobrymi wiadomościami dla 
powiatu łęczyńskiego. Ponad 84 

mln zł z Rządowego Programu Inwe-
stycji Strategicznych – II edycja Pol-
ski Ład – to kwota, która zasili budże-
ty lokalnych samorządów, dając tym 
samym szansę i zielone światło na zre-
alizowanie 16 ważnych inwestycji. 
To środki, które pozwolą na zrów-
noważony rozwój regionu, pobudzą 
aktywność inwestycyjną, a także zna-
cząco poprawią komfort życia miesz-
kańców.

Dzięki aktywności Zarządu Powia-
tu Łęczyńskiego nasz region stale się 
rozwija. Pojawiają się na nowe insty-
tucje, w których zatrudnienie znaj-
dują m.in. osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Nie brakuje 
działań o charakterze kulturalnym, 
społecznym, oświatowym czy integra-
cyjnym. Cieszy otrzymane dofinanso-
wanie w wysokości 5 mln zł na utwo-
rzenie Centrum Działań Społecznych 
w Witaniowie, przy którym będzie 
funkcjonował dom dziecka. To ważna 
inwestycja, która zapewni dzieciom 
harmonijny rozwój w warunkach zbli-
żonych do tych w domu rodzinnym.

Kolejnym z wnioskowanych obsza-
rów w II edycji programu Polski Ład 
jest poprawa stanu efektywności 
energetycznej w placówkach oświa-
towych, dla których Powiat Łęczyń-
ski jest organem prowadzącym. 
Na ten cel otrzymaliśmy bezzwrot-
ne środki finansowe w wysokości  
6 mln zł. Przestrzenią naszej aktyw-
ności są  także działania mające 
na celu poprawę stanu dróg, dlatego 
nie mogło zabraknąć wniosku na bli-
sko 3 mln zł, na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
1809L Łęczna ul. Polna”.

Drodzy Uczniowie, przed wami 
zasłużony wakacyjny wypoczynek. 
Życzę Wam, aby ten czas był dla Was 
obfitujący w ciekawe przygody, nieza-
pomniane chwile radości. Niech każ-
dego dnia towarzyszy Wam uśmiech, 
a wszystkie letnie plany się urzeczy-
wistnią. Korzystając z uroków pogo-
dy, delektując się magią nowo pozna-
nych miejsc, dbajcie o siebie i swoje 
bezpieczeństwo.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Otwarcie drogi w Starościcach30 maja miało miejsce otwarcie 
zmodernizowanej drogi 
powiatowej w miejscowości 
Starościce w gminie Milejów.

Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni goście w osobach: Piotra Pat-
kowskiego – Pod sekretarza Stanu 

w Minister stwie Finansów, Główne-
go Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych, Pawła Paszko – dyrekto-
ra Biura Wojewody Lubelskiego, Mar-
cina Zielińskiego – dyrektora firmy 
„Strabag”, księdza kanonika Andrze-
ja Sulowskiego – proboszcza parafii 
w Milejowie, przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych oraz sołtysi 
sołectw Jaszczów i Starościce. Spotka-
niu przewodniczył Starosta Łęczyński 
Krzysztof Niewiadomski, który odno-
sząc się do zrealizowanej inwestycji, 
wskazał m.in. jak ważne jest to przed-
sięwzięcie dla lokalnej społeczności, 
a także dla całego powiatu, bowiem 
droga ta stanowi również połączenie 
z sąsiadującym powiatem świdnic-
kim i gminą Mełgiew. W dalszej czę-
ści uroczystości głos zabrał wicemini-
ster Patkowski odnosząc się do zakresu 
działań dotyczących modernizacji infra-
struktury drogowej w naszym regionie 
oraz wdrażanych programów inwesty-
cyjnych z tego zakresu. Po wystąpie-
niach nastąpiło poświęcenie zmoderni-
zowanej drogi, którego dokonał ksiądz 
kanonik Andrzej Sulowski. W dalszej 
części, wieńczącej uroczystość, zapro-
szeni goście oraz przedstawiciele władz 
samorządowych dokonali oficjalnego 
przecięcia wstęgi.

Przedmiotowe zadanie zrealizowane 
pod nazwą „Przebudowa drogi powia-
towej nr 2023 L w miejscowości Staro-
ście” zostało w całości wykonane przez 
firmę „Strabag” oddział w Lublinie. 

Działania podejmowane przez 
Zarząd Powiatu Łęczyńskiego 
na rzecz osób starszych 
czy niepełnosprawnych 
są jednym z filarów naszej 
działalności. Potwierdzają 
to inwestycje już 
zrealizowane, te, których 
realizacja dokonuje się 
na naszych oczach, a także 
założone na kolejne lata.

To właśnie w naszym powiecie 
działa pierwsze w Polsce Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalne 

w Jaszczowie, w którym na stałe 
przebywa 8 pensjonariuszy. Ponadto 
dla 10 osób, które korzystają z dzien-
nych zajęć to szansa, by przełamywać 
bariery społeczne poprzez nawiąza-
nie kontaktów. Innowacyjny charak-
ter COM stanowi inspirację i przy-
kład dla innych samorządów, które 
chętnie odwiedzają naszą jednostkę.

Kierunek naszym działaniom 
nadała także świadomość starze-
nia się społeczeństwa. Otwarcie 
w SPZOZ w Łęcznej nowych oddzia-
łów w ramach Centrum Opieki 
Senioralnej pozwoli na zaopieko-
wanie się osobami starszymi, któ-
rych stan zdrowia wymaga wspar-
cia ze strony personelu medycznego. 
W nowo otwartym skrzydle miesz-
czą się 4 oddziały: Oddział Medy-
cyny Paliatywnej, Oddział Geriatrii, 
Oddział Rehabilitacji i Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy.

Już niebawem na  powiato-
wej mapie inwestycji zaznaczymy 
Dzienny Dom Seniora w Jaszczo-
wie, gdzie w ramach organizowa-
nych zajęć seniorzy będą aktywne 
spędzać wolny czas oraz społecz-
nie się integrować. DDS to także 
przestrzeń do rozwijania własnych 
pasji i zainteresowań. Przygotowa-
na oferta zajęć i aktywności jest 
wszechstronna i umożliwia udział 

w zajęciach osobom o zróżnicowa-
nych zainteresowaniach. Zapraszam 
już dziś do skorzystania z oferty. 
Szczegółowe informacje możecie 
Państwo uzyskać kontaktując się 
z pracownikiem Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych po numerem 
tel. 500437961 lub 81 5315280. 
Informacje te będą także podawane 
na naszej stronie internetowej www.
powiatleczynski.pl oraz w mediach 
społecznościowych.

Otwarcie DDS to nie koniec zapla-
nowanych na rok 2022 działań 
w obszarze wsparcia osób starszych 
czy niepełnosprawnych. Na początku 
IV kwartału swoje funkcjonowanie 
rozpocznie Zakład Opiekuńczo-Lecz-
nicy w Jaszczowie. Wymienione 
działania poprawiają warunki życia 
osób starszych, czy zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i stano-
wią model opieki senioralnej.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński
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Otwarcie Centrum Opieki Senioralnej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

CIĄG dalszy ze str. 1
W uroczystości uczestniczył Sta-

rosta Łęczyński Krzysztof Niewia-
domski, a także przedstawiciele 
urzędów i instytucji – m.in. dyrek-
torzy NFZ, projektanci i wyko-
nawcy nowego skrzydła oraz sio-
stry ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia, które związane 
jest z s. Faustyną, patronką szpita-
la w Łęcznej. Na uroczystość przy-
jechał także Jerzy Owsiak, prezes 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która wyposażyła nowe 
oddziały w meble i sprzęt.

W nowej części powstał Oddział 
Geriatrii z 20 łóżkami, Oddział 
Medycyny Paliatywnej z 16 łóż-
kami oraz rehabilitacja z 32 łóż-
kami. Reszta łóżek została przy-
dzielona Zakładowi Opiekuńczo 
– Leczniczemu, który będzie dys-
ponował 66 miejscami – 34 łóżka 
zajmą pacjenci przeniesieni z ZOL 
z Puchaczowa, pozostałe – pacjen-
ci oczekujący w kolejce na miejsca 
w ZOL. Do pracy w nowym skrzy-
dle zatrudnionych zostało 69 osób, 
w tym 6 lekarzy, 29 pielęgniarek 
i 34 opiekunki medyczne.

Kamień węgielny pod Centrum 
Opieki Senioralnej został wmuro-
wany w maju 2019 r., gdy szpi-
tal obchodził jubileusz 10-lecia 
działalności. Budowa rozpoczęła 
się we wrześniu 2020 roku. Koszt 
inwestycji wyniósł ok. 13,5 mln. zł, 
szpital sfinansował ją ze środ-
ków własnych. Zapotrzebowanie 

Co się dzieje na budowie w Jaszczowie?Byliśmy na placu 
budowy nowego szpitala 
w Jaszczowie – obecnie jednej 
z ważniejszych inwestycji, 
która jest kolejnym etapem 
rozwoju polityki senioralnej 
Powiatu Łęczyńskiego. 
Jak wygląda z bliska nowy 
obiekt? Na jakim etapie 
są prace? Kiedy ośrodek 
rozpocznie działalność?

Wszystko przebiega zgodnie 
z planem – mówi Krzysztof 
Bojarski, dyrektor SPZOZ 

w Łęcznej. Zakończenie robót budowla-
nych i wykończeniowych przewidujemy 
na koniec 2022 r., a otwarcie oddzia-
łów i świadczenie usług medycznych dla 
pacjentów nastąpi na początku przy-
szłego roku. Koszt budowy wyniesie  
7 milionów zł. Do tego dojdą jeszcze 
wydatki na wyposażenie.

Obiekt powstaje w miejscu daw-
nego szpitala, który funkcjonował 
tu prawie 90 lat. Projektantom, ale 
też dyrekcji SPZOZ w Łęcznej zale-
żało na zachowaniu charakteru daw-
nego obiektu, dlatego powstał on 
na obrysie starych fundamentów, 
z wejściem akcentowanym porty-
kiem i skrzydłem szpitalnym. Nowy 
obiekt będzie miał także – jak jego 

pierwowzór – czterospadowy dach, 
lukarny, gzymsy.

Zgodnie z projektem, na dwóch 
kondygnacjach o  powierzchni  
1500 mkw. powstaną oddziały dzien-
ne i całodobowe dla seniorów. Uru-
chomiony będzie Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy oraz ośrodek pobytu 
dziennego z teleopieką.

To będzie druga część dużego pro-
jektu dla seniorów, który powstaje 
w powiecie łęczyńskim. Pierwsza część 
jest już zakończona, jej uroczyste 

otwarcie miało miejsce w czerwcu – 
mówi dyrektor Krzysztof Bojarski. 
W Bloku C, połączonym z budyn-
kiem głównym powstał Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział 
Medycyny Paliatywnej, Oddział 
Geriatrii i Oddział Rehabilitacji. 
Razem te dwie inwestycje: Łęcz-
na i Jaszczów stworzą w naszym 
regionie pionierski projekt kom-
pleksowej i specjalistycznej opie-
ki dla seniorów.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

na usługi medyczne dla seniorów jest 
coraz większe. Dlatego od dawna pla-
nowaliśmy zrealizować projekt, który 
zapewni kompleksową pomoc senio-
rom, przede wszystkim medyczną, ale 
także pozwoli im na bycie sprawnym 
w zakresie intelektualnym i rucho-
wym jak najdłużej – powiedział 
dyrektor SPZOZ Krzysztof Bojar-
ski. Stąd pomysł na zupełnie nowe 
oddziały w szpitalu, które uzyska-
ły akceptację i dofinansowanie 
potwierdzone kontraktem z NFZ. 
Ale to tylko część pionierskiego 

planu dla seniorów realizowane-
go w powiecie łęczyńskim. Druga 
część powstaje w  Jaszczowie. 
Tam w miejscu starego szpitala 
powstaje nowy. Budowany jest tam 
obiekt, gdzie na dwóch kondygna-
cjach o pow. 1500 mkw. powstaną 
oddziały dzienne i Zakład Opiekuń-
czo – Leczniczy. Zakończenie inwe-
stycji przewidywane jest na koniec 
2022 r.

 9Źródło: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Łęcznej
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Jubileusz 10-lecia Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej

 Składamy serdeczne podziękowania dla grup osób 
zajmujących się oprawami muzyczno-kulturalnymi naszego  
10- lecia: Agnieszka Kowalska (Animowanki Profesjonalne 

animacje okolicznościowe, animator czasu wolnego), 
Wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Podgłebokiem, Dzienny Dom „Senior+” w Bogdance, 
Stowarzyszenie Kobiety Gospodarne Wyjątkowe „Łęcznianki”, 

Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej, DJ Marko Marek 
Wojciechowski.

Podczas uroczystości można było spróbować pyszności 
przygotowanych przez regionalne stoiska kulinarne: Restauracja 

PUB 30 w Łęcznej, Restauracja Pychota w Łęcznej, Masarnia 
u Kota – wędliny domowe w Brzezinach, Cukiernia&Piekarnia 

Nivpol, Centrum Handlowe „Wamex”.

