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Uroczyste otwarcie 
Dziennego Domu Seniora

W dniu 1 sierpnia br. został 
oficjalnie otwarty i rozpoczął 
działalność Dzienny Dom 
Seniora w Jaszczowie.

W  uroczystości udział wzię-
li m.in. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów, 

Główny Rzecznik Dyscypliny Finan-
sów Publicznych Piotr Patkowski, 
Wicewojewoda Lubelski Bolesław 
Gzik, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego Michał Piotrowicz, 
Radny Sejmiku Województwa Lubel-
skiego, Dyrektor SPZOZ w Łęcz-
nej Krzysztof Bojarski, Ryszard 
Dados reprezentujący Dyrektora 
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Lubelskiego Oddziału Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Wśród gości znaleźli się także Bur-
mistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, 
Przewodniczący Rady Powiatu Arka-
diusz Biegaj, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej Agnieszka Korzeniewska, Ksiądz 
Andrzej Sulowski Proboszcz Para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Milejowie oraz pod-
opieczni i kadra Dziennego Domu 
Seniora.

Po części oficjalnej, w trakcie 
której nie zabrakło podziękowań, 
gratulacji oraz życzeń, uroczystość 
uświetniły występy artystyczne 

w wykonaniu uczestnika zajęć Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Jaszczowie oraz członków Powia-
towego Klubu Seniora + w Łęcznej.

Dzienny Dom Seniora mieści się 
w budynku dawnej Przychodni 
Specjalistyczno-Ortopedycznej oraz 
kotłowni w Jaszczowie. Ulokowany 

jest na jednej kondygnacji, gdzie 
znajdują się: pokoje terapeutyczne 
do zajęć indywidualnych i grupo-
wych, pokój wypoczynkowy, sala 
do zajęć ruchowych i salka spor-
towa, pokój pielęgniarki, kuch-
nia, szatnia oraz dwie toalety 
i pralnia.

Budynek pozbawiony jes t 
barier architektonicznych. Toale-
ty są dostosowane do potrzeb osób 
z trudnościami w poruszaniu się. 
Liczba dostępnych miejsc dla senio-
rów – 30.

CIĄG dalszy na str. 3
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Szanowni 
Państwo

Za nami czas urlopów, rodzin-
nych wyjazdów, odpoczyn-
ku. Lato nieubłaganie dobiega 

końca. Z pól zniknęły już złote łany 
zbóż, dni stały się krótsze, a poranki 
spowija mgła. Dzieci i młodzież zasia-
dły w szkolnych ławach, by rozpocząć 
kolejny etap swojej edukacji. Będzie 
to czas na odkrywanie i poznawanie 
świata, a także budowanie przyjaźni 
i dobrych znajomości.

Koniec lata to także czas dzięk-
czynienia za wszystkie zbiory i dary 
pochodzące z pól, sadów i ogrodów. 
Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał 
godność pracy na roli i wartość chle-
ba. Zauważał, że Stwórca powierzył 
rolnikom wszelką roślinę przynoszą-
cą ziarno i wszelkie drzewo, którego 
owoc ma w sobie nasienie, by były 
dla wszystkich pokarmem. Wskazy-
wał także na potrzebę tworzenia kul-
tury wsi, w której obok zmian, jakie 
niosą czasy, pozostanie – jak u dobre-
go gospodarza – miejsce na rzeczy 
dawne uświęcone tradycją.

Podejmowane przez Powiat 
Łęczyński działania w tym obszarze 
ukierunkowane są na kultywowanie 
dziedzictwa kulturowego wsi. Orga-
nizowane wspólnie z gminą Cyców 
tegoroczne Dożynki, nazywane ina-
czej Świętem Plonów, są tego dobrym 
przykładem. Ten piękny staropolski 
zwyczaj, który w sposób symboliczny 
kończy żniwa i jest ukoronowaniem 
całorocznej pracy rolników, odbę-
dzie się w pierwszą niedzielę wrze-
śnia na placu przy Urzędzie Gminy 
w Cycowie. Nie zabraknie barwne-
go korowodu, przepięknych wień-
ców dożynkowych, obrzędu dziele-
nia chlebem, ale przede wszystkim 
Mszy Świętej dziękczynnej za tego-
roczne zbiory.

Drodzy Mieszkańcy, już dziś zapra-
szam na staropolskie święto. Wspól-
nie podziękujmy za tegoroczne zbio-
ry, wyraźmy naszą wdzięczność tym, 
którzy pracują na roli, by nie zabra-
kło na naszym stole chleba – symbolu 
pożywienia, dostatku i pomyślności. 
Podzielmy się chlebem codziennym, 
powszednim. Chlebem, który nie-
sie w sobie dobro, tradycję i kultu-
rę ludową.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Realizujemy nowe inwestycje drogowe!W ubiegłym miesiącu doszło 
do podpisania umowy 
na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1625 L”  
w gminie Cyców. Zakończenie 
realizacji zadania 
przewidziane jest na koniec 
miesiąca października 
br. Zakres prac obejmuje 
wykonanie nowej nawierzchni 
na odcinku ok. 2 km, budowę 
chodnika na odcinku 1 km. 
Inwestycja w wysokości 60% 
finansowana jest ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg co stanowi kwotę 
ok. 1 421 tys. zł, pozostała 
część to środki samorządowe.

W  najbliższych dniach plano-
wane jest podpisanie kolej-
nych umów, dotyczących 

realizacji zadania pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2024 L  
w miejscowości Jaszczów” gmina 
Milejów oraz „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2020 L w miejsco-
wości Leopoldów” gmina Łęczna. 
W wyniku tych inwestycji wyko-
nana zostanie nowa nawierzch-
nia na odcinku ok. 4 km, zostanie 
wybudowany chodnik w miej-
scowości Leopoldów oraz ciąg 

pieszo-rowerowy w miejscowo-
ści Jaszczów. Inwestycje również 
otrzymały dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych opiewające ogólnie na kwotę 
ponad 3 700 000 zł. Dofinansowa-
nie wyniosło w przypadku zadania 
realizowanego w Leopoldowie – 
70%, natomiast na zadanie w Jasz-
czowie dofinansowanie wyniosło 
– 60% całkowitych kosztów inwe-
stycji. Zakończenie przedmioto-
wych zadań planuje się w II kwarta-
le 2023 roku. Ponadto obecnie trwa 
procedura przetargowa polegająca 
na wyłonieniu wykonawcy w celu 

realizacji zadania pn. „Przebudowa 
ul. Polnej” w gminie Łęczna. Zada-
nie to obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni na odcinku ok. 2 km 
oraz budowę ciągu pieszo-rowero-
wego. Dofinansowanie na to zada-
nie w kwocie 2 850 000 zł pozy-
skano w  ramach Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”.