Składamy również serdeczne podziękowania Zarządowi 
Banku Spółdzielczego w Łęcznej, który wsparł finansowo 

naszą uroczystość – jubileusz 10-lecia Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które dzięki swoim 
hojnym sercom, bezinteresownie wzbogaciły naszą uroczystość 

o pyszny poczęstunek.

6 czerwca odbył się 
uroczysty Jubileusz 10-lecia 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej. 
Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycili 
wyjątkowi i zacni Goście.

Wśród obecnych znaleźli się m.
in. Krzysztof Michałkiewicz 
– Prezes Zarządu Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Krzysztof Nie-
wiadomski – Starosta Łęczyński, 
Krzysztof Bojarski – Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego i Dyrektor 
Szpitala Powiatowego im. św. Fausty-
ny Kowalskiej w Łęcznej, Małgorzata 
Paprota – Dyrektor Oddziału Lubel-
skiego PFRON, przedstawiciele lokal-
nych samorządów, jednostek organi-
zacyjnych Powiatu Łęczyńskiego oraz 
dyrektorzy szkół, przedszkoli, placó-
wek wychowawczych i edukacyjnych 
z terenu powiatu łęczyńskiego.

Uroczystość zapoczątkowała Msza 
Święta, którą odprawił Proboszcz Para-
fii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 
– ks. Andrzej Majchrzak.

Na ręce dyrektora Ośrodka Magda-
leny Majewskiej złożono szereg gra-
tulacji i wyrazów uznania za działal-
ność placówki.

Jednym z głównych punktów uro-
czystości było wręczenie symbolicz-
nych upominków, pamiątek – statuetek 
dla osób zasłużonych, zaangażowa-
nych w powstanie i działalność pla-
cówki. W budynku Ośrodka dostęp-
na była prezentacja multimedialna 

przedstawiająca historię 10 lat istnie-
nia Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Łęcznej. Monika Bogusz 
– Dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Łęcznej wygłosiła pre-
lekcję na temat dziedzictwa kulturo-
wego regionu łęczyńskiego.

Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne uczniów z Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej, zespołu muzycznego Absol-
wentów LO w Puchaczowie, zespołu 
muzycznego „TAKT”, uczniów z Zespo-
łu Szkół Rolniczych w Kijanach, spek-
takl „Takie coś...” zaprezentowany 
przez wychowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Podgłę-
bokiem.

W ogrodzie Ośrodka odbywały się 
widowiska plenerowe przygotowane 
przez „Słowiański Gród” w Wólce Bie-
leckiej.

Dzieci i młodzież mogli skorzystać 
z animacji, zabaw w plenerze z udzia-
łem wolontariuszy.

W ramach projektu pod hasłem 
FESTYN INTEGRACYJNY: „Nasza mała 
Ojczyzna” współfinansowanego przez 
Powiat Łęczyński, odbył się konkurs 
plastyczny pt. „Nasza mała Ojczyzna” 
oraz przegląd literacki zatytułowany: 
„Zapisane w pamięci”.

 9Tekst: Agnieszka Tomaszewska, 
Paweł Wawer
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30-lecie Państwowej Straży Pożarnej
Zgodnie z coroczną tradycją 
powiatowe obchody Dnia 
Strażaka zainaugurowała 
msza święta w intencji 
strażaków w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Łęcznej. 
Odprawił ją Kapelan 
Strażaków Powiatu 
Łęczyńskiego ks. Andrzej 
Majchrzak.

Kolejnym etapem obchodów 
był uroczysty apel, który miał 
miejsce 3 czerwca w Komen-

dzie Powiatowej PSP w Łęcznej. 
Gospodarzem spotkania był st. 
bryg. Dariusz Popek – Komendant 
Powiatowy PSP w Łęcznej. W uro-
czystym apelu uczestniczyli zapro-
szeni goście, m.in.:

 5 Krzysztof Niewiadomski – Sta-
rosta Łęczyński, 

 5 st .  bryg. Mirosław Bury – 
Zastępca Lubelskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP 
w Lublinie,

 5 Krzysztof Bojarski – Radny Woje-
wództwa Lubelskiego, Dyrek-
tor Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Łęcznej,

 5 Grzegorz Grzywaczewski – Pre-
zes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lubli-
nie,

 5 insp. Paweł Paździor – Komen-
dant Policji w Łęcznej,

 5 przedstawiciele gmin powiatu 
łęczyńskiego, a także:

 5 Artur Wasilewski – Zastępca Pre-
zesa Zarządu Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. ds. Ekonomicz-
no-Finansowych,

 5 Wojciech Adamski – Prezes 
Zarządu Centrum Handlowego 
„Wamex” S.A. w Łęcznej,

 5 Jacek Świszcz – Zastępca Prze-
wodniczącego Zarządu Związku 
Zawodowego Górników w Polsce 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Podczas obchodów odbyło 
się wręczenie odznaczeń, awan-
sów na wyższe stopnie służbowe 
i wyróżnień. Głos zabrali również 
przybyli goście, w tym Starosta 
Łęczyński, który w swoim wystąpie-
niu podziękował Strażakom za ich 
służbę, odwagę i oddanie.

Poświęcono także nowo zaku-
piony pojazd ratowniczo-gaśniczy. 
Zakup samochodu został sfinan-
sowany ze środków finansowych 
Komendy Głównej PSP, dzięki 
zwiększeniu budżetu Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego oraz 
przy wsparciu darczyńców: Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” S.A., 
Gminy Cyców oraz Gminy Ludwin.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk 
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Tłumnie w Izbie Pamięci1 marca br. miało miejsce 
uroczyste otwarcie Izby 
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
w Witaniowie, którą w ostatnim 
czasie odwiedziło wielu 
znamienitych gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Piotr Patkowski – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Finansów, 

Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów 
Publicznych oraz Panie: Joanna Broń-
ska-Stąsik – wnuczka „Uskoka” i „Dzi-
kuski” wraz mamą Jadwigą Krzysiak-
-Brońską.

Zwiedzili ją również uczestnicy 
obchodów upamiętniających 73. rocz-
nicę śmierci kpt. Zdzisława Brońskie-
go ps. „Uskok”, Grupa Rekonstrukcyj-
no-Historyczna im. cc. mjr. „Zapory”, 
a także dzieci z Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Kijanach, młodzież 
z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej, uczestnicy 
festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz członkowie powiato-
wego Klubu Senior+ w Łęcznej.

Zwiedzający mieli możliwość obej-
rzenia wystaw prezentujących losy 
żołnierzy niezłomnych „ziemi łęczyń-
skiej” oraz życie i działalność Danu-
ty Siedzikówny „Inki”. Z zaciekawie-
niem wysłuchali opowieści o podziemiu 
niepodległościowym. Nie zabrakło też 
dociekliwych pytań od młodych pasjo-
natów historii.

Ideą ekspozycji jest utrwalenie m.in. 
wśród mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego pamięci o minionych wyda-
rzeniach historycznych oraz szacunku 
do ludzi, którzy swoje życie poświęci-
li dla dobra Rzeczypospolitej, a także 
prawdy do niedawna skrywanej.

Zwieńczeniem była wizyta ekipy TVP 
3 Lublin oraz prezentacja Izby w repor-
tażu pn. „Powiat łęczyński w obiekty-
wie”.

 9Tekst: Monika Bogusz

World Urban Forum„Zmieniamy miasta dla lepszej 
przyszłości” – takie hasło 
przyświecało tegorocznej 
edycji Światowego Forum 
Miejskiego, które odbyło 
się w Katowicach. Kilka dni 
wcześniej w Gdyni odbyło 
się V Forum Wizja Rozwoju. 
Uczestnikiem obu wydarzeń 
był wicestarosta Michał 
Pelczarski.

Światowe Forum Miejskie (World 
Urban Forum) to najważniejsza 
na świecie konferencja, która 

podejmuje tematy związane z funk-
cjonowaniem i poprawą warunków 
życia w miastach. Fora odbywają się 
co dwa lata w miastach całego świata, 
a tegoroczna edycja została zorganizo-
wana w Katowicach. Powiat łęczyński 
to przede wszystkim gminy wiejskie, 
ale też jedno miasto. Ta różnorodność 
pokazuje, że różne są potrzeby naszych 

mieszkańców – mówił podczas konfe-
rencji Michał Pelczarski. Głównym kie-
runkiem naszych działań jest tworzenie 
nowych miejsc pracy, zarówno dla osób 
pełnosprawnych jak i dla tych z niepeł-
nosprawnościami. Wicestarosta podkre-
ślił również, że wiele działań jest moż-
liwych dzięki wsparciu finansowemu 
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas V Forum Wizja Rozwoju 
w Gdyni, poruszono tematy doty-
czące najważniejszych wyzwań, 
jakie stoją przed polską gospodar-
ką, m.in. związane z szeroko poję-
tym bezpieczeństwem, energetyką, 
troską o lokalną tożsamość i roz-
wój społeczności lokalnych. Jed-
nym z prelegentów wydarzenia 
był łęczyński wicestarosta – eks-
pert w panelu: Rzecznik Finansowy 

– Ochrona konsumentów a interesy 
przedsiębiorców.

W przypadku niejasności w kontak-
tach przedsiębiorca – klient można 
zwracać się o opinię do Rzecznika 
Finansowego. Wsparcie realizowa-
ne jest także na poziomie samorzą-
dowym. Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumentów działa na naszym tere-
nie od 2002 i na bieżąco niesie pomoc 
klientom, którzy potrzebują wparcia 
lub wyjaśnienia spraw konsumenc-
kich. Wiele w tym temacie zmienił 
czas pandemii. Wzrosła ilość skarg 
na firmy kurierskie, na zakupy w Inter-
necie, na uszkodzony towar w pacz-
kach, więc pojawiają się nowe proble-
my, na które jako Powiat staramy się 
reagować – wyjaśniał Michał Pelczar-
ski. Pozytywne jest to, że zauważa-
my spadek ilości składanych wniosków 
w stosunku do lat ubiegłych. To pokazu-
je, że świadomość i samodzielność kon-
sumentów rośnie – dodał.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Solidarni z UkrainąOkazując pomoc i wsparcie 
naszym wschodnim sąsiadom, 
zmagającym się z rosyjską 
agresją, w jednostkach 
powiatowych oraz placówkach 
oświatowych Powiatu 
Łęczyńskiego organizowane 
są zbiórki darów.

M ieszkańcy aktywnie włącza-
ją się w akcje humanitarne. 
Dziękujemy Stowarzysze-

niu Fraternité za przekazaną żyw-
ność oraz środki czystości. Zebrane 
produkty odebrała delegacja z Rejo-
nu Stryjskiego, w ramach współpra-
cy partnerskiej. Podczas wizyty Prze-
wodniczący Stryjskiej Rejonowej Rady 
Mykhaylo Luchechk podziękował sta-
rostom za aktywną braterską pomoc 
i wsparcie Ukrainy w walce z rosyj-
skim agresorem.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk 

Inwestujemy w przyszłość7 czerwca, podczas 
tegorocznego 
Samorządowego Kongresu 
Trójmorza w Lublinie, 
z inicjatywy „Bogdanki” 
podpisano list intencyjny 
na rzecz utworzenia 
Łęczyńskiego Klastra Energii.

K laster energii to  porozu-
mienie różnych podmio -
tów dotyczące wytwarzania 

i równoważenia zapotrzebowa-
nia, dystrybucji i obrotu ener-
gią z odnawialnych źródeł ener-
gii lub innych źródeł lub paliw. 

Uczestnikami porozumienia zosta-
ły gminy Cyców, Ludwin, Mile-
jów, Puchaczów, Miasto Łęczna, 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Politechnika Lubelska, Łęczyńska 
Energetyka oraz Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.

To krok w stronę dbania o środo-
wisko naturalne i efektywne wyko-
rzystywanie jego odnawialnych 
źródeł oraz ekologicznego myśle-
nia o przyszłości.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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Spotkanie integracyjne 
„Otwarci na Nowe”

Dzięki współpracy 
i zaangażowaniu 
pracowników Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Łęcznej 
– Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Janowicy, 
samorządów i lokalnych 
darczyńców, ośrodek zyskał 
nową przestrzeń do rekreacji 
dla swoich uczestników.

W  uroczystym otwarciu wzię-
li udział  m.in Starosta 
Łęczyński Krzysztof Nie-

wiadomski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Arkadiusz Biegaj, Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Łęcznej Agnieszka 
Korzeniewska oraz Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Łęcznej 
Monika Mikołajewska.

Tematem przewodnim spotkania 
było pokazanie zmian, jakie zaszły 
na terenie Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Janowicy na przestrze-
ni ostatniego roku, tj. docieplenie 
budynku zrealizowane ze środków 
PFRON z projektów w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III – w obszarze  
F – Przeciwdziałanie degradacji 
infrastruktury istniejących warsz-
tatów terapii zajęciowej” we współ-
pracy z Powiatem Łęczyńskim oraz 
„Otwarci na Nowe” – projekt zre-
alizowany ze  środków PFRON 
w ramach modułu IV Programu 
„Pomoc osobom niepełnospraw-
nym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźny-
mi” we współpracy z Gminą Cyców.

Po oficjalnym otwarciu i wpro-
wadzeniu w tematykę, zaprosze-
ni goście wyszli na zewnątrz, aby 
dokonać oficjalnego otwarcia czę-
ści rekreacyjno-rehabilitacyjnej 
zrealizowanej w ramach projektu 
„Otwarci na Nowe”. Wstęgę prze-
cięli Starosta Krzysztof Niewia-
domski, Wójt Gminy Cyców Wie-
sław Pikuła, uczestnik Warsztatu 
Daniel Leus i instruktor Iwona Anna 
Jędruszak.