 Należy również podnieść fakt, 
że w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w zamieszczo-
nej informacji o kolejności przyzna-
wania pomocy finansowej na operacje 
pn. „Budowa lub modernizacje dróg 
lokalnych” wniosek dotyczący „Prze-

budowy drogi powiatowej nr 1564 L  
w miejscowości Charlęż” został wpisa-
ny na listę przyznania pomocy finan-
sowej. Wartość dofinansowania wyno-
si 3 626 910,00 zł, stanowiąca 63,63% 
wartości całości inwestycji. Realiza-
cja inwestycji planowana jest na rok 
2023.

Ponadto należy wskazać na fakt, 
że obecnie wzorem lat ubiegłych 
trwa nabór wniosków w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na 2023 rok, gdzie samorządy powia-
towe mogą złożyć dwa wnioski, które 
to zostaną następnie poddane szcze-
gółowej weryfikacji kwalifikacyjnej. 
W ramach tych wniosków zaplanowa-
no inwestycje polegające na „Przebu-
dowie i rozbudowie drogi nr 2015 L  
w gminie Puchaczów” oraz inwe-
stycje w gminie Cyców polegają-
cą na „Przebudowie drogi powiato-
wej nr 1808 L”. Całkowita długość 
tych dwóch zadań przekracza łącz-
nie ponad 10 km.

Pomyślna realizacja nakreślonych 
zadań w znacznym stopniu przyczy-
ni się do poprawy infrastruktury sieci 
dróg powiatowych, zwiększy bezpie-
czeństwo podróżnych oraz podniesie 
komfort przemieszczania się.

 9Tekst: Bogdan Barbuziński

Blisko 8 milionów trafi  
do Powiatu Łęczyńskiego

W  Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim – Wojewoda Lubel-
ski Lech Sprawka wraz 

ze Starostą Łęczyńskim Krzysztofem 
Niewiadomskim podpisali umowę 
na dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej”.

Dotacja wynosi 7.726.360,00 zł, 
a całość inwestycji opiewa na kwotę 
9.657.950,00 zł

Zadanie obejmuje:

– prace przygotowawcze, projektowe,
– przygotowanie terenu i przyłącze-

nie obiektów do sieci,
– budowę obiektów podstawowych,
– budowę windy,
– wykonanie instalacji,

– zagospodarowanie terenu i budo-
wę obiektów pomocniczych,

– zakup sprzętu medycznego w tym: 
tomografu komputerowego oraz apa-
ratu EKG.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Dyrektor SPZOZ w Łęcznej - dr Krzysztof Bojarski, Sekretarz Powiatu - Wioletta 
Wachewicz, Skarbnik Powiatu - Patrycja Miazio, Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka, 
Starosta Łęczyński – Krzysztof Niewiadomski Podpisanie umowy
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Nowy projekt KSOW w powiecie 
łęczyńskim

W Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym Członek 
Zarządu Województwa 
Lubelskiego Zdzisław 
Szwed wręczył 21 
umów dla partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW). 
Wybrane operacje będą 
realizowane w 2022 
i 2023 r. w ramach 
dwuletniego planu 
operacyjnego. Budżet 
wynosi blisko 795 tysięcy 
złotych. Konkurs ogłosiło 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

S tarosta Łęczyński Krzysztof 
Niewiadomski wraz z Wice-
starostą Łęczyńskim Micha-

łem Pelczarskim podpisali umowę 
na realizacje operacji pt. „Powia-
towe Forum Inicjatyw Regional-
nych” w ramach Planu Działania 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
na lata 2014‒2020. Plan operacyj-
ny na lata 2022‒2023. W ramach 

projektu zostaną zorganizowane: 
wyjazd studyjny, konferencja oraz 
konkurs kulinarny. Celem projektu 

jest rozwój inicjatyw lokalnych na 
terenach wiejskich.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Uroczyste otwarcie 
Dziennego  
Domu Seniora

CIĄG dalszy ze str. 1
Zajęcia w placówce prowadzo-
ne są od poniedziałku do piąt-
ku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) przez 8 godzin 
dziennie od 7.30 do 15.30. Senio-
rzy mają zapewniony gorący posi-
łek, stałą opiekę oraz zajęcia reha-
bilitacyjne, zajęcia o charakterze 
rozwojowym, edukacyjnym i rekre-
acyjnym. Głównym celem działalno-
ści Dziennego Domu Seniora (DDS) 
jest zapewnienie dziennej opieki 
oraz aktywizacja i integracja osób 
w wieku 60+ z terenu powiatu 
łęczyńskiego, w tym osób z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawno-
ści, a także polepszenie ich funk-
cjonowania poprzez zapewnienie 
kompleksowych usług opiekuńczo-
-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno-
-usprawniających oraz wspomaga-
jących.

DDS oferuje pomoc osobom star-
szym w funkcjonowaniu w warun-
kach zbliżonych do warunków 
domowych, osiąganie i  utrzy-
mywanie optymalnego pozio-
mu samodzielności i aktywności 
oraz umożliwianie nawiązywania 
i utrzymywania relacji społecznych, 
co ma przeciwdziałać alienacji 
i osamotnieniu. Opiekunom niefor-
malnym osób starszych ma umożli-
wić podejmowanie lub utrzymanie 
aktywności zawodowej, regenerację 
sił psychicznych oraz zwiększenie 
wydolności opiekuńczej.

 9Tekst: Iwona Sawicka
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Mural pamięci w Witaniowie
Od początku sierpnia br. 
na południowej ścianie 
budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Witaniowie 
(Witaniów 36A) można 
podziwiać wielkoformatowy 
mural patriotyczny wykonany 
techniką stencil (szablonową).

P odobnie, jak Izba Pamięci Żoł-
nierzy Niezłomnych, mieszczą-
ca się pod tym samym adresem, 

historyczna grafika powstała w celu 

upamiętnienia bohaterów podziemia 
niepodległościowego ziemi łęczyńskiej.

Mural jest kompozycją dwóch histo-
rycznych fotografii. Główną postacią 
jest Zdzisław Broński ps. „Uskok” – 
w randze porucznika wiosną 1946 r. 
Towarzyszą mu (od prawej): Walen-
ty Waśkowicz ps. „Strzała” (dowód-
ca patrolu podległego „Uskokowi”), 
Józef Strug ps. „Ordon” (pochylony 
nad mapą dowódca oddziału), Ludwik 
Szmydke ps. „Czarny Jurek”, podczas 
odprawy w maju 1947 r. Doskona-
łym uzupełnieniem monumentalnego 

dzieła jest fragment mapy powiatu 
łęczyńskiego z zaznaczonymi miej-
scowościami – terenem działania „nie-
złomnych”.

Historię „Uskoka” oraz innych żoł-
nierzy naszej „małej ojczyzny” zaan-
gażowanych w niezłomną walkę 
o wolność prezentuje stała wystawa 
reprodukcji archiwalnych fotogra-
fii i dokumentów, a także fragmen-
ty rękopisu „Pamiętnika” Zdzisława 
Brońskiego wyeksponowane w Izbie 
Pamięci.