Następnie starosta i wójt popro-
szeni zostali o uroczyste zasadze-
nie dębu „Maria”, będącego wyra-
zem szacunku i hołdu dla ponad 
30-letniej pracy Marii Lisek-Zięby 
na rzecz środowiska osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i ich 
rodzin. Błogosławieństwa Bożego 
udzielił ks. Michał Surowiec z para-
fii w Nadrybiu.

Do rąk przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej oraz 
Gminy Cyców trafiła „Kula Dosko-
nałości”. Odznaczenie to, ustano-
wione przez PSONI w 1998 r., jest 
przewidziane dla władz samorzą-
dowych i ich jednostek oraz innych 
podmiotów lokalnych. Przyznawa-
ne jest za szczególne zrozumienie 

i wsparcie inicjatyw oraz współ-
pracę z PSONI, a także znaczącą 
pomoc w rozwiązywaniu proble-
mów osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Kule opiniowa-
ne są przez Kapitułę Odznaczeń, 

wręczone zaś zostały przez członki-
nię Zarządu Głównego – Ewę Ziębę 
z PSONI w Miechowie. Medalem 
„Fideliter et Constanter” „Wier-
nie i Wytrwale” odznaczeni zostali 
Hanna i Wojciech Adamscy, Iwona 

Anna Jędruszak oraz Sławomir 
Giszczak. Odznaczenie to jest pre-
stiżowym wyróżnieniem przyzna-
wanym przez PSONI w uznaniu 
szczególnych zasług, za wieloletnią, 
wytrwałą i wierną pracę dla dobra 

osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Kandydaci tego wyróż-
nienia opiniowani są przez Kapitu-
łę Medalu działającą przy Zarządzie 
Głównym Stowarzyszenia.

 9Tekst: Eliza Bojko
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II Powiatowe Dyktando im. prof. Walerego Pisarka

Walery Pisarek – człowiek wolności

Profesor Walery Pisarek kontynuował rodzinną tradycję walki 
o wolność Rzeczypospolitej. Już jako piętnastoletni chłopiec działał 
w grupie konspiracyjnej Nauka – Ojczyzna – Wiara. Z tego powo-
du oskarżono go o próbę obalenia ustroju i skazano na półroczny 
pobyt w baszcie zamku w Lublinie. Nie było tam pryczy ani sienni-
ków, więc osadzeni musieli spać na gołym kamieniu. A jakby tego 
było mało, przez pozbawione szyb okna do środka wpadał i deszcz, 
i śnieg, a czasami mżawka. Profesor wyszedł stamtąd po sześciu 
miesiącach, lecz cztery lata później aresztowano go ponownie, tym 
razem pod zarzutem zorganizowania grupy konspiracyjnej Hele-
na. Wyrok brzmiał: sześć lat więzienia. Ostatecznie jednak profe-
sor przesiedział mniej więcej połowę tego okresu, odbywając nie-
sprawiedliwą karę w Nowym Wiśniczu, o którym półżartem pisał 
w liście do matki tak: „Wiśnicz to zaiste uroczy zakątek ziemi kra-
kowskiej. Ocenisz sama, jak przyjedziesz do mnie na widzenie. 
Czuję się oczywiście doskonale i z każdym dniem lepiej, a dziś to już 
tak dobrze jak pojutrze”. Rzeczywistość zaś była wcale nie weso-
ła: profesora bito i poniżano, a gdy został przeniesiony z nowowi-
śnickiego zakładu karnego do obozu katorżniczej pracy w Brzesz-
czach-Jawiszowicach, przetrzymywano go w barakach byłego 
podobozu KL Auschwitz. Wtedy to, licząc na skrócenie kary, zgło-
sił się do pracy w kopalni. Harował po dwanaście godzin dzien-
nie, na kolanach, bo strop był niski, w ponadczterdziestostopniowej 
temperaturze. Za swoją niezłomną postawę został później uhono-
rowany wieloma wyróżnieniami, w tym między innymi Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”.

Za nami II Powiatowe 
Dyktando im. prof. Walerego 
Pisarka w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie.

Walery Pisarek, wybitny 
językoznawca, urodził się 
w Małopolsce, ale kilka-

naście lat swojego życia spędził 
na ziemi łęczyńskiej, w dworze 
w Jaszczowie, którego właści-
cielami obecnie są Rafał Wróbel 
i Andrzej Wróbel. W milejowskiej 
szkole, której absolwentem był 
prof. Pisarek, po raz drugi zorga-
nizowano dyktando napisane przez 
ks. prof. Wiesława Przyczynę, przy-
jaciela Pisarka.

W  tegorocznej edycji wzięło 
udział ok. 50 uczestników, w tym 
Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski, dyrektorzy jednostek 
powiatowych, kadra pedagogicz-
na, jak i uczniowie szkół z terenu 
powiatu.

Podczas wydarzenia gościliśmy 
Piotra Patkowskiego – Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Finan-
sów, Głównego Rzecznika Dyscy-
pliny Finansów Publicznych.

Serdeczne dziękujemy Towa-
rzystwu Przyjaciół Milejowa, 

Kadrze ZS nr 2 im. Simona Boli-
vara w Milejowie, a także Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Jaszczowie, 
za współorganizację wydarzenia 
i ufundowanie nagród.

ZWYCIĘZCAMI SĄ:
Kategoria – szkoły podstawowe:

 5 I miejsce – Amelia Skrajnowska, 
Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Białce

 5 II miejsce – Zuzanna Kasperek, 
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Łysołajach

 5 III miejsce – Zuzanna Filipek, 
Szkoła Podstawowa im. Stani-
sława Konarskiego w Milejowie

Kategoria – szkoły ponadpodsta-
wowe:

 5 I  miejsce – Nikola Szafran, 
Zespół Szkół im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej

 5 II miejsce – Oliwier Rudny, 
Zespół Szkół im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej

 5 III miejsce – Martyna Jabłońska, 
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie

Kategoria – dorośli:
 5 I miejsce – Karolina Duda
 5 II miejsce – ksiądz Krzysztof 
Kloc

 5 III miejsce – Kamil Kulig
 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego
Kolorowo i radośnie 
obchodziliśmy w powiecie 
tegoroczny Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego.

A nimacje dla dzieci, tańce, gry 
i zabawy to tylko, niektóre 
z atrakcji tegorocznej imprezy, 

zorganizowanej w Witaniowie przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej.

Uczestnicy festynu mogli odwiedzić 
również Izbę Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych oraz stoisko GRH im. cc. mjr 
„Zapory”.

W wydarzeniu uczestniczył Piotr 
Patkowski Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Finansów, Główny Rzecznik 
Dyscypliny Finansów Publicznych. Pod-
czas spotkania ogłosił, wraz ze Starostą 
Krzysztofem Niewiadomskim, że dawny 
budynek remizy w Witaniowie sta-
nie się Centrum Działań Społecznych. 
Na realizację inwestycji przeznaczono 
5 000 000,00 zł z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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„Czym skorupka za młodu nasiąknie”
czyli o instytucjonalnej pieczy zastępczej

Rodzina jest środowiskiem, 
w którym dzieci powinny 
uczyć się prawidłowego 
funkcjonowania. To rodzina 
poprzez odpowiedzialne 
wykonywanie swoich 
obowiązków, okazywaną 
miłość dba o dobro swoich 
pociech, bo „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci”.

Gdy rodzice w odpowiedni sposób 
sprawują opiekę nad dziećmi, 
tworzą się prawidłowe relacje 

interpersonalne pomiędzy członkami 
rodziny. Więzi emocjonalne są silne, 
komunikacja jest otwarta, nacecho-
wana zrozumieniem, chęcią słucha-
nia, a odczucia, emocje, obawy, lęki 
są jasno komunikowane. Duży pro-
blem pojawia się, gdy w rodzinie 
dochodzi do nieprawidłowości, pre-
zentowania nieakceptowanych spo-
łecznie zachowań. Wiele jest czynni-
ków, które mogą osłabić, zachwiać, 
zburzyć spokój w rodzinie. Najczę-
ściej wymieniane przyczyny destabi-
lizacji rodziny to alkoholizm jedne-
go lub obojga rodziców, bezrobocie, 
wynikające z braku dostępu do ofert 
pracy, oraz przemoc stosowana w sto-
sunku do najbliższych. Rodziny zamiast 
szybko reagować, dostrzegać swoje pro-
blemy, korzystać z oferowanych form 
pomocy zaczynają przyzwyczajać się 

do takiego stanu rzeczy i wykazują się 
biernością, pojawia się problem niewy-
dolności wychowawczej, bezradności 
rodziców. Konieczna jest wtedy inter-
wencja instytucji zewnętrznych, w celu 
zabezpieczenia potrzeb dzieci. W uza-
sadnionych przypadkach dzieci trafia-
ją do placówek, w których zapewniona 
jest im całodobowa opieka i wychowa-
nie, a poprzez podejmowane działania 
zaspokajane są wszystkie niezbędne 
potrzeby podopiecznych.

W Powiecie Łęczyńskim funkcjo-
nują dwie takie placówki: Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach 
Dom nr 1 oraz Placówka Opiekuńczo-
-Wychowawcza w Kijanach Dom nr 
2. W każdej z nich zatrudnionych jest 
po 6 wychowawców, którzy codzien-
nie z zaangażowaniem, otwartością 

i życzliwością pracują z dziećmi, kieru-
jąc przy tym ich procesem wychowaw-
czym. Obecnie w PO-W „Dom 1” prze-
bywa 13 wychowanków w przedziale 
wiekowym 14-20 lat. Podobnie sytu-
acja wygląda w PO-W „Dom 2”, gdzie 
liczba wychowanków jest taka sama, 
jednak są tam umieszczone młodsze 

dzieci, wieku 4-18 lat. W codzien-
nej pracy wychowawczej spotkać się 
można z różnymi historiami dotyczą-
cymi wychowanków, każdy przypadek 
traktowany jest indywidualnie. Dzieci 
przychodzą z „bagażem” doświadczeń, 
często są zagubione, zaniepokojone 
nową sytuacją. Potrzebują wsparcia, 
rozmowy, dlatego w placówkach mogą 
korzystać ze wsparcia psychologicz-
nego, a w razie potrzeby również spe-
cjalistycznych spotkań z terapeutami.

W codziennej pracy wychowawczej 
staramy się rekompensować dzieciom 
braki, których doświadczyły wychowu-
jąc się w rodzinach dysfunkcyjnych, 
niewydolnych wychowawczo, poprzez 
naukę podstawowych czynności jak: 

nauka dbania o czystość we własnym 
otoczeniu, umiejętność przygotowy-
wania posiłków, wykonywanie pra-
nia, po te bardziej złożone (mowa tutaj 
o rozwijaniu umiejętności interperso-
nalnych, społecznych).

Wychowankowie angażowani 
są w różnego rodzaju wydarzenia 

kulturalne i społeczne. Młodzież 
uczestniczyła w obchodach 73. rocz-
nicy śmierci Zdzisława Brońskiego ps. 
„Uskok”, które odbywały się przy sym-
bolicznym grobie na cmentarzu w Kija-
nach. Podopieczni w ostatnim czasie 
zwiedzili Izbę Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych w Witaniowie, gdzie zapo-
znali się z losami żołnierzy walczących 
o prawdę i wolność Narodu Polskie-
go. W czasie wolnym organizowane 
są wycieczki krajoznawcze. W ubie-
głym miesiącu grupa starszych wycho-
wanków zwiedziła ścieżkę przyrod-
niczą „Bobrówka”, oraz Poleski Park 
Narodowy – ścieżka dydaktyczna „Cza-
hary”. Najmłodsze dzieci bawią się 
w różnego rodzaju gry ruchowe, jeżdżą 
na hulajnogach, korzystają z pobliskie-
go placu zabaw. Wychowankowie nie 
pozostają obojętni na akcje społeczne 
i wykazują się solidarnością. Dzieciaki 
uczestniczyły w pięknym wydarzeniu, 
podczas którego uczniowie Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kijanach przygo-
towali inscenizację słowno-muzycz-
ną, która miała na celu pokazać soli-
darność z Ukrainą. Wychowankowie 
PO-W „Dom 1” i PO-W „Dom 2” byli 
również obecni na obchodach uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, dając tym 
samym młodszym pokoleniom wzór 
do naśladowania, jak czcić ten szcze-
gólny dzień.

Przez szereg podejmowanych aktyw-
ności dzieci uczone są podstawowych 
norm społecznych, wzorów prawi-
dłowego funkcjonowania, zachowań, 
które są społecznie pożądane. Wszel-
kie podejmowane przez wychowaw-
ców działania mają na celu wyposaże-
nie dzieci w takie umiejętności, które 
w przyszłości pozwolą podopiecz-
nym stać się aktywnymi, świadomy-
mi i odpowiedzialnymi uczestnikami 
życia społecznego.

 9Tekst: Judyta Kłoda,   
Monika Kraska
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II Powiatowy Dzień DzieckaRadośnie, kolorowo i słodko – 
tak świętowaliśmy  
II Powiatowy Dzień Dziecka, 
zorganizowany przez Powiat 
Łęczyński. Na atmosferę 
wydarzenia składały się: 
piękna, słoneczna pogoda, 
zabawy na dmuchanym 
zamku, chmurki cukrowej 
waty i współpraca wielu osób, 
które dbały o ciekawą i dobrą 
zabawę.

1 czerwca na placu przy budynku 
Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej było gwarnie, barwnie 

i wesoło. Na scenie prezentowali się 
wokaliści i tancerze ze szkół i domów 
kultury z terenu naszego powiatu. 
Poznaliśmy również alternatywną 
wersję „Czerwonego kapturka”, którą 
przedstawił Bogusław Byrski aktor 
Teatru Andersena w Lublinie.

II Powiatowy Dzień Dziecka prze-
biegał jednak przede wszystkim pod 
hasłem sportu i rozgrywek zespo-
łowych. Pokazy i zajęcia dla dzieci 
prowadzili między innymi sportowcy 
z GKS „Górnik Łęczna”, Górnik Łęcz-
na S.A., LKS „Iskra” Spiczyn i LKSW 
„Dan”.

O atmosferę imprezy dbali również 
uczniowie i przedstawiciele jednostek 
powiatowych, którzy na rozstawio-
nych przy placu ozdabiali dziecięce 
twarze kolorowymi farbami, stawa-
li do potyczek w grach planszowych, 
a także uczyli pleść wianki z różno-
rakich kwiatów.

Współorganizatorem tegoroczne-
go Powiatowego Dnia Dziecka było 
Centrum Kultury w Łęcznej, a part-
nerem strategicznym imprezy był LW 
„Bogdanka” S.A.

Dziękujemy wszystkim, dzięki któ-
rym ten dzień był świętem malu-
chów, ale pozwolił też każdemu 
z nas ponownie poczuć się dziec-
kiem.

Partnerzy wydarzenia: Gminny 
Dom Kultury w Cycowie, Gmin-
ne Centrum Kultury w Ziółkowie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Mile-
jowie, Zespół Szkół im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej, 
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, 
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Boli-
vara w Milejowie, Komenda Powia-
towa Policji w Łęcznej, Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Łęcznej, Ośrodek Rewali-
dacyjno – Wychowawczy w Łęcznej, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy w Podgłębokiem, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej, Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Łęcznej, Przedszkole Specjalne 
w Ludwinie, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Łęcznej, 2 Lubel-
ska Brygada Obrony Terytorialnej, 
Lubelski Klub Sportów Walki „Dan”, 
LKS „Iskra” Spiczyn, Górnik Łęczna 
S.A., GKS „Górnik Łęczna”.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Bookcrossing w Łęcznej – młodzież dzieli się radością czytania14 czerwca Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej włączył 
się w Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek. Zuzanna 
Gregorowicz i Filip Amrożewski, 
najlepsi czytelnicy szkolnej 
biblioteki, pomogli uwolnić 
ponad 40 podarowanych na ten 
cel książek. 

Niektóre z nich trafiły bezpośrednio 
do rąk mieszkańców miasta, inne 
pozostały na parkowych ławecz-

kach czekając na przechodniów, którzy 
zechcą po nie sięgnąć. Najważniejsze, 
że już wieczorem ławeczki były puste.

Wśród uwolnionych książek zna-
lazły się takie tytuły jak: „Rakiem” 
Umberto Eco, „Wielki marsz” Stephe-
na Kinga, „Listy zza grobu” Remigiusza 
Mroza, „Wybraliśmy Bogdankę” Stani-
sława Luchowskiego, książki podróż-
nicze Beaty Pawlikowskiej, „Życie Pi” 
Yanna Martela, „Miasto z mgły” Carlo-
sa Ruiza Zafona, „Pamięć i tożsamość” 
Jana Pawła II, „Nie przyszedłem pana 

nawracać” ks. Jana Twardowskiego, 
„Z książką na końcu świata” Jolanty 
Niwińskiej (pomysłodawczyni polskie-
go bookcrossingu), a także literatura 
regionalna jak np. „Łęczyńskie legen-
dy” Marii Kieres-Kramek.

Ci, którzy sięgnęli po uwolnioną 
książkę, mogą ją przeczytać i poda-
rować komuś innemu lub po prostu 

zostawić na ławeczce dla następnej 
osoby. Idea boocrossingu zakłada pro-
pagowanie czytelnictwa, a także uwol-
nienie jak największej ilości książek, 
by nie kurzyły się na półkach, ale uwol-
nione sprawiały radość innym.

Akcję można obejrzeć na Tik Toku: 
BibliotekaZSG_Leczna.

 9Tekst: Marzena Olędzka

46 nagród na zakończenie 
roku szkolnego!

W Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej koniec roku 
szkolnego był czasem 
uhonorowania uczniów, 
którzy wykazali się, osiągając 
najlepsze wyniki w nauce, 
ale też na innych niwach. 
Wręczonych zostało aż 46 
nagród! 32 osoby otrzymały 
je za bardzo dobre i dobre 
wyniki w nauce! 15 osób 
otrzymało świadectwo 
z czerwonym paskiem! 
Uhonorowani zostali uczniowie 
biorący udział w szkolnych 
i powiatowych konkursach 
oraz aktywnie działający 
na rzecz szkoły, a także najlepsi 
czytelnicy.

Goście szkolnej uroczystości: Ewa 
Siegieda – przedstawicielka Staro-
sty Łęczyńskiego i Sebastian Mali-

borski – przedstawiciel LW „Bogdanka” 
S.A., gratulowali uczniom osiągniętych 
sukcesów i życzyli wspaniałego, waka-
cyjnego wypoczynku.

Ten rok szkolny bogaty był w wyda-
rzenia, uczniowie trzykrotnie wyjeż-
dżali do Włoch i do Grecji na zagra-
niczne praktyki zawodowe w ramach 
Programu Erasmus + (łącznie 80 
uczniów). Dzięki wsparciu finanso-
wemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 
S.A., spółce wspierającej zrównoważo-
ny rozwój Lubelszczyzny, doposażo-
na została pracownia odnawialnych 
źródeł energii. Uczniowie brali udział 
w wielu olimpiadach i konkursach 
na szczeblu szkolnym, powiatowym, 
a także ogólnopolskim. Uczestniczy-
li w akcji Góra Grosza, Honorowego 
Krwiodawstwa, wspierali Stowarzy-
szenie MILEJ (ów) DLA ZWIERZĄT. 
Aktywnie włączyli się w akcję pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy: organizowali 

pomoc rzeczową, przygotowali kola-
cję dla rodzin, a nauczyciele w-f zor-
ganizowali dla dzieci cykliczne zajęcia 
sportowe. Włączyli się także w Ogól-
nopolskie Święto Wolnych Książek.

Dyrektor ZSG, Maria Jarmuł-Snopek 
zwracając się do młodzieży stwierdzi-
ła, że każdy z nich jest niepowtarzal-
nym, wartościowym i wyjątkowym 
człowiekiem o nieograniczonych moż-
liwościach. Życzyła im, by zawsze mieli 
wiarę w siebie i siłę, by osiągać zamie-
rzone cele.

Prowadzący uroczystość ucznio-
wie: Daniel Spodar i Julia Budka ogło-
sili nową szkolną uchwałę, zakazują-
cą przychodzenia do szkoły! Uchwała 
obowiązuje od 25 czerwca do końca 
sierpnia.

 9Tekst: Marzena Olędzka
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pracy na korzystnych dla niego czę-
stotliwościach.

Informacje przekazywane są w for-
mie wizualnej (np. podczas pogłębia-
nia koncentracji na ekranie monito-
ra powiększa się piłka lub samolot 
leci wyżej, w chwilach rozproszenia 
piłka znika, natomiast samolot obni-
ża lot) oraz akustycznej (przyjemny 
dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjem-
ny przy „porażce”). Czas efektywnej 
pracy z jedną osobą jest jednak zróżni-
cowany i zależny od wieku, możliwości, 
stanu psychofizycznego osoby podej-
mującej terapię. Plan terapii obejmu-
je od 10 lub 20 spotkań treningowych, 
po których ocenia się wyniki terapii. 
Efekty przy użyciu biologicznego sprzę-
żenia zwrotnego zależą w dużej mierze 
od uczestnika treningu.

Z takiej właśnie nowoczesnej terapii 
korzystają dzieci z Przedszkola Specjal-
nego Powiatu Łęczyńskiego w Ludwi-
nie.

 9Tekst: Magdalena Ożóg 

Nowy kierunek – PODOLOG, 
czyli specjalista od stóp
Gdzie? W Zespole Szkół 
w Ludwinie. Od kiedy? 
Od 1 września 2022 r. 
– nabór już trwa. Jest 
to Szkoła Policealna 2 letnia, 
stacjonarna wieczorowa.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ TEN ZAWÓD?
Zawód podologa jest odpowiedzią 
na rosnące potrzeby społeczeństwa, 
które boryka się z różnymi proble-
mami w obrębie stóp. Wybierając 
ten kierunek uzyskasz komplekso-
wą wiedzę na temat anatomii, fizjo-
logii i wszelkiego rodzaju schorzeń 
kończyn dolnych. Na zajęciach zdo-
będziesz wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną z wielu dziedzin medycyny, 
w tym z kosmetologii, dermatolo-
gii, chirurgii, ortopedii czy nawet 
diabetologii.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ 
ZA ZAJĘCIACH? 

Po ukończeniu szkoły będziesz 
przygotowany do wykonywania 
zadań zawodowych w zakresie 
kwalifikacji FRK.05. Świadczenie 
usług w zakresie zabiegów podo-
logicznych:

 5 diagnozowanie schorzeń w obrę-
bie stopy,

 5 zastosowanie właściwego lecze-
nia i zabiegów,

 5 prowadzenie edukacji i profilak-
tyki w zakresie zdrowia stóp,

 5 prowadzenie dokumentacji zwią-
zanej z prowadzeniem gabinetu 
podologicznego,

 5 udzielenie wskazówek doty-
czących właściwej pielęgna-
cji, zaopatrzenia ortopedyczne-
go oraz doboru odpowiedniego 
obuwia.

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ? 
Po ukończeniu szkoły i pozytywnie 
zdanym egzaminie potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe, zdobędziecie 
zawód, który umożliwi wam zatrud-
nienie w:

 5 gabinetach masażu,
 5 salonach kosmetycznych,
 5 sanatoriach,
 5 ośrodkach SPA czy centach reha-
bilitacji,

 5 poradniach diabetologicznych,
 5 możecie również otworzyć własny 
gabinet podologiczny.

Zapraszamy do Zespołu Szkół 
w Ludwinie

21-075 Ludwin 30 a
tel. (081) 757 00 43
e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
http://www.zsludwin.pl

 9Tekst: Monika Maruszczak

Już jest! EEG Biofeedback 
w Przedszkolu Specjalnym 
Powiatu Łęczyńskiego
EEG Biofeedback 
to nowoczesna 
i wielowymiarowa metoda 
rehabilitacji, która znajduje 
szerokie zastosowanie 
w logopedii i neurologopedii. 

Usprawnia pracę mózgu, stosu-
jąc zasadę sprzężenia zwrotne-
go. Uczy relaksu, skupienia, efek-

tywniejszego przyswajania informacji, 
ćwiczy pamięć, koncentrację uwagi, 
poprawia funkcjonowanie w życiu 
codziennym oraz zwiększa sprawność 
umysłową. Skutkiem stosowania meto-
dy EEG Biofeedback jest osiąganie więk-
szych postępów w terapii logopedycznej 
w krótszym czasie. Dziecko lepiej też 
funkcjonuje przez to w grupie rówieśni-
czej – w przedszkolu i w szkole.

DLA KOGO PRZEZNACZONA?
Terapia EEG Biofeedback może być 
wykorzystywana już w przypadku 
dzieci od 4. roku życia, z dysfunkcjami 
w pracy mózgu w postaci m.in.: nadpo-
budliwości psychoruchowej, zaburzeń 
uwagi i pamięci, zaburzeń snu, proble-
mów logopedycznych, tików, MPD, 
padaczki. Warunkiem jest rozumienie 
poleceń oraz motywacja do współpracy.

CZY TERAPIA JEST 
BEZPIECZNA?

Tak, ponieważ mamy tutaj do czynie-
nia z terapią biologiczną, która nie nie-
sie za sobą żadnych działań ubocznych. 
Nie jest farmakologiczna i nie powodu-
je uszczerbku na zdrowiu psychicznym 
czy fizycznym dziecka. Pomaga malu-
chom z deficytami i innymi jednostka-
mi chorobowymi.

MECHANIZMY DZIAŁANIA 
EEG BIOFEEDBACK

Poprzez zwiększanie neuroplastycz-
ności modyfikuje się i zwiększa licz-
ba połączeń synaptycznych, wytwarza-
ją się uprzywilejowane drogi odbioru 
obiegu informacji, dochodzi do selek-
cji pobudzonych neuronów i aktywują 
się tzw. milczące synapsy. Równocze-
sne pobudzanie mózgu poprzez recep-
tory wzroku, słuchu, dotyku prowadzi 
do procesów tworzenia nowych połą-
czeń w mniej sprawnej genetycznie, śro-
dowiskowo lub uszkodzonej sieci połą-
czeń neuronowych.