 9Tekst: Monika Bogusz

Obchody święta policji w Łęcznej22 lipca uroczystość Święta 
Policji obchodzili policjanci 
i pracownicy łęczyńskiej 
jednostki. Był to szczególny 
dzień dla wszystkich 
funkcjonariuszy. W trakcie 
uroczystego apelu z rąk 
I Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie insp. Jerzego 
Czebreszuka i Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Łęcznej insp. Pawła 
Paździora policjanci otrzymali 
wyróżnienia i nominacje 
na wyższe stopnie służbowe.

Obchody 103 rocznicy powstania 
Policji Państwowej rozpoczęły 
się od mszy świętej w kościele 

pw. św. Barbary w Łęcznej. Następnie 
policjanci przy dźwiękach orkiestry 
górniczej przemaszerowali na miejsce 
uroczystego apelu pod Komendę Powia-
tową Policji w Łęcznej. W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, służb mundurowych, 
instytucji współpracujących z Poli-
cją na rzecz bezpieczeństwa w powie-
cie, przedstawiciel związków zawodo-
wych policjantów, emeryci policyjni, 
a także rodziny funkcjonariuszy.

Podczas uroczystego apelu policjanci 
otrzymali z rąk I Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Lublinie 
insp. Jerzego Czebreszuka i Komen-
danta Powiatowego Policji w Łęcznej 
insp. Pawła Paździora akty mianowania 
na wyższe stopnie służbowe.

Panowie Komendanci podczas prze-
mówień podziękowali wszystkim 
policjantom i pracownikom cywil-
nym za wzorowo pełnioną służbę, 
za codzienne zaangażowanie i profesjo-
nalizm. Słowa podziękowania skierowa-
li również do pracowników cywilnych, 
rodzin policjantów, samorządowców 
oraz osób i instytucji, które wspierają 
policjantów na co dzień.

Uroczyste obchody Święta Policji 
uświetniała orkiestra górnicza. Wszyst-
kim odznaczonym i mianowanym 
na wyższe stopnie składamy serdecz-
ne gratulacje.

 9Tekst: Starszy aspirant 
Magdalena Krasna
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Podziękowania za przeciwdziałanie pandemii COVID-19  
w województwie lubelskim

W sali lubelskiego Centrum 
Symulacji Medycznej Wojewoda 
Lubelski Lech Sprawka wręczył 
dyplomy uznania osobom 
i instytucjom, które czynnie 
zaangażowały się w walkę 
z pandemią koronawirusa.

Wśród odznaczonych znalazł 
się Starosta Łęczyński Krzysz-
tof Niewiadomski, Członek 

Zarządu Powiatu Piotr Rybak, Dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej Elżbieta Piłka, Artur 
Wasil Prezes LW „Bogdanka” S.A., 
Piotr Winiarski Lubelski Wojewódzki 
Inspektor Transportu Drogowego oraz 
Dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

78. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego

Powstanie Warszawskie było 
największą akcją zbrojną 
podziemia w okupowanej 
przez Niemców Europie. 
1 sierpnia 1944 r. do walki 
w stolicy przystąpiło 
ok. 50 000 powstańców. 
Planowany kilkudniowy 
zryw trwał ponad dwa 
miesiące, a w czasie walk 
w Warszawie zginęło 
ok. 18 000 powstańców, 
a 25 000 zostało rannych. 
Warszawa niemal całkowicie 
została spalona i zburzona.

Nasza obecność tutaj nie byłaby 
możliwa bez Bohaterów II wojny 
światowej a w szczególności bez 

Bohaterów Powstania Warszawskie-
go. Pamięć o pokoleniu, które walczy-
ło w powstaniu to nasz moralny i oby-
watelski obowiązek – mówił Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski podczas uroczystości na Placu 
Powstań Narodowych w Łęcznej.

Obchody rozpoczęły się upamięt-
nieniem minutą ciszy godziny „W”. 
Następnie Żołnierze 24. Batalionu 
Lekkiej Piechoty II Lubelskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej zacią-
gnęli wartę honorową przy krzyżu. 
Po wystąpieniach okolicznościo-
wych, a także modlitwie w inten-
cji ofiar Powstania Warszawskiego, 
delegacje z poszczególnych insty-
tucji złożyły kwiaty i znicze przy 
krzyżu.

W obchodach 78. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego wziął 
udział Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów, Rzecznik Dyscypli-
ny Finansów Publicznych Piotr Pat-
kowski.

W uroczystości uczestniczyli także 
radni, przedstawiciele samorządów, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 

Powiatu Łęczyńskiego, reprezentanci 
służb mundurowych, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i związ-
ków zawodowych, a także żołnierze 
z 24. Batalionu Lekkiej Piechoty 2. 
Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej.

Cześć i chwała bohaterom.
 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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Wyprowadzka  
z Puchaczowa

Po 18 latach działalności, 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Puchaczowie został 
zamknięty. Na początku 
lipca br. pensjonariusze 
zostali przewiezieni do SPZOZ 
w Łęcznej, gdzie powstało 
Centrum Opieki Senioralnej, 
a w nim oddziały dedykowane 
osobom starszym – m.in. 
nowy ZOL.

D zięki tej inwestycji niemal podwo-
iliśmy liczbę łóżek w ZOL z 34 
do 66, ale przede wszystkim 

poprawiliśmy warunki pobytu naszych 
pacjentów. W Puchaczowie sale dla pen-
sjonariuszy były nawet sześcioosobowe, 
w Łęcznej mamy „dwójki” i „trójki” – 
mówi dyr. SPZOZ w Łęcznej Krzysz-
tof Bojarski. Wyposażenie pokoi jest 
nowe, w bardzo dobrym standardzie. 
Zostało zakupione przez Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy specjalnie 
dla oddziałów senioralnych.

Tak rozpoczął się nowy rozdział 
ZOL w Łęcznej, a zakończył w Pucha-
czowie. Początek działalności ZOL 
w powiecie łęczyńskim to 2004 rok. 
Wtedy to dyrektor Jarosław Ostrow-
ski i zastępca dyrektora Krzysz-
tof Bojarski reprezentujący SPZOZ 
w Łęcznej podpisali umowę najmu 
na pół roku z Gminnym Ośrodkiem 
Zdrowia w Puchaczowie, którego 
kierownikiem był wówczas Sławo-
mir Dzikowski. Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy miał zająć I piętro o pow. 

ok. 450 mkw. Umowa była potem 
aneksowana i przedłużana. Z czasem 
ZOZ w Łęcznej korzystał też z czę-
ści parteru gdzie urządzono rehabi-
litację.

Z księgi przyjęć wynika, że pierwszy 
pacjent został przyjęty do Puchaczowa 
14 lipca 2004 roku, a ostatni 2 czerwca 
2022 roku. Ta księga to już relikt, ale 
musiała być prowadzona w takiej for-
mie, gdyż w Puchaczowie nie było sys-
temu elektronicznej ewidencji pacjentów 

– mówi Barbara Jakubczak, pielę-
gniarka koordynująca w ZOL w Łęcz-
nej, a poprzednio w Puchaczowie. – 
Jak wynika z wpisów w księdze, przez 
18 lat do puchaczowskiej placówki 
przyjęliśmy 369 seniorów.