JAK WYGLĄDA APARAT 
DO EEG BIOFEEDBACK?

Metoda EEG Biofeedback jest oparta 
na specjalnej technice komputerowej. 
Podstawą jest bezprzewodowa opaska 

z aparatem EEG posiadająca suche elek-
trody, które monitorują aktywność elek-
tryczną wytwarzaną przez obszary koro-
we mózgu oraz system, który zamienia 
analogowe sygnały EEG z elektorod 
na dane cyfrowe i przekazuje je do pod-
łączonego sprzętu komputerowego. 
Każda elektroda ma bezpośredni kon-
takt w obszarach płata skroniowego, 
a także w obszarach płata potylicznego.

JAK WYGLĄDA TERAPIA?
Dzięki elektrodom umieszczonym 
na głowie pacjenta, prowadzący 
badanie dokonuje pomiarów gene-
rowanych przez mózg badanego fal 
o różnych częstotliwościach. Na pod-
stawie wyświetlanych przebiegów, 
terapeuta może odpowiednio moty-
wować pacjenta do osiągania coraz 
lepszych wyników. Osoba poddawana 
treningowi „uczestniczy” w różnego 
rodzaju grach, sterowanych wyłącz-
nie własnym umysłem. W ten spo-
sób pacjent grając, „uczy” swój mózg 
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innej pracy zarobkowej lub prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
we wskazanym miejscu przez okres 
minimum 6 miesięcy.

Przykładem wsparcia przedsię-
biorczości jest dotacja na rozpo-
częcie działalności gospodarczej 

dla osób bezrobotnych, w kwocie 
około 23 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się rów-
nież przedsiębiorcy/pracodawcy, 
którzy noszą się z zamiarem zwięk-
szenia stanu zatrudnienia, ale nie 
są pewni czy uporają się z kosztami 

wynagrodzeń, składek lub kosztami 
wyposażenia miejsca pracy. Do tych 
form wsparcia należą, m.in. prace 
interwencyjne, bony zatrudnienio-
we (dla osób do 30 roku życia) czy 
refundacje kosztów wyposażenia 
i doposażenia stanowiska pracy.

Świadczenia wspierające 
zatrudnienie

Głównym narzędziem 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łęcznej 
do realizacji założonego 
celu działania, tj. 
promowania zatrudnienia, 
łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz 
aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy 
jest wachlarz, tzw. 
instrumentów 
rynku pracy. Są one 
ukierunkowane 
na przygotowanie 
osób bezrobotnych 
do włączenia bądź 
ponownego powrotu 
na rynek pracy. 
Pomoc finansowa 
skierowana jest zarówno 
do przedsiębiorców jak 
i bezpośrednio do osób 
bezrobotnych czy 
poszukujących pracy.

Osoby bezrobotne do 30 roku 
życia, poszukujące odpo-
wiedniej pracy poza miej-

scem dotychczasowego zamiesz-
kania (powyżej 80 km) lub gdy 
czas dojazdu do tej miejscowości 
i powrotu do miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania środkami 
transportu zbiorowego przekra-
cza łącznie co najmniej 3 godziny 
dziennie, mogą ubiegać się o wspar-
cie w postaci bonu na zasiedle-
nie, w ramach którego można uzy-
skać wsparcie finansowe w kwocie 
do 9 tys. zł. Środki te mają wspo-
móc osiedlenie się w nowym miej-
scu zamieszkania. Warunkiem, 
który należy spełnić jest pozosta-
nie w zatrudnieniu, wykonywanie 

Zatrudniając osoby bezrobotne 
w ramach prac interwencyjnych 
czy bonu zatrudnieniowego pra-
codawca uzyskuje za zatrudnie-
nie osób bezrobotnych częściową 
refundację wynagrodzenia i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne. 
W ramach prac interwencyjnych 
refundacja (w kwocie 1 200 zł 
i składki na ubezpieczenia społecz-
ne) może być przyznana na okres 
do 6 miesięcy, natomiast w ramach 
bonu zatrudnieniowego refundacja 
(w kwocie 1304,10 zł) może być 
przyznana na okres do 12 miesię-
cy. Po okresie refundacji wymagane 
jest utrzymanie zatrudnienia przez 
okres 3 lub 6 miesięcy.

Przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą na tere-
nie powiatu łęczyńskiego, planu-
jący zatrudnić osobę bezrobotną 
na okres co najmniej 24 miesię-
cy i mający potrzebę wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla tej osoby może ubiegać 
się o pomoc finansową na ten cel 
w kwocie około 28 tys. zł.

Aktualnie na realizację wszyst-
kich aktywnych form wsparcia 
posiadamy środki Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

Szczegółowe informacje (regula-
miny) oraz okresy aktualnych nabo-
rów znajdują się na stronie interne-
towej https://leczna.praca.gov.pl.

Wszystkie osoby zainteresowa-
ne wsparciem zachęcamy do kon-
taktu w siedzibie Urzędu lub tele-
fonicznie pod numerem telefonu 
81/53 15 404.

 9Tekst: Małgorzata Michalska

Bezpłatne wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

24 maja 2022 r. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej w ramach 
złożonego i pozytywnie 
rozpatrzonego projektu 
grantowego zawarło 
z Fundacją Ernst & Young 
z siedzibą w Warszawie 
umowę darowizny celowej 
i pozyskało tym samym 

środki finansowe, dzięki 
którym będzie możliwość 
skorzystania z bezpłatnego 
wsparcia psychologicznego 
i pedagogicznego przez 
ukraińskie dzieci.

Od 13.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
specjalista będzie udzie-
lał pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej dzieciom z Ukra-
iny, które ze względu na wojnę cza-
sowo mieszkają w Polsce na terenie 

powiatu łęczyńskiego. Wsparcie 
realizowane będzie przez nauczy-
ciela pedagogiki i psychologii, meto-
dyki edukacji przedszkolnej – osobę 
płynnie posługująca się językiem 
ukraińskim (obywatelka Ukrainy 
przebywająca w Polsce w związku 
z sytuacją na Ukrainie), w siedzi-
bie PCPR w Łęcznej i/lub stacjonar-
nie w miejscu przebywania dzieci, 
co pozwoli zapewnić im jak najwięk-
sze poczucie bezpieczeństwa.

Dzieci i młodzież z Ukrainy 
doświadczają ogromnego lęku, 

strachu o zdrowie i życie swoje 
oraz najbliższych (rodziców, 
rodzeństwa, dziadków) oraz mie-
rzą się z szeregiem trudności ada-
ptacyjnych. Towarzyszą im niewy-
obrażalnie trudne, nieznane dotąd 
odczucia i emocje, z którymi bez 
pomocy osób dorosłych nie będą 
w stanie przetrwać okresu wojny, 
nie tracąc zdrowia fizycznego 
i psychicznego oraz poczucia bez-
pieczeństwa.

Osoby zainteresowane powyż-
szym wsparc iem serdecznie 

zapraszamy do kontaktu z PCPR 
w Łęcznej:

 5 pod nr telefonu 81 53 15 382, 
 5 e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl

 9Tekst: Kornelia Bartoch
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Kampania SCWEW
Od kwietnia 2022 r. 
w ramach projektu 
„Pilotażowe wdrożenie 
modelu Specjalistycznych 
Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą 
(SCWEW) ” w II Osi 
priorytetowej Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 
„Efektywna polityka 
publiczna dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji”, 
działanie 2.10 – wysoka 
jakość systemu oświaty, 
została zorganizowana 
kampania społeczna 
skierowana do społeczności 
lokalnej. Jej celem 
jest doprowadzenie 
do poszerzenia wiedzy 
dotyczącej realizowanego 
przedsięwzięcia, wdrożenie 
i upowszechnienie idei 
edukacji włączającej 
oraz budowanie dla niej 
przyjaznego środowiska.

Zespół SCWEW w Podgłębo-
kiem przygotował i zorga-
nizował kilka przedsięwzięć 

związanych z upowszechnieniem 
idei edukacji włączającej. Już 
od początku powstania SCWEW 
w  Podgłębokiem we  wrześniu 
2021 roku, członkowie zespo-
łu prowadzili zajęcia i spotkania 
programowe oraz akcje promo-
cyjne na terenie placówek pilota-
żowych w: Liceum Ogólnokształ-
cącym w Zespole Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcz-
nej, Zespole Szkół im. S. Bolivara 
w Milejowie, Zespole Szkół Rolni-
czych w Kijanach, Technikum Gór-
niczym i Politechnicznym w Zespo-
le Szkół Górniczych w Łęcznej, 
Szkole Podstawowej w Zespole 
szkół nr 1 w Ludwinie oraz Przed-
szkolu Samorządowym w Cycowie.

Dobrą okazją do  szerszego 
wyjścia z ideą edukacji włącza-
jącej i  być może pozyskaniem 
w przyszłości kolejnych partne-
rów do współpracy, stały się „Dni 
otwarte” organizowane w pilota-
żowych szkołach i przedszkolu. 

Członkowie SCWEW przygoto-
wali w każdej placówce własne 
stoiska promocyjne z atrakcja-
mi skierowanymi do dzieci i mło-
dzieży (zwłaszcza do absolwen-
tów klas VIII zainteresowanych 
kontynuowaniem nauki w okre-
ślonej szkole ponadpodstawowej) 
z powiatu łęczyńskiego oraz ich 
rodziców. Skorzystać mogli rów-
nież nauczyciele poszczególnych 
szkół oraz osoby zainteresowane 

pracą z dziećmi i młodzieżą. Dla 
dzieci i  rodziców przygotowa-
no ścienne gazetki informacyjne 
i kąciki relaksacyjne wyposażone 
w pufy SAKO, prowadzono zaba-
wy i gry (zręcznościowe, logicz-
ne, relaksacyjne) przygotowany 
przez zespół SCWEW, przekazy-
wano artykuły promocyjne (tecz-
ki, ulotki z informacjami o działa-
niach SCWEW, notesy, długopisy). 
Prowadzono rozmowy dotyczące 

edukacji włączającej i budowa-
nia społeczeństwa włączającego. 
Uczestnicy otrzymali też informa-
cję o możliwości konsultacji ze spe-
cjalistami SCWEW. Te wyjątkowe 
dni były okazją do zaproszenia 
wszystkich, którzy chcieli zgłębić 
temat edukacji włączającej. Zdję-
cia z tych wydarzeń opublikowano 
na stronach internetowych szkół. 

Chcąc upowszechnić edukację 
włączającą, członkowie zespołu 
SCWEW wzięli udział w „Powia-
towym Dniu Dziecka” w Łęcznej. 
Zorganizowano stoisko SCWEW, 
na którym dzieci częstowano sło-
dyczami, natomiast rodzicom prze-
kazywano informacje dotyczące tej 
formy edukacji. W organizowaniu 
zabaw pomagały dziewczęta z Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Podgłębokiem.

By przybliżyć dzieciom i mło-
dzieży ideę edukacji włączają-

cej w maju 2022 r. zorganizowa-
no powiatowy konkurs plastyczny 
pn. „Edukacja włączająca i Ja”, 
na który wpłynęło 42 zgłoszenia. 
Laureatów wyłoniono w czterech 
kategoriach: przedszkolaki, klasy 
1‒3, 4‒8 oraz ponadpodstawo-
we. Ogłoszenie wyników nastą-
piło podczas „Powiatowego Dnia 
Dziecka” w Łęcznej, natomiast 
wręczenie nagród w poszczegól-
nych placówkach oświatowych 

w czasie zakończenia roku szkol-
nego 2021/2022. Efektem konkur-
su jest także wydany przez SCWEW 
w Podgłębokiem kalendarz ścienny 
na rok szkolny 2022/2023 z nagro-
dzonymi pracami.

W promocję idei edukacji włą-
czającej zaangażowali się także 
pracownicy Starostwa Powiatowe-
go w Łęcznej. Dzięki nim nagrany 
został spot reklamowy pokazują-
cy działalność SCWEW w Podgłę-
bokiem. Materiał filmowy realizo-
wano podczas prowadzenia przez 
zespół SCWEW różnego typu przed-
sięwzięć na terenie pilotażowych 
placówek. Promocji SCWEW służy 
także zorganizowana „Sieć współ-
pracy i samokształcenia SCWEW 
Podgłębokie” stworzona na stro-
nach internetowych pod adresem 
https://classroom.google.com/u-
/0/c/NTM0MDQ3MTIzODYx. Dołą-
czyć do niej może każda osoba 

oraz placówka pracująca z dzieć-
mi i młodzieżą. To miejsce na dzie-
lenie się własnym doświadczeniem, 
pomysłami na przeprowadzenie 
lekcji, a przede wszystkim na pro-
mocję edukacji włączającej. Jeśli 
chcemy społeczeństwa otwarte-
go, a nie wykluczającego innych 
ze względu na różne dysfunkcje, 
to taka forma edukacji musi funk-
cjonować.

 9Tekst: Ireneusz Czmuda
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Nietrzeźwość na drogachW Polsce na jednego 
mieszkańca przypada 
średnio 11,7 litra czystego 
alkoholu etylowego. Polskie 
społeczeństwo ma problem 
z alkoholem, bo często 
traktuje go jako sposób 
na poprawę samopoczucia. 
Problem ten widać także 
na drogach, kierowcy nie 
stronią od kieliszka, stając się 
śmiertelnym zagrożeniem dla 
innych uczestników ruchu.