Pani Barbara pamięta różne wyda-
rzenia, ale najbardziej utkwiło jej 
w pamięci jedno: zorganizowanie uro-
czystości z okazji urodzin 100–latki. 
Dużo radości niosły ze sobą też wizy-
ty uczniów i przedszkolaków z okazji 
różnych świąt – wspomina p. Barbara 
Jakubczak. – Dzieci wręczały naszym 
seniorom własnoręcznie wykonywane 
kartki, bombki czy pisanki w zależno-
ści od okoliczności.

W lipcu piętro zajmowane przez 
ZOL w Puchaczowie opustoszało. Jesz-
cze wiszą tabliczki, a w salach pozo-
stała część wyposażenia. Co będzie 
tu w przyszłości? O tym jak obiekt 
wykorzystać teraz do celów leczni-
czych zastanawiają się władze gminy 
i SPZOZ w Łęcznej.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

Dodatkowe świadczenia  
dla strażaków

W Komendzie Powiatowej 
Straży Pożarnej w Łęcznej 
odbyło się wręczenie 
dodatkowych świadczeń 
strażakom.

Świadczenia strażakom wrę-
czyli: Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Łęcznej —Dariusz Popek, Sta-
rosta Łęczyński — Krzysztof Nie-
wiadomski oraz Zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP w Łęcznej 
— Tadeusz Łoś.

Praca strażaków to służba i powo-
łanie. To oni są pierwsi zawsze tam, 
gdzie zagrożone jest ludzkie życie 
i zdrowie, dobytek czy środowisko. 
Dodatkowe świadczenia są wyrazem 
uznania za tę jakże trudną i niebez-
pieczną pracę.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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Pożegnanie Sióstr w Parafii  
św. Marii Magdaleny

Pisząc o pracy sióstr w parafii 
św. Marii Magdaleny 
w Łęcznej nie sposób nie 
wspomnieć błogosławionego 
Założyciela – ks. Antoniego 
Rewerę, który niemal 
całe swoje życie przeżył 
w Sandomierzu, gdzie powołał 
do istnienia Zgromadzenie 
Córek św. Franciszka 
Serafickiego.

U rodził się kilka kilometrów 
od Sandomierza w Sambor-
cu. Nauki pobierał w pro-

gimnazjum w Sandomierzu a potem 
w Seminarium Duchownym. W czasie 
studiów seminaryjnych został wysła-
ny do Akademii Rzymsko-Katolic-
kiej w Petersburgu. Po święceniach 
kapłańskich pracował jako Profesor 
w Seminarium Duchownym i jako 
Proboszcz w parafii Katedralnej 
i parafii św. Józefa w Sandomierzu. 
Jako Proboszcz dostrzegał potrze-
by każdego parafianina i wspoma-
gał duchowo i materialnie. Dostrzegł 
też potrzebę powołania Sióstr aby 
swoją pomocą wspierały kapłanów 
w parafiach.

Niestety wybuchła II wojna świa-
towa i w roku 1942 został aresz-
towany przez Gestapo, zamknię-
ty w więzieniu w Sandomierzu 
a potem wywieziony do obozów 
koncentracyjnych:  najpierw 
w Oświęcimiu, a potem w Dachau 
gdzie zginął śmiercią męczeńską. 
Nawet w więzieniu i obozach nie 
myślał o sobie, ale wspierał współ-
więźniów, modlił się z nimi, spo-
wiadał, chociaż groziła za to śmierć. 
Po śmierci ks. Rewery rozeszła się 
wieść powtórzona przez współwięź-
niów, którzy przeżyli, potwierdzona 
przez pisma w kraju a nawet za gra-
nicą, że Ciało Sługi Bożego nie ule-
gło działaniu ognia w piecu krema-
toryjnym i że musiano pochować 
je w ziemi. Ks. Rewera został beaty-
fikowany 12 czerwca 1999 r. przez 
papieża Jana Pawła II w Warszawie. 
Zgromadzenie odkrył ks. proboszcz 
Janusz Rzeźnik i poprosił Matkę 
Generalną o przydzielenie do pracy 
w Łęcznej.

Siostry przybyły 24 listopada 1988 
roku i podjęły pracę: s. Rutina Olek-
sik przygotowywała posiłki dla kapła-
nów i sióstr, s. Bonawentura Oleksie-
juk – pracowała z dziećmi i młodzieżą 
jako katechetka i s. Grażyna Szewczak 
– w zakrystii.

W ciągu tych 34 lat pracowało 
w Łęcznej około 40 sióstr. Niektó-
rzy dorośli już parafianie mile wspo-
minają swoje siostry katechetki, 
inni pamiętają spotkania z siostrami 
z kuchni i zakrystii. Niektóre przy-
jaźnie przetrwały do dnia dzisiejsze-
go i będą trwały nadal.

Ale cóż, tak jak w życiu wszyst-
ko się kończy, tak przyszło nam się 
pożegnać z parafianami. Nie mniej 
zapewniamy w imieniu naszym, 

obecnych sióstr: Grażyny, Katarzy-
ny, Łucji i Franciszki, a także sióstr 
na przestrzeni 34 lat, że pracowało 
nam się tutaj bardzo dobrze wśród 
sympatycznych, życzliwych, służą-
cych radą i pomocą parafian.

22 lipca w czasie Mszy Św. poże-
gnalnej dowiedziałyśmy się, jaką 
tu cieszyłyśmy się życzliwością i sza-
cunkiem ze  strony ludzi. Słowa 
podziękowań grup parafialnych, 
ks. proboszcza uświadomiły nam, 

że byłyśmy tu mile widziane i potrzeb-
ne.

Matka Generalna s. Victoria 
Kwiatkowska w imieniu wszyst-
kich sióstr podziękowała ks. Janu-
szowi – Seniorowi, ks. proboszczo-
wi Andrzejowi i wszystkim księżom 
wikariuszom za owocną współpra-
cę z Siostrami. Siostrom obecnie 
i wcześniej pracującym, za ofiar-
ną i troskliwą pracę w kościele, 
w kuchni w katechezie i ogrodzie. 

Parafianom za okazywany Siostrom 
szacunek, za wszelkie dobro i życzli-
wość, zapewniając o dalszej pamię-
ci w modlitwie. Matka zostawiła 

wszystkim parafianom przesłanie 
słowami św. Pawła Apostoła.

 9Źródło: Zgromadzenie Córek Św. 
Franciszka Serafickiego

„Miłość Wasza niech będzie bez obłudy!
Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie
życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie się w gorliwości.
Bądźcie płomiennego ducha!
Pełnijcie służę Panu!
Weselcie się nadzieją!
W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali!”
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Lato z TVP3 LublinLato już niemal za nami, 
a w powiecie łęczyńskim 
spędzaliśmy je na sportowo. 
W pięknej scenerii, niedaleko 
Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnego w Jaszczowie, 
nagrywaliśmy wspólnie 
z „Lato z TVP 3 Lublin”.