Prowadzenie pojazdu wymaga 
całkowitego skupienia oraz peł-
nej sprawności – wiedzą o tym 

nie tylko kierowcy. Każdy musi 
również wiedzieć, że po spożyciu 
alkoholu w żadnym wypadku nie 
wolno prowadzić pojazdu. „Nie jeż-
dżę po alkoholu” – to powinno być 
motto każdego kierowcy. Kierowca 
pod wpływem alkoholu może mieć 
upośledzone funkcje wzrokowe i słu-
chowe oraz zmniejszoną szybkość 
reakcji. Alkohol wpływa negatyw-
nie także na zdolność koncentracji 
oraz osąd sytuacji. Prowadzenie pod 
jego wpływem może narazić kierow-
cę i pasażerów, a także inne przy-
padkowe osoby na drodze na obraże-
nia fizyczne czy psychiczne, a nawet 
utratę życia.

MOTYWY KIEROWCÓW 
DOTYCZĄCE JAZDY POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU

Mimo zagrożeń wielu kierow-
ców decyduje się jednak na pro-
wadzenie samochodu po spoży-
ciu alkoholu. Większość tłumaczy, 
że prowadziła pojazd w stanie nie-
trzeźwości „jedynie” na krótkim 
dystansie. Inni usprawiedliwiają się 
tym, że nie mieli nikogo, kto mógł-
by ich odwieźć do domu. Jeszcze 
inni tłumaczą się, że jeżdżą „jedy-
nie” po wiejskich drogach. Część 
z nich wyjaśnia, że byli nieświado-
mi tego, że mogą mieć we krwi nie-
dopuszczalną ilość alkoholu, a jesz-
cze inni akceptują fakt bycia pod 
jego wpływem, dlatego że prawdo-
podobnie jedynie nieznacznie prze-
kroczyli limit.

SYMPTOMY  
ZACHOWANIA KIEROWCY, 
KTÓRY MOŻE BYĆ  
POD WPŁYWEM 
ALKOHOLU

 5 zatrzymuje się bez powodu, rap-
townie rusza, hamuje;

 5 jedzie przesadnie ostrożnie lub 
z nadmierną prędkością;

 5 nie umie utrzymać auta zgodnie 
z kierunkiem jazdy, na swoim 
pasie ruchu;

 5 robi szerokie zakręty, jedzie nie 
zważając na przepisy;

 5 powoli reaguje na  sytuacje 
na drodze;

 5 jedzie bez świateł, nie używa 
kierunkowskazów;

 5 jest nadmiernie pobudliwy, 
wymachuje rękoma, przeklina.

JAK REAGOWAĆ WOBEC 
PROWADZENIA POJAZDU 
PRZEZ OSOBĘ BĘDĄCĄ POD 
WPŁYWEM ALKOHOLU?

Będąc świadkiem sytuacji, próby 
lub intencji prowadzenia pojazdu 
po alkoholu, musisz reagować, jest 
to obywatelski obowiązek, niekie-
dy telefon 112 może uratować czy-
jeś życie.

KONSEKWENCJE JAZDY 
POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Z uwagi na fakt, że kierowanie 
pojazdami pod wpływem alkoholu 

W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy 
ul. Staszica 9 (tel. 81 53 15 384) 
działa PUNKT KONSULTACYJNO 

– INFORMACYJNY dla OSÓB 
UZALEŻNIONYCH, w ramach 

którego pełnią dyżury specjaliści 
z zakresu uzależnień.

wiąże się z istotnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, a w konsekwencji także 
dla życia i zdrowia ludzi, system 
prawny przewiduje szereg roz-
wiązań mających na celu wyeli-
minowanie tego zjawiska społecz-
nego. Osoba kierująca pojazdem 
pod wpływem alkoholu może się 
zatem liczyć z konsekwencjami 
zarówno w obszarze prawa karne-
go jak i administracyjnego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, a także 
z  ryzykiem poniesienia odpo-
wiedzialności odszkodowawczej 
na gruncie przepisów prawa cywil-
nego.

 9Tekst: Dagmara Czyżyk-Bicka

Ruszył nabór wniosków na restrukturyzację 
małego gospodarstwa – 60 000 zł
Oddziały regionalne ARiMR 
rozpoczęły przyjmowanie 
wniosków o wsparcie 
na restrukturyzację małych 
gospodarstw. O uzyskanie 
60 tys. zł bezzwrotnej premii 
finansowanej z budżetu 
PROW 2014 – 2020 można 
starać się od 16 maja 
do 14 lipca 2022 r.

Rolnicy, którzy są  zainte-
resowani tą  formą wspar-
cia powinni posiadać gospo-

darstwo obejmujące co najmniej  
1 hektar użytków rolnych lub nie-
ruchomość służącą do prowadze-
nia produkcji w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. Wiel-
kość ekonomiczna takiego gospo-
darstwa musi być mniejsza niż  
13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się 
o premię, mogą być ubezpieczo-
ne w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. 
Nie ma również zakazu jednocze-
snego prowadzenia działalności 

gospodarczej lub pracy na etacie. 
Istotne jest, by co najmniej 25 proc. 
dochodów lub przychodów osią-
ganych przez zainteresowanego 
pochodziło z działalności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o taką 
pomoc nie mogą ubiegać się 

beneficjenci następujących mecha-
nizmów: „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Różnico-
wanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”, „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętych PROW 

2007-2013, a także „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”, „Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarol-
niczej”, „Premie dla młodych rolni-
ków” w ramach PROW 2014-2020.

Na  restrukturyzację małego 
gospodarstwa można otrzymać  
60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest 
w dwóch ratach – 80 proc. rolnik 
dostaje po spełnieniu warunków 
określonych w decyzji o przyzna-
niu pomocy i 20 proc. – po popraw-
nej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy prze-
znaczyć na prowadzoną w gospo-
darstwie działalność rolniczą lub 
przygotowanie do sprzedaży pro-
duktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie. Co najmniej 
80 proc. kwoty musi być wydane 
na środki trwałe, m.in. na: zakup 

nowych maszyn rolniczych, urzą-
dzeń i wyposażenia oraz na budo-
wę, przebudowę lub remont budyn-
ków służących produkcji rolniczej; 
nabycie gruntów rolnych lub stad 
podstawowych; zakładanie sadów 
albo plantacji roślin wieloletnich.

W n i o s k i  m o ż n a  s k ł a d a ć 
od 16 maja do 14 lipca 2022 r. 
w oddziałach regionalnych Agencji 
– osobiście, przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Poczty Polskiej 
lub elektronicznie za pośrednic-
twem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie 
ARiMR: https://www.gov.pl/
web/arimr/poddzialanie-63-rest-
rukturyzacja-malych-gospodarstw-
--nabor-31-marca-do-29-maja-
2021-r

 9Tekst: Roman Jarentowski
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List intencyjny w sprawie przejęcia 
LW „Bogdanka” podpisany
Transformacja energetyczna 
w Polsce postępuje – 
planujemy nowy mix 
energetyczny, który będzie 
się opierał z jednej strony 
o odnawialne źródła energii, 
z drugiej – o energetykę 
jądrową, ale ten proces 
musi postępować w takim 
tempie i w taki sposób, 
aby bezpieczeństwo 
energetyczne Polski nie było 
ani przez chwilę zagrożone – 
powiedział wicepremier, 
minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin.

T o restrukturyzacja sektora gór-
niczego. Rząd podjął decyzję 
o wydzieleniu ze spółek ener-

getycznych aktywów węglowych 
i utworzeniu Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego. Prace 
w tym kierunku postępują bardzo 
intensywnie. Według naszych zało-
żeń do końca tego roku ten projekt 
powinien zostać zrealizowany, czyli 
powinna zostać powołana Narodo-
wa Agencja Bezpieczeństwa Energe-
tycznego, a tym samym spółki ener-
getyczne – w tym Enea S.A., Polska 
Grupa Energetyczna S.A. oraz Tau-
ron Polska Energia S.A. – wszyst-
kie te spółki energetyczne przekażą 
swoje elektrownie węglowe do nowo-
powstałego podmiotu – mówił wice-
premier Jacek Sasin. Rada Mini-
strów podjęła uchwałę, iż w ramach 
wychodzenia aktywów węglowych 
z grupy Enea, Skarb Państwa przej-
mie pakiet 64,57 proc. akcji „Bog-
danki”. Ta decyzja wynika z oceny 
perspektyw rozwojowych spół -
ki – mówił Sasin. Zwrócił uwagę, 
że „Bogdanka” jest firmą przyno-
szącą zyski, w związku z tym nie 
korzysta z pomocy publicznej, dla-
tego też zyski powinny być wyko-
rzystane na rozwój firmy. Pre-
mier Sasin zapowiedział, że Polska 
będzie musiała w najbliższym cza-
sie zwiększyć wydobycie węgla 
i inwestować w górnictwo. Biorąc 
pod uwagę warunki geologiczne – to, 
na jakich głębokościach są położo-
ne złoża – „Bogdanka” jest dobrym 
miejscem, aby to realizować – ocenił 
Sasin. Wspomniał, że są plany pod-
jęcia prac nad wydobyciem węgla 
koksowego, który jest dziś poszu-
kiwanym surowcem na świecie.

Ten etap sprawi, by „Bogdanka” 
rozwijając się zapewniała nie tylko 
bezpieczeństwo energetyczne, ale 
i bezpieczeństwo surowcowe Polski. 

Będzie to z korzyścią dla Polski, dla 
Lubelszczyzny ale i dla pracowników 
spółki – przyznał Michał Moskal, 
szef gabinetu wicepremiera Jaro-
sława Kaczyńskiego.

Przed kopalnią stoi wiele wyzwań, 
ryzyko, ale również szanse. „Bogdan-
ka”, której właścicielem na tę chwi-
lę jest Enea S.A., była rozumiana, 
co do kapitału chłonności i czasu, 
jaki jest potrzebny na realizację 
naszych inwestycji. Jestem przeko-
nany, że to, co chcemy robić będzie 
teraz równie dobrze postrzega-
ne przez właściciela – podkreślał 
na konferencji prasowej prezes LW 
„Bogdanka” Artur Wasil. I dodał, 
że „Bogdanka” rozumie potrzebę 
transformacji wewnątrz polskiej 
energetyki. Musimy dostosowy-
wać się do zmieniającego się świa-
ta. Kierunku wiatru nie zmienimy, 
ale możemy ustawić żagle do tego 

wiatru. Tak długo jak będzie w Pol-
sce potrzebny węgiel energetycz-
ny, będziemy go tanio i skutecznie 
dostarczać na rynek krajowy, tak 
żeby nawet w 2040 roku – gdzie 
wiemy, że na obecną chwilę szaco-
wane zapotrzebowanie to 11 mln 
ton – to był właśnie węgiel polski, 
z „Bogdanki” – powiedział prezes 
Artur Wasil.

Spółka uzyskuje podmiotowość 
na nowo. Lubelszczyzna to „Bogdan-
ka” i „Azoty”, nasze perły w koro-
nie i  przywracamy „Bogdankę” 
Lubelszczyźnie – powiedział pod-
czas konferencji prasowej Jaro-
sław Stawiarski marszałek woje-
wództwa lubelskiego. Dodając, 
że liczy, iż przejęcie „Bogdanki” 
przez Skarb Państwa będzie stano-
wiło dodatkowy impuls do rozwo-
ju gospodarczego Lubelszczyzny, 
tworzenia dobrze płatnych miejsc 

pracy. Mam nadzieję, że to jest wła-
ściwy kierunek, bo Lubelszczyzna 
zasługuje na więcej – mówił mar-
szałek.

Paweł Majewski prezes Enei 
podkreślił, że uzyskane środki 
ze sprzedaży udziałów w kopalni 
będą zainwestowane w odnawial-
ne źródła energii. Ocenił, że trans-
akcja jest korzystna dla wszyst-
kich stron. Dla Skarbu Państwa, 
bo zwiększa kontrolę państwa nad 
strategicznym aktywem wydobyw-
czym w kraju. Dla grupy Enea S.A., 
dlatego, że zdobywa środki i uwal-
nia potencjał w kierunku zielonej 
transformacji, a wreszcie dla samej 
„Bogdanki”, bo zyskuje akcjonariu-
sza najbardziej chyba wiarygodne-
go, jakiego można sobie wyobrazić, 
w postaci Skarbu Państwa – zazna-
czył Majewski.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

Sygnatariuszami 
Listu 

intencyjnego 
w sprawie 
przejęcia 

„Bogdanki” przez 
Skarb Państwa 
są wicepremier 

Jacek Sasin, 
Minister 
Aktywów 

Państwowych 
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prezes ENEI.
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Koniec sezonu Górnika Łęczna
Piłkarze Górnika Łęczna 
zakończyli kolejny sezon. 
Zielono-czarni pożegnali 
się z PKO BP Ekstraklasą 
i w przyszłym sezonie zagrają 
w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi.