P owiat Łęczyński oferuje zwie-
dzającym wiele atrakcji tury-
stycznych, a dla mieszkańców 

i przyjezdnych stanowi doskonałe 
miejsce wycieczek, podczas których 
poznać można uroki najbliższej oko-
licy. Wybór Jaszczowa był nieprzy-
padkowy. To tu w zajeździe, na miej-
scu którego potem przez wiele lat stał 
szpital, zatrzymywali się w dawnych 
czasach kupcy, podróżujący m.in. 
z targu w Piaskach na słynne targi 
łęczyńskie. Rdzennym mieszkańcem 
Jaszczowa jest Starosta Łęczyński 
Krzysztof Niewiadomski, który opo-
wiedział o historii i ciekawostkach 
dotyczących tej starej miejscowo-
ści. Rys historyczny przybliżyła rów-
nież Monika Bogusz, historyk i Dyrek-
tor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej, która wspomniała dwór 
w Jaszczowie, związaną z nim postać 
generała powstania listopadowego 
Józefa Kickiego, który poległ pod 
Ostrołęką czy osobę Juliusza Ponia-
towskiego związanego z ugrupowa-
niem Józefa Piłsudskiego i ministra 
rolnictwa w czasach II Rzeczpospoli-
tej. Jaszczów to także miejsce, w któ-
rym swoją młodość spędził prof. Wale-
ry Pisarek, wybitny językoznawca 
i medioznawca, a także patron odby-
wającego się w Milejowie Powiato-
wego Dyktanda.

Letni czas sprzyjał nie tylko wspo-
mnieniom i rozmowom o historii, ale 
także tematom mądrego i bezpiecz-
nego korzystania ze słonecznej aury. 
Na kanapach letniego studia zasie-
dli Wicestarosta Michał Pelczarski 
i Robert Gruszecki Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęcznej. Współ-
praca z Komendą Powiatową Policji 
i spotkania edukacyjne z różnymi gru-
pami mieszkańców powiatu to elementy, 
które stale staramy się utrzymywać, aby 
unikać zagrożeń, zwłaszcza w okresie 
letnim – mówił Wicestarosta. Komen-
da Powiatowa PSP w Łęcznej również 
przygotowuje się do okresu letniego, 
kiedy wzmożony jest ruch turystyczny 
i wzrasta liczba wypadków. Stale się 
szkolimy, prowadzimy spotkania eduka-
cyjne, głównie dla dzieci, aby wiedziały 
jakie zagrożenia mogą spotkać je w lesie, 
nad wodą czy na drodze – wspomniał 
Rober Gruszecki. Najlepszym sposo-
bem przeciwdziałania zagrożeniom 
jest prewencja i w tym obszarze sta-
ramy się na bieżąco pracować – dodał.

Jeśli lato – to na sportowo. Ten 
aspekt wakacyjnego wypoczynku był 
szczególnie podkreślany w letnim stu-
diu. Powiat łęczyński jest miejscem, 
w którym do wielu atrakcji można 

dotrzeć rowerem. W taki sposób przy-
byli też do Jaszczowa członkowie 
grupy rowerowej Dziki Team Łęczna 
– Paweł Romańczuk, Janusz Krasuski 
i Tomasz Wołczuk, którzy na rowe-
rach przemierzają trasy nie tylko 
powiatowe, ale także ogólnopolskie, 
promując zarówno nasz region jak 
i sport rowerowy. Panowie zwrócili 
uwagę na korzyści jakie płyną z regu-
larnego uprawiania sportu, w któ-
rym można połączyć wysiłek fizycz-
ny i szansę odwiedzania pięknych 
zakątków całej Polski. W rozmowie 

udział wzięła również Wioleta Pastu-
szak, która zwiedza powiat, korzy-
stając z licznych ścieżek rowerowych 
i tras turystycznych naszego terenu.

Sport w powiecie łęczyńskim 
można jednak uprawiać nie tylko 
latem i nie tylko amatorsko – może-
my bowiem poszczycić się sukcesa-
mi naszych mieszkańców na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Prób-
kę swoich możliwości zaprezentowa-
li podczas nagrania m.in. zawodnicy 
Miejsko-Gminnego Klubu Sportowe-
go „Gwarek”, w tym mistrzyni Polski 

w boksie Daria Skubiszewska i jej tre-
ner Paweł Berejowski. Goście opowia-
dali o tajnikach „szermierki na pię-
ści” i satysfakcji, jaką daje. A o tym, 
że na sport nigdy nie jest za wcze-
śnie ani za późno przekonywała Iza-
bela Badurek, judoczka i zawodnicz-
ka MMA, która w „Gwarku” prowadzi 
zajęcia dla najmłodszych i nieco star-
szych. Wśród proponowanych przez 
nią aktywności są nie tylko sporty 
walki, ale także zajęcia z gimnastyki 
artystycznej i ćwiczenia na szarfach.

Gdy myślimy o sporcie w powiecie 
łęczyńskim, to nie może zabraknąć 
łęczyńskiego Górnika. Klub piłkarski, 
w którym grają kobiety i mężczyźni 
ma za sobą wiele sukcesów, a jeszcze 
więcej, mamy nadzieję, przed nim. 
O tym, co wydarzy się w nadchodzą-
cym sezonie, jakie są cele i jakie zmia-
ny kadrowe zaszły w nowo zaprezen-
towanej drużynie opowiedział Piotr 
Sawczuk Prezes Górnika Łęczna 
S.A., natomiast Wicestarosta zwrócił 
uwagę na dobrą współpracę Górnika 
i Powiatu. Wspomniał też o powsta-
jącej na naszym terenie bursie szkol-
nej, która będzie służyła m.in. mło-
dym zawodnikom łęczyńskiego klubu.

Jeśli coś dzieje się w powie-
cie łęczyńskim, nie może tam 
zabraknąć przedstawicielek lokal-
nych kół gospodyń wiejskich i ich 

przysmaków. W Jaszczowie gościli-
śmy KGW z Łańcuchowa oraz KGW 
z Wólki Bieleckiej. Panie jak zwykle 
nie zawiodły – można było skoszto-
wać zupy z pokrzywy, bezgluteno-
wego ciasta z wiśniami czy syropów 
z darów ogrodu. Ponadto zaprezen-
towane zostały wyroby rękodzielni-
cze, które w ostatnim czasie zostały 
nagrodzone w wojewódzkim konkur-
sie Kobieta Gospodarna Wyjątkowa, 
organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskie-
go w Lublinie.

Miejsce nagrania letniej odsłony 
programu było szansą na pokazanie 
zrealizowanych w ostatnim czasie 
powiatowych inwestycji. Obok dzia-
łającego już Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Jaszczowie pojawił 
się również Powiatowy Zakład Aktyw-
ności Zawodowej świadczący usługi 
pralnicze. Tuż obok mieści się powia-
towy Dzienny Dom Seniora, a obok 
dobiega końca remont budynku, 
w którym już niebawem ruszy Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy.

Powiat dokłada starań, aby wszyscy 
mieszkańcy odnaleźli na jego terenie 
swoje miejsce i nie czuli się wyklu-
czeni. Stale pojawiają się nowe pomy-
sły i inwestycje, o których na bieżą-
co będziemy Państwa informować.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Wakacje z Powiatem i „Bogdanką”
Za nami druga edycja 
powiatowych półkolonii. 
Wakacje z Powiatem 
i „Bogdanką” to przede 
wszystkim trzy tygodnie 
świetnej zabawy 
i sportowych emocji.

Uczestnicy tegorocznej edycji 
korzystali z uroków malow-
niczego Pojezierza Łęczyń-

sko-Włodawskiego. Wędkowali 
na specjalnym łowisku PZW Rogóź-
no pod czujnym okiem wędka-
rzy z OSW Rogóźno, a także grali 
w siatkówkę i plażowali nad jezio-
rem Piaseczno. Dzieci uczestniczy-
ły w zajęciach sportowych zorga-
nizowanych na stadionie Górnika 
Łęczna oraz w Miejsko-Górniczym 
Klubie Sportowym „Gwarek” 
w Łęcznej.

Powiatowe kolonie mają również 
wymiar edukacyjny. Młodzi mieli 

okazję zwiedzić Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej i w Świdniku, a w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w  Łęcznej 
poznały techniki udzielania pierw-
szej pomocy. Odbyła się również 
wycieczka do sąsiedniego powia-
tu, gdzie dzieci spróbowały swo-
ich sił jako piloci w symulatorze 
lotów w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Świdniku, a także pluskały się 
w Parku Avia w Świdniku.

Na  zakończenie półkolonii, 
uczestników odwiedzili Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski wraz z Wicestarostą Łęczyńskim 
Michałem Pelczarskim i wręczyli 
im powiatowe upominki.

Wakacje z Powiatem i „Bogdan-
ką” zostały zrealizowane przez 
Powiat Łęczyński przy współpra-
cy z Lubelskim Węglem „Bogdan-
ka” S.A.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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II Powiatowy Dzień KGW, III Dzień Produktu 
Lokalnego i Tradycyjnego w powiecie łęczyńskim, 
Piknik z Produktem Polskim – Bitwa Regionów
Za nami II Powiatowy Dzień KGW, III Dzień 
Produktu Lokalnego i Tradycyjnego w powiecie 
łęczyńskim, a także Piknik z Produktem 
Polskim – I etap ogólnopolskiego konkursu 
kulinarnego Bitwa Regionów.

W spaniałe wydarzenie, pełne pozytywnych emo-
cji, aktywizujące lokalną społeczność, obfitujące 
w dobrą zabawę i najlepsze smaki. Podczas impre-

zy można było skosztować lokalnych specjałów, a także 
nabyć rękodzieło wykonane przez koła gospodyń wiej-
skich z terenu powiatu łęczyńskiego. Została przygoto-
wana również strefa dzieci, gdzie na najmłodszych cze-
kały dmuchańce oraz darmowa wata cukrowa i popcorn.

W Witaniowe gościliśmy Dyrektor Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewę Szałachwiej 
oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubel-
skiego, Zastępcę Dyrektora KOWR – Oddział Terenowy 
w Lublinie, Radnego Województwa Lubelskiego Marka 
Wojciechowskiego, a także delegację z Ukrainy: Radne-
go Stryjskiej Rejonowej Rady Ivana Petrivskyego, Radną 
Stryjskiej Rejonowej Rady Svitlanę Slychko, Producenta 
Filmowego Yuriego Komarnytskyego oraz aktorkę Zorianę 
Kindratyshyn. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję obej-
rzeć film w reżyserii Yuriego Komarnytskyego pn. „Stryi. 
Legenda”, a po zakończonym seansie porozmawiać i zro-
bić pamiątkowe zdjęcie z obsadą filmu. Wizyta delegacji 
była okazją do wsparcia finansowego naszych wschodnich 
sąsiadów. Reprezentanci Powiatu Łęczyńskiego i Rejonu 
Stryjskiego, przy budynku Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej, zasadzili Magnolię „Drzewo Zwycięstwa” jako sym-
bol przyjaźni polsko-ukraińskiej.

Podczas imprezy rozstrzygnięto także konkursy kuli-
narne. Do konkursu Bitwa Regionów przystąpiło 18 kół 
gospodyń wiejskich, zaś w Powiatowym konkursie na cia-
sto z wykorzystaniem owoców lata wzięło udział 20 KGW. 
Komisje konkursowe miały niezwykle trudne zadanie, ale 
po burzliwych obradach wyłoniono następujących lau-
reatów:

I ETAP BITWY REGIONÓW
 5 I miejsce: KGW Maryniów w Maryniowie – 
Krupniczek PODgrzybkiem,

 5 II miejsce: KGW Karolin – Pierogi z kaszą i miętą,
 5 III miejsce: KGW w Cygance – Babcine pierogi,
 5 Wyróżnienie: KGW Jaszczów w Jaszczowie – Gołąbki 
pieczone z grzybami,

 5 Wyróżnienie: KGW w Głębokiem – Czar głębokiego.

POWIATOWY KONKURS KULINARNY  
„CIASTO Z OWOCAMI LATA”

 5 I miejsce: KGW Zezulin Drugi – Tort z owocami,
 5 II miejsce: KGW Charlężanki z Charlęża – Ciasto 
musowo-owocowe,

 5 III miejsce: KGW Jaszczów w Jaszczowie – Ciasto 
letnia euforia.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz człon-
kom KGW za obecność i dobrą zabawę. Na ręce dyrekcji 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej, Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, a także Przed-
szkola Specjalnego w Ludwinie składamy podziękowania 
za przygotowanie atrakcji w strefie dzieci.

KGW Białowianki KGW Charlężanki

KGW Dąbrowa KGW Dratów Kolonia

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Ewa Szałachwiej, Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, 
Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski

Komisja konkursowa

Delegacja z Ukrainy Sadzenie magnolii

Organizatorem Pikniku z  Produktem Polskim – 
Bitwa Regionów było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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KGW Grądy KGW Jaszczów w Jaszczowie KGW Jawidzanki

KGW Kaniwola KGW Karolin KGW Ludwiczanka - Ludwików Stawek

KGW Maryniów KGW Ostrówek Kolonia KGW w Albertowie

KGW w Cygance KGW w Głębokiem KGW w Klarowie

KGW w Kolonii Łuszczów KGW Witaniów KGW Zamkowe Wzgórze w Zawieprzycach
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Dofinansowanie dotyczy dopłaty 
do zakupu mieszkania pozbawione-
go barier architektonicznych, znaj-
dującego się w lokalizacji umożli-
wiającej samodzielne opuszczenie 
budynku, aż do poziomu zero 
przed budynkiem.