Gdyby 3 lata temu ktoś powie-
dział, że w sezonie 2021/22 Gór-
nik będzie grał na najwyższym 

szczeblu rozgrywkowym, wielu puka-
łoby się w czoło. Wówczas klub był 
w fatalnej sytuacji finansowej i wystę-
pował w 2. Lidze (trzeci poziom roz-
grywkowy). Górnicy zadziwili całą 
piłkarską Polskę i rok po roku dwu-
krotnie awansowali do wyższej ligi. 
O ile sam awans do Fortuna 1. Ligi 
nie był postrzegany jako niesamowi-
ta sensacja, o tyle dostanie się do PKO 
BP Ekstraklasy wprawiło w osłupienie 
całe piłkarskie środowisko.

Górnik nie miał łatwego zadania, 
ponieważ rywalizował z drużynami, 
których budżety zdecydowanie prze-
wyższały zasoby finansowe klubu 
z Łęcznej. Pieniądze w piłce nożnej 
są istotne, jednak nie są najważniej-
sze. Zawodnicy „Dumy Lubelszczyzny” 
udowodnili to na boisku nie dając się 

pokonać m.in. mistrzowi kraju (Lech 
Poznań) oraz drugiej drużyny PKO BP 
Ekstraklasy – Rakowowi Częstochowa. 
W pamięci kibiców na pewno na długo 
pozostanie spotkanie z płocką Wisłą.  
20 minut przed końcem spotkania 

Górnik przegrywał 0-2, jednak nie 
poddał się i odwrócił losy rywalizacji. 
W ostatniej minucie spotkania Marcel 
Wędrychowski zdobył bramkę na 3-2, 
a trybuny stadionu przy al. Jana Pawła 
II 13 dosłownie oszalały.

Zielono-czarni pierwszą rundę skoń-
czyli na miejscu gwarantującym pozo-
stanie w elicie, jednak wiosną nie 
punktowali już tak regularnie. Miejsce 
trenera Kamila Kieresia zajął Marcin 
Prasoł, który stanął przed ekstremalnie 

trudnym zadaniem utrzymania Gór-
nika w elicie. Po porażce w Zabrzu 
w przedostatniej kolejce Górnik ofi-
cjalnie musiał pożegnać się z PKO BP 
Ekstraklasą.

W zakończonym sezonie najlepszym 
strzelcem Górnika został Bartosz Śpiącz-
ka, który zdobył 11. bramek. Drugi 
najlepszy strzelec to Damian Gąska 
z pięcioma trafieniami. Innymi zawod-
nikami, którzy wpisywali się na listę 
strzelców są: Przemysław Banaszak (4), 
Janusz Gol (4), Jason Lokilo (2) oraz 
Marcel Wędrychowski (1). Najwięcej 
asyst (5) zanotował belgijski skrzydło-
wy Jason Lokilo.

Górnik już nie raz niczym feniks 
wracał do świata żywych. Spadek 
do Fortuna 1. Ligi na pewno nie jest 
tragedią, zwłaszcza biorąc po uwagę 
jak utytułowane drużyny w niej zagra-
ją – Wisła Kraków, ŁKS Łódź, Ruch 
Chorzów czy GKS Katowice. W przy-
szłym sezonie emocji na łęczyńskim 
stadionie na pewno nie zabraknie. 
Nowe rozgrywki ruszają już w połowie 
lipca. Wkrótce w klubowych mediach 
pojawi się informacja o sprzedaży 
biletów, karnetów oraz subskrypcji 
na nowy sezon.

 9Tekst: Mateusz Sobiech

XX Powiatowy Przegląd Teatrzyków DziecięcychW Gminnym Ośrodku 
Kultury w Puchaczowie 
odbył się po raz XX przegląd 
teatrzyków dziecięcych.

W tegorocznej edycji udział 
wzięły dzieci z poszczegól-
nych jednostek:

 5 pięciolatki z grup biedronek i wie-
wiórek z Przedszkola z Milejowa,

 5 sześciolatki ze Szkoły Podstawo-
wej im. A. Mickiewicza w Białce,

 5 czterolatki z Przedszkola Publicz-
nego nr 4 w Łęcznej,

 5 pięciolatki z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Łęcznej,

 5 pięciolatki i sześciolatki ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Dratowie,

 5 przedszkolaki ze Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Łyso-
łajach,

 5 sześciolatki z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Nadrybiu,

 5 przedszkolaki ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Łańcuchowie.

Organizatorami były: Przedszko-
le w Puchaczowie i Przedszkole 
Samorządowe w Milejowie. Starosta 
Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof 
Niewiadomski, Wójt Gminy Pucha-
czów Pan Adam Grzesiuk oraz Wójt 
Gminy Milejów Pan Tomasz Suryś 
objęli przegląd patronatem honoro-
wym.

 9Źródło: Przedszkole Puchaczów 
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW „Dratów-Kolonia” (gmina Ludwin)Koło Gospodyń Wiejskich 
„Dratów-Kolonia” powstało 
w grudniu 2018 roku 
i od pierwszych kroków 
bardzo prężnie i z wielkim 
entuzjazmem działa do chwili 
obecnej.

Spotykamy się w budynku dawnej 
szkoły podstawowej w miejsco-
wości Dratów-Kolonia. Nasze koło 

składa się z 39 osób, w tym 6 panów.
Wiek naszych członków waha się 

od 22 do 87 lat, co pozwala na łącze-
nie pokoleń, przekazywanie tradycji 
młodszym i wymianę międzypokole-
niowej wiedzy kulinarnej i kulturalnej.

Działalność koła to w głównej mie-
rze organizowanie wydarzeń takich jak 
spotkania integracyjne czy warsztaty 
tematyczne. Często reprezentujemy 

KGW „Ostrówek Kolonia” (gmina Milejów)Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ostrówku Kolonii, inaczej 
zwany „Klucz”, powstało 
w latach 70-tych. Z biegiem 
lat działalność ustała. Koło 
istniało, ale nie prosperowało. 
24.03.2015 roku nastąpiła 
reaktywacja koła, która zbiegła 
się ze zmianą sołtysa w naszej 
wsi. To okazało się bardzo 
dobrą decyzją mieszkańców 
wsi.

Inicjatorkami odnowy działalności koła 
były: Wioletta Pędzisz (przewodniczą-
ca koła), Katarzyna Kasprzak, Urszu-

la Stefańczyk, Agnieszka Jakubowska, 
Anna Dobosz (obecny sołtys naszej wsi). 
Obecnie mamy 33 członków, w tym 
1 pan. W 2015 roku po raz pierwszy 

KGW „DRATÓW-KOLONIA” 
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 4 lata
 5 Liczba członków: 39
 5 Najstarszy członek ma: 87 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 22 lata

KGW „OSTRÓWEK KOLONIA”  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 7 lat
 5 Liczba członków: 33
 5 Najstarszy członek ma: 87 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 25 lat

środowisko lokalne na arenie gmin-
nej, powiatowej i wojewódzkiej biorąc 
udział w różnych konkursach. Ostatnio 
zajęliśmy III miejsce w wojewódzkim 
konkursie kulinarnym „Bitwa Regio-
nów” w kategorii: potrawy z kaszy gry-
czanej. W lipcu właśnie z tą potrawą 
będziemy reprezentować koło na szcze-
blu ogólnopolskim.

Naszą coroczną tradycją jest wyko-
nywanie palmy wielkanocnej, a także 
wieńca dożynkowego. Od początku 
istnienia KGW wijemy dużą palmę, 
która ozdabia kościół parafialny 
w Rogóźnie. Przede wszystkim jest 
to świetna forma integracji, bo nic tak 
nie zbliża, jak wspólna praca.

W   na s zym  Ko l e  możemy 
na sobie polegać, ciągle uczymy się 

siebie, staramy się być zgraną dru-
żyną. Każdy z nas wnosi coś od sie-
bie. Spotykamy się, kiedy tylko 
jest to możliwe – na zebraniach, 
wspólnym sprzątaniu czy gotowa-
niu. Mieszkańcy naszej wsi bar-
dzo nas wspierają i chętnie biorą 
udział w  przygotowywanych 
przez nas imprezach. Coraz więcej 
osób chce z nami pracować i dołą-
czyć do naszego koła, co niezmier-
nie nas cieszy.

 9Tekst: Adrianna Sadura

wzięłyśmy udział w dożynkach gmin-
nych w Milejowie. Wieniec trady-
cyjny – korona zajął 1 miejsce. Tego 

samego roku w dożynkach powiato-
wych również zajęłyśmy 1 miejsce. Mia-
łyśmy ogromną satysfakcję. Byłyśmy 

nowicjuszkami, same uczyłyśmy się 
robienia wieńca i przygotowania zbóż 
ze źródeł internetowych i dostępnych 
w naszej gminie książek.

Od tamtej pory co roku bierzemy 
udział w okolicznych dożynkach. Star-
tujemy w konkursach na wieńce. Prze-
ważnie lokujemy się w czołówce. Zda-
rza się, że zajmujemy 1 lub 2 miejsce, 
otrzymujemy również wyróżnienia. 
Bierzemy udział w konkursach kuli-
narnych gminnych lub powiatowych. 
Uczestniczymy w projektach dla KGW  
np. „Na zdrowie Warsztaty Kuli-
narne dla Kół Gospodyń Wiejskich 
powiatu łęczyńskiego”, „Moje miej-
sce na Ziemi” fundacja ORLEN, gmin-
ny projekt „Liderki lokalnej tradycji”. 

Często uczestniczymy w projektach LGD 
„Dolina Giełczwi”. Od lutego do maja 
bieżącego roku prowadziłyśmy sorto-
wanie i rozdawanie darów dla Uchodź-
ców z Ukrainy. Pomagałyśmy w znale-
zieniu im miejsca zamieszkania. Do dziś 
mamy pod opieką 3 rodziny z Ukra-
iny, zamieszkałe w naszej wsi. Lubi-
my robić wszystko to, co jest związane 
z działalnością KGW, tradycją naszej 
wsi i regionu. 

 9Tekst: Wioletta Pędzisz

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu Kobieta 
Gospodarna Wyjątkowa, organizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
a w szczególności laureatom tegorocz-
nej edycji. Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszego powiatu zdobyły 
nagrody w kilku kategoriach.

KATEGORIA  
„POTRAWA Z KASZĄ”:

Miejsce I:  KGW w Stoczku „Kaczka domowa 
z kaszą gryczaną po lubelsku”;

Miejsce II:  KGW w Ludwinie „Grycza-
niak”;

Miejsce III:  KGW „Dratów Kolonia” „Pie-
rogi z kaszą i ziemniakami”;

KATEGORIA  
„CIASTO Z OWOCAMI”:

Miejsce I:  KGW w Jaszczowie „Miodowa 
jagoda”;

Miejsce II:  KGW Cycowianie „Szarlot-
ka Lusi”;

Miejsce III:  KGW Łuszczów Kolonia „Torcik 
truskawkowy bez pieczenia”;

KATEGORIA  
„MALOWANE NA DREWNIE”:

Miejsce I:  KGW Maryniów w Marynio-
wie „Zwierzęta naszej wsi”;

Miejsce II:  KGW w Zezulinie Drugim 
„Obraz na drewnie”;

Miejsce III:  KGW w Wólce Bieleckiej 
„Wypalane w drewnie”.
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Emilia Salak

Mieszka w Puchaczowie. 
Ukończyła Wydział 
Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa na UMCS 
w Lublinie. Od 12 lat pracuje 
w Zespole Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej jako nauczyciel 
bibliotekarz. Oprócz edukacji 
czytelniczej prowadzi 
z młodzieżą warsztaty 
rękodzielnicze, ponieważ – poza 
pracą zawodową – jej pasją 
jest właśnie rękodzieło. Dzieląc 
się swoim hobby pobudza 
wyobraźnię uczniów, kształtuje 
kreatywność, odkrywa talenty 
artystyczne i motywuje 
do udziału w konkursach.

Szukałam ciekawej i  twór-
czej formy zajęć dla siebie 
i uczniów. Potrzebowałam 

odskoczni od trosk i codziennych 
obowiązków. Handmade traktuję 
jako sposób na stres i formę relak-
su. Lubię obdarowywać rodzinę, 
przyjaciół i najbliższych znajo-
mych własnoręcznie wykonanymi 
podarunkami – mówi Pani Emi-
lia. I dodaje, że jest samoukiem. 
Inspiracji dostarcza jej życie – 
ludzie, wydarzenia, marzenia. 
Tworzy rękodzieło z zamiłowa-
nia. Ciągle doskonali swój warsz-
tat pracy i cierpliwie – wbrew 
powszechnej opinii, że rękodzieło 
jest nudne i staroświeckie – prze-
konuje uczniów, że przy odrobinie 
chęci każdy może wyczarować coś 

z niczego. Zamiast siedzieć ciągle 
przed komputerem czy nad tele-
fonem, młodzież rozwija swoje 
zdolności manualne, wyobraźnię 
przestrzenną, poznaje tradycyjne 
i nowoczesne techniki tworzenia, 
wykorzystuje resztki materiałów 
z  odzysku (filc, papier, paty-
ki, koraliki, słoiki, sklejki, łuski 
po pistacjach itp.).

Na zajęciach powstają m.in. oko-
licznościowe kartki na imieniny, 
urodziny, Dzień Edukacji Narodo-
wej, Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
bombki, choinki, stroiki, aniołki, 
zajączki, świeczki, breloczki czy 
dekoracje na koncerty, uroczysto-
ści i happeningi szkolne. Cudow-
nie jest robić tyle różnych rzeczy 
i zdobywać nagrody dla uczniów, 

np. I i III miejsce oraz wyróżnie-
nie w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Kartka świąteczna 
przyrodą malowana”, a dla szko-
ły certyfikat „Innowacyjnej Biblio-
teki”.