Wnioski  o  dofinansowanie 
będą rejestrowane i obsługiwane 
wyłącznie w formie elektronicznej 
w ramach systemu obsługi wspar-
cia (SOW) finansowanego ze środ-
ków PFRON. 

 W związku z przystąpienia przez 
Powiat Łęczyński do ww. pro-
gramów, zapraszamy do kontak-
tu: Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęczna, ul. Staszica 9, 
pokój nr 01 lub pod numerem tele-
fonu 81 53 15 366.

 9Tekst: Anna Kłoda

lub skontaktować się z pracownikiem 
merytorycznym urzędu pracy. Aby mieć 
bieżące informacje o działaniach urzę-
du, warto skorzystać z elektronicznego 
komunikatora w postaci Newslettera. 
Wystarczy wejść na stronę interneto-
wą PUP w Łęcznej i w zakładce „New-
sletter” wpisać swój e-mail.

doposażenia stanowiska pracy, bonu 
zatrudnieniowego, jak również na orga-
nizację staży oraz szkoleń indywidual-
nych pod potrzeby pracodawców.

Przed złożeniem wniosku warto się 
zapoznać z zamieszczonymi na stro-
nie regulaminami i dokumentami 
dotyczącymi danej formy wsparcia 

Informacje o realizowanych usługach 
i instrumentach rynku pracy są udostęp-
nione na naszej stronie internetowej 
https://leczna.praca.gov.pl w zakład-
ce INFORMACJA O NABORACH. Aktu-
alnie posiadamy środki na wsparcie 
finansowe zatrudnienia osób bezrobot-
nych w ramach prac interwencyjnych, 

Pracodawco – zyskaj z nami

• Planujesz zmiany 
w zatrudnieniu lub chcesz 
stworzyć nowe miejsce pracy 
w swojej firmie?  
• Szukasz pracownika?  
• Rozważasz możliwość 
przyjęcia stażysty?  
• Chcesz otrzymać zwrot 
części kosztów poniesionych 
na wynagrodzenie oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne 
pracownika?  
• Planujesz rozszerzyć lub 
uzupełnić kwalifikacje swoich 
pracowników ze środków 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego?  
Zgłoś się do nas.

Mamy do zaoferowania szereg 
usług i instrumentów rynku 
pracy, które mogą pomóc 

w rozwiązaniu problemów związa-
nych z finansowaniem zatrudnienia 
lub pozyskaniem nowych pracowni-
ków o poszukiwanych kwalifikacjach. 
Wspólnie określimy odpowiednią 
i dogodną formę wsparcia.

Samodzielność – Aktywność - 
Mobilność!

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie informuje 
o wdrożeniu przez Państwowy 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
dwóch nowych inicjatyw 
zapowiedzianych w rządowym 
pakiecie „Samodzielność – 
Aktywność – Mobilność! ” 
Mieszkanie dla absolwenta 
i Dostępne mieszkanie.

Celem programu „Samodziel-
ność – Aktywność – Mobil-
ność!” Mieszkanie dla absol-

wenta jest wzrost niezależności 
beneficjentów oraz ułatwienie im 
aktywności zawodowej i społecznej, 
poprzez zapewnienie samodzielnego 
mieszkania spełniającego indywidu-
alne kryterium dostępności dla bene-
ficjenta.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ 
Z POMOCY, JEŚLI SPEŁNIASZ 
PONIŻSZE WARUNKI:

 5 posiadasz orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
a w przypadku osób z niepełno-
sprawnością narządu słuchu, także 
w stopniu umiarkowanym lub orze-
czenie traktowane na równi z orze-
czeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, a w przypadku 

osób z niepełnosprawnością narzą-
du słuchu również na równi z orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,

 5 posiadasz status absolwenta szkoły 
podstawowej, ponadpodstawowej 
(wszystkich typów szkół) lub szko-
ły wyższej, uzyskany w okresie 36 
miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku,

 5 posiadasz pełną zdolność do czyn-
ności prawnych,

 5 złożysz oświadczenie o braku moż-
liwości zamieszkania w miejscowo-
ści realizowania aktywności zawo-
dowej,

 5 złożysz oświadczenie o poszuki-
waniu zatrudnienia lub o podję-
tym zatrudnieniu.

Wsparcie polega na dofinansowaniu 
wynajmu mieszkania dla absolwen-
tów z niepełnosprawnościami, kończą-
cych naukę we wszystkich typach szkół 
i rozpoczynających niezależne życie.

Celem programu „Samodzielność 
– Aktywność – Mobilność!” Dostęp-
ne mieszkanie jest wzrost niezależ-
ności beneficjentów oraz ułatwianie 
im aktywności zawodowej i społecz-
nej, poprzez zapewnienie mieszka-
nia wolnego od barier architektonicz-
nych, jako podstawy samodzielnego 

realizowania planów zawodowych 
i społecznych.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ 
Z POMOCY, JEŚLI SPEŁNIASZ 
PONIŻSZE WARUNKI:

 5 posiadasz orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu znacz-
nym lub orzeczenie traktowane 
na równi z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści, z tytułu niepełnosprawności 
narządu ruchu uniemożliwiającej 
poruszanie się bez użycia wózka,

 5 złożysz oświadczenie, wraz 
z dokumentacją fotograficzną, 
o barierach architektonicznych 
w mieszkaniu i/lub w budynku, 
uniemożliwiających samodzielne 
wyjście na zewnątrz na poziom 
zero,

 5 złożysz oświadczenie o dyspono-
waniu tytułem prawnym do loka-
lu na mocy prawa własności lub 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu,

 5 w momencie składania wniosku 
nie ukończyłeś/aś 65 roku życia. 

W przypadku potrzeb kadrowych 
warto skorzystać z usługi rynku pracy, 
jaką jest pośrednictwo pracy dla pra-
codawców. Polega ona na przyjmowa-
niu do realizacji lub upowszechnienia 
informacji o ofertach pracy czyli wol-
nych miejscach pracy; udzielaniu pra-
codawcom informacji o kandydatach 
do pracy w związku ze zgłoszoną ofer-
tą pracy; informowaniu pracodawców 
o aktualnej sytuacji i przewidywanych 
zmianach na lokalnym rynku pracy; ini-
cjowaniu i organizowaniu kontaktów 
bezrobotnych i poszukujących pracy 
z pracodawcami. Druk zgłoszenia ofer-
ty pracy dostępny jest na https://lecz-
na.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobra-
nia – pośrednictwo.

Informacje o zgłoszonych potrzebach 
kadrowych zamieszczane są na stro-
nie internetowej Centralnej Bazy Ofert 
Pracy – www.psz.praca.gov.pl, której 
zasoby przegląda kilka tysięcy osób 
poszukujących zatrudnienia.

ZAPRASZAMY DO 
KORZYSTANIA Z NASZYCH 
USŁUG.