Swoim talentem Pani Emilia 
wspiera nie tylko środowisko szkol-
ne, ale także lokalne. Jak mówi, 
trochę z przypadku i  zrządze-
nia losu, została członkinią Koła 
Gospodyń Wiejskich „AKTYW-
NI MIESZKAŃCY” w Puchaczo-
wie i od razu z sukcesem wspól-
nie z paniami przygotowała stoisko 
dożynkowe, które zdobyło I miej-
sce w konkursie.

Rękodzieło może być pasją i spo-
sobem na zmianę życia. Zajmu-
je czas, ale też nas rozwija. Daje 

satysfakcję i radość – jeśli robimy 
to, co kochamy, życie staje się cie-
kawsze. Mogli się o tym przekonać 
słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, dla których Pani Emi-
lia wraz z młodzieżą poprowadzi-
ła warsztaty i wykład.

Akcja renowacja, decoupage, 
toaletka dla małej księżniczki, 
spersonalizowane tace czy skrzy-
neczki to ostatnie pomysły, który-
mi Pani Emilia dzieli się w sieci. 
Od pięciu lat prezentuje je na stro-
nie: https://facebook.com/EmSa-
DIY/. Swoje prace często przezna-
cza na licytacje, by wesprzeć akcje 
charytatywne – zbiórki pieniędzy 
dla chorych dzieci.

 9Tekst: Joanna Kowalczyk
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Maciej Makarewicz

„Atlantycka konspiracja”
Powieść Macieja Makarewicza 
„Atlantycka konspiracja” 
to trzymający w napięciu 
thriller z wątkami 
historycznymi oraz elementami 
powieści sensacyjnej 
i szpiegowskiej.

Główny bohater książki to Rory 
Fallon – agent Europejskiej Agen-
cji Wywiadowczej oraz pasjo-

nat i wielki znawca kartografii. Pew-
nego dnia na swojej poczcie głosowej 
znajduje dramatyczne nagranie, któ-
rego autorem jest profesor Archiwum 
Narodowego w Lizbonie – Dom João. 
Bohater postanawia mu pomóc i zba-
dać przyczynę jego niepokoju. W ten 
sposób dociera do starej mapy, na któ-
rej oznaczono miejsce ukrycia skarbu 
templariuszy. Rory wraz z Aną Ven-
turą – pracownicą ministerstwa oraz 
krewną profesora – odkrywają wspól-
nie tajemnice zakonu, a także niezna-
ną dotąd historię Portugalii. W konse-
kwencji zostają wystawieni na ogromne 
niebezpieczeństwo, a dalsze losy świata 
zależą od wyniku ich śledztwa…

Akcja thrillera rozgrywa się 
w czasach narodzin i wzrostu potę-
gi Imperium Portugalskiego, odkryć 
geograficznych, zamorskich wypraw 

Klub dyskusyjny „Seniorzy z książką na ty” w Izbie 
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Witaniowie
26.05.2022 r. odbyło się 15. 
spotkanie dyskusyjnego klubu 
„Seniorzy z książką na ty”.

Seniorzy odwiedzili Izbę Pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych w Wita-
niowie. Poznali historię żołnierzy 

podziemia niepodległościowego działa-
jących na terenie powiatu łęczyńskiego, 
obejrzeli wystawę „Niezłomna, wyklę-
ta, przywrócona pamięci. Danuta Sie-
dzikówna „Inka” 1928-1946”, udostęp-
nioną przez Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Lublinie. Następnie czyta-
li i dyskutowali na temat fragmentów 
„Pamiętnika” kpt. Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok” oraz dziejów naszego naro-
du. Mamy nadzieję, że wizyta w Wita-
niowie pozwoliła klubowiczom bliżej 
poznać historię naszej „małej ojczyzny”.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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oraz legendarnego zakonu templa-
riuszy.

Autor przenosi czytelnika m.in. 
do takich miejsc jak: najstarsza dziel-
nica Lizbony – Alfama, plac przy znisz-
czonym pałacu królewskim Ribeira, Rio 
de Janeiro. Jest to okazja, aby przyj-
rzeć im się z bliska i poczuć ich atmos-
ferę. Zaletą powieści jest umiejętne 
połączenie teraźniejszości z przeszło-
ścią: obok fikcyjnych postaci pojawiają 
się również historyczne, takie jak Hen-
ryk Żeglarz, Duarte Pacheco Pereira. 

Świadczy to o ogromnej fascynacji pisa-
rza starożytną kartografią, architekturą 
miast i budowli Portugali, a także o jego 
bogatym zasobie wiedzy historycznej.

Bardzo dynamiczna fabuła oraz inte-
resujący styl pisania autora sprawiają, 
iż jest to pozycja, od której nie można 
się oderwać. Po „Atlantycką konspira-
cję” sięgnąć mogą nie tylko wielbicie-
le historii, miłośnicy podróży do Portu-
galii, ale także wszyscy ci, którzy cenią 
sobie dobrą książkę, pełną niespodzie-
wanych zwrotów akcji i niebezpie-
czeństw w tle.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Pozycja 
dostępna 

jest 
w zasobach 
Powiatowej 
Biblioteki 
Publicznej 
w Łęcznej.
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KULTUR A I  SPORT – GALERIA ZDJĘĆ

III Powiatowy Konkurs 
Poetycki „Piękno powiatu 
łęczyńskiego piórem 
malowane”

Nagrody ex aequo otrzymali: Kamila Piecho-
ta za utwór „Skąd jestem” oraz Roksana Ski-
bicka za utwór „Krzyż 1623”.
Tematem konkursu były miejsca pamięci – 
pomniki (dzieła rzeźbiarskie lub architekto-
niczno-rzeźbiarskie w formie posągu lub grupy 
rzeźb, kolumny, obelisku, krzyża, budowli, cza-
sem sztucznie usypanego wzgórza – kopca lub 
naturalnego głazu) wzniesione dla upamiętnie-
nia bohaterów lub ważnych wydarzeń w dziejach 
powiatu łęczyńskiego (gmin: Cyców, Ludwin, 
Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn).
Konkurs odbył się pod Patronatem Starosty 
Łęczyńskiego – Krzysztofa Niewiadomskiego. 

Mistrzostwa Polski 
w kickboxingu Bałtów 2022

W Bałtowie na mistrzostwach Polski dzieci i kadetów 
w kickboxingu wystąpili zawodnicy Lubelskiego Klubu 
Sportów Walki Dan z sekcji w Łęcznej i w Milejowie. 
W mistrzostwach wystąpiło 61 klubów, 262 zawod-
ników w formule pointfighting, 306 zawodników 
w formule light-contact. Przygotowania zawodni-
ków LKSW Dan do mistrzostw Polski wsparł finanso-
wo Powiat Łęczyński w ramach zadania publiczne-
go, dzięki czemu zostały zakupione stroje sportowe 
oraz zorganizowane dwa weekendowe zgrupowania.
Na zawodach triumfowali:
Paweł Bielecki – złoty medal i tytuł mistrza Polski 
w walkach pointfighting kadetów młodszych -37 kg, 
złoty medal i tytuł mistrza Polski w walkach light-con-
tact kadetów młodszych -37 kg oraz dwa tytuły naj-
lepszego kadeta młodszego turnieju – w formule 
pointfighting i light-contact!
Igor Głowienka – złoty medal i tytuł mistrza Polski 
w walkach pointfighting kadetów młodszych -42 kg, 
złoty medal i tytuł mistrza Polski w walkach light-con-
tact kadetów młodszych -37 kg;
Kacper Głowienka – złoty medal i tytuł mistrza Pol-
ski w walkach pointfighting kadetów starszych -52 kg 
(czwarty raz z rzędu!), miejsce 5-8 w walkach light-
-contact kadetów starszych -52 kg;

Hanna Czubacka – miejsce 5-8 w walkach point-
fighting kadetek starszych -50 kg, miejsce 5-8 
w walkach light-contact kadetek starszych -50 kg
Oliwier Harasim – miejsce 5-8 w walkach point-
fighting kadetów młodszych -32 kg,
Maja Palonka – miejsce 5-8 w walkach pointfi-
ghting kadetek starszych -60 kg.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Powiatowy Konkurs  
„Mój prezent”

Nagrody z rąk Michała Pelczarskiego – Wicestarosty 
Łęczyńskiego odebrali młodzi artyści – malarze, któ-
rzy najtrafniej uchwycili słowa z książki A. A. Milne-
go „Kubuś Puchatek”: „Sztuka dawania podarunku 
polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można 
kupić w żadnym sklepie”.
Równorzędne nagrody w kategorii 4-6 lat otrzy-
mali:
Iza Tarnas – 4 lata za pracę „Wesoło mi z moim tatą”
Klara Bachenek – 4 lata „Miłość – rodzina”
Lena Okoń – 5 lat „Czas wolny z rodziną”
Wyróżnienia w kategorii 4-6 lat:
Maciej Mordak – 5 lat „Mój prezent – kotek dla przy-
jaciela”
Agata Kuszyk – 4 lata „Serce w podzięce”
Julia Okoń – 6 lat „Najpiękniejszy prezent to czaso-
latawiec z rodziną”
Jagoda Krząstek – 4 lata „Pajęczak”
Równorzędne nagrody w kategorii 7-10 lat:
Alicja Zalewska – 10 lat „Mój czas – moim prezen-
tem dla ciebie”
Maria Kwiecień – 10 lat „Przyjaźń jest bardzo ważna”
Aleksandra Roczon – 7 lat „Całe serce to prezent”
Wyróżnienia w kategorii 7-10 lat:
Zuzanna Oleś – 10 lat „Przyjaźń”
Anna Pszczoła – 10 lat „Podaruję ci przyjaźń”

Nela Śledź – 8 lat „Miłość”
Równorzędne nagrody w kategorii 11-15 lat:
Antonina Krzysiak – 11 lat „Żarówki spełniania 
marzeń”
Jagoda Misiura – 14 lat „Rodzinny alfabet”
Wyróżnienia w kategorii 11-15 lat:
Filip Okoń – 12 lat „Mój prezent”
Ksawery Szewc – 12 lat „Mój prezent. Zwycięstwo 
dla mamy”
Wyróżnienia w kategorii 16-18 lat:
Aleksandra Szymańska – 16 lat „Prezent inspiro-
wany marzeniami”.
Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem 
Starosty Łęczyńskiego – Krzysztofa Niewiadom-
skiego.
Organizatorami konkursu byli: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej oraz Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Łęcznej.

Powiatowy Turniej Oldbojów 
w piłce nożnej o Puchar 
Starosty Łęczyńskiego

Drużyna z Ostrowa Lubelskiego triumfowa-
ła podczas Powiatowego Turnieju Oldbojów 
w piłce nożnej o Puchar Starosty Łęczyńskiego.
18 czerwca na boisku treningowym GKS Górnik 
Łęczna przy straży pożarnej 5 drużyn stanęło 
do zawodów zorganizowanych przez Powiato-
we Stowarzyszenie LZS. Mecze rozgrywane były 
w czasie 2×15 minut ze zmianą stron, a każda 
drużyna liczyła 7 osób.
Końcowa klasyfikacja:
I MIEJSCE – Ostrów Lubelski – 10pkt;
II MIEJSCE – Łęczna Gmina – 10pkt;
III MIEJSCE – Łęczna Powiat – 6 pkt;
IV MIEJSCE – Parczew 3pkt;

V MIEJSCE – Ludwin 0pkt,.
Królem strzelców został Artur Słowik (Ostrów Lubel-
ski), najlepszym zawodnikiem Mirosław Budka (Łęcz-
na Gmina), a najlepszym bramkarzem Paweł Turek 
(Łęczna Powiat). Głównym sędzią turnieju był Jakub 
Bancerz.
Na zakończenie turnieju Starosta Łęczyński Krzysz-
tof Niewiadomski wręczył kapitanom drużyn 
pamiątkowe puchary.

Eliminacje powiatowe 
41. Małego Konkursu 
Recytatorskiego

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej przepro-
wadziła Turniej Powiatowy 41. Małego Konkursu 
Recytatorskiego. Nominacje do Turnieju Woje-
wódzkiego otrzymali:
Wiktoria Wójcik – za recytację wiersza „Dwa jeże” 
L. J. Kern,
Milena Sobiesiak – „Dzisiaj już nie zaśniesz” A. 
M. Rissi,
Emilia Cegłowska – „Deszcz majowy” L. Staff.
Natomiast wyróżnienia:

Szymon Dudek, Lena Gzik, Alicja Roczon, Woj-
ciech Szurek, Maja Krzysiak
Laureatom gratulujemy. Życzymy powodzenia 
w Turnieju Wojewódzkim.

Łucznicy na start

Impreza, w której udział wzięło 15 uczestników, 
odbyła się z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
I MIEJSCE – Damian Grabowiecki,
II MIEJSCE – Sebastian Wronowski,
III MIEJSCE – Filip Mazurkiewicz..
To wyniki Pierwszego Turnieju w Łucznictwie Sportowym o Puchar Starosty Łęczyńskiego.