Kontakt: 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, 
Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, 
tel. (81) 531 54 04; 
e-mail: lule@praca.gov.pl

 9Tekst: Marzena Pogonowska
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osób, które w wyniku innych oko-
liczności zgłoszą się do uczestnictwa 
w programie.

Jego uczestnicy mają możliwość 
brania udziału w wykładach i warsz-
tatach dotyczących zagadnień związa-
nych z przemocą w rodzinie, sposoba-
mi radzenia sobie ze złością i gniewem, 
komunikacją, opracowują plan bezpie-
czeństwa. Głównym celem programu 
jest powstrzymanie osób stosujących 

zobowiązując je do uczestnictwa 
w oddziaływaniach korekcyjno-edu-
kacyjnych; osób objętych procedurą 
„Niebieskie Karty”; osób uczestniczą-
cych w terapii leczenia od alkoholu 
lub narkotyków lub innych środków 
odurzających, substancji psychotro-
powych albo środków zastępczych, 
dla których oddziaływania korekcyj-
no-edukacyjne mogą stanowić uzu-
pełnienie podstawowej terapii oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej realizuje „Pro-
gram oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych dla osób stosują-
cych przemoc w rodzinie”. Program 
skierowany jest do osób skazanych 
za czyny związane ze stosowaniem 
przemocy w rodzinie lub przeciw-
ko którym toczy się postępowanie 
karne lub wobec których sąd warun-
kowo zawiesił wykonywanie kary, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej prowadzi nabór do programu 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Przemoc w rodzinie 
to zamierzone i wykorzystujące 
przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające 
prawa i dobra osobiste, 
powodujące cierpienie i szkody. 
Przemoc w rodzinie obejmuje 
przemoc fizyczną, psychiczną, 
seksualną, ekonomiczną oraz 
zaniedbanie.

Przemocy w rodzinie doświad-
czają głównie kobiety, ale 
również dzieci, osoby starsze, 

chore, niepełnosprawne. Nie ulega 
wątpliwości, że przemoc w rodzinie 
niszczy więzi międzyludzkie, ogra-
nicza możliwości rozwojowe jed-
nostki poprzez tworzenie szeregu 
niekorzystnych zmian i zaburzeń 
w jej psychice, wadliwych nawy-
ków w kontaktach z innymi ludź-
mi, utrwalanych przez pokolenia.

Sprawy dotyczące przemocy 
w rodzinie są sprawami trudnymi. 
Trwają latami, dotykają zamkniętych 
środowisk, skąd informacje rzadko 
przedostają się na zewnątrz. Wiele 
ofiar przemocy nie chce także roz-
stawać się ze swoimi partnerami – 
sprawcami przemocy, ale pragnie, 
by zmienili oni swoje zachowanie. 
Możliwość takiej zmiany dają właśnie 
programy korekcyjno-edukacyjne.

przemoc przed jej stosowaniem, a także 
rozwijanie umiejętności samokontroli 
i współżycia w rodzinie oraz kształto-
wanie umiejętności w zakresie wycho-
wywania dzieci bez używania przemo-
cy oraz nabycie umiejętności w zakresie 
komunikowania się i rozwiązywania 
konfliktów w rodzinie bez stosowania 
przemocy.

Zapisy osób chętnych do wzię-
cia udziału w programie prowadzo-
ne są w siedzibie Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00. Karta zgłoszeniowa 
do udziału w programie jest dostępna 
również na stronie internetowej PCPR 
w zakładce: Program korekcyjno-edu-
kacyjny dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerami telefonów: sekre-
tariat PCPR: 81 53 15 384, Pedagog:  
81 53 15 378.

Program adresowany jest do osób 
pełnoletnich – kobiet i mężczyzn. Licz-
ba miejsc ograniczona. Udział w pro-
gramie jest BEZPŁATNY. Planowany 
termin realizacji: wrzesień – listopad 
2022 r.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w programie.

 9Tekst: Iwona Wiśniewska

Rodzina pomocowa a rodzina zastępczaZadajesz sobie pytanie, czy 
sprostasz zadaniu stanowienia 
rodziny zastępczej dla 
pokrzywdzonych przez los 
dzieci? Zacznij jako rodzina 
pomocowa.

CO TO JEST RODZINA 
POMOCOWA?
Rodziny zastępcze oraz rodzin-
ne domy dziecka, na ich wniosek, 
mogą być wspierane przez rodziny 
pomocowe, na zasadach określonych 
w art. 73‒75 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.

W przypadku czasowego niespra-
wowania opieki nad dzieckiem przez 
rodzinę zastępczą lub prowadzącego 
rodzinny dom dziecka (np. w związ-
ku z wypoczynkiem, o którym mowa 
w art. 69 ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej, 
udziałem w szkoleniach, pobytem 
w szpitalu bądź innymi nieprzewi-
dzianymi trudnościami lub zdarze-
niami losowymi) piecza zastępcza 

nad dzieckiem może zostać powie-
rzona rodzinie pomocowej. Podsta-
wą umieszczenia dziecka w rodzinie 

pomocowej jest umowa zawarta mię-
dzy Starostą a rodziną pomocową. 
Czas pobytu dziecka w rodzinie 

pomocowej nie może przekroczyć  
2 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ 
RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomoco-
wej może być powierzone:

 5 rodzinie zastępczej niezawodo-
wej, rodzinie zastępczej zawo-
dowej lub prowadzącym rodzin-
ny dom dziecka;

 5 małżonkom lub osobie niepo-
zostającej w związku małżeń-
skim przeszkolonym do pełnie-
nia funkcji rodziny zastępczej, 
prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka lub rodziny przysposa-
biającej.

ŚWIADCZENIA 
PRZYSŁUGUJĄCE 
RODZINIE POMOCOWEJ:

W przypadku powierzenia rodzi-
nie pomocowej opieki i wychowa-
nia nad dzieckiem umieszczonym 

w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka, rodzinie 
pomocowej wypłaca się świadcze-
nie i dodatki przysługujące rodzi-
nie zastępczej lub prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka, o  któ-
rych mowa w art. 80 ust. 1 i 1a 
oraz art. 81 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, w wysokości proporcjonal-
nej do liczby dni pobytu dziecka 
w danym miesiącu w tej rodzinie 
pomocowej.

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ 
POMOCOWĄ?

Aby zostać rodziną pomocową 
należy zgłosić się do Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej ul. Staszica 9. Szczegó-
łowe informacje można również 
uzyskać pod numerem telefonu  
81 531 53 84 i adresem e-mail: 
sekretariat@pcprleczna.pl

 9Tekst: Natalia Siwko
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„Wszędzie dobrze,  
ale w domu najlepiej”

Czy zastanawialiście się 
Państwo jak wyglądają 
wakacje w Domu Dziecka? 
Już odpowiadamy – zupełnie 
normalnie. W takiej właśnie 
placówce, w Kijanach 
w gminie Spiczyn, na co dzień 
przebywa 27 podopiecznych 
usytuowanych na dwóch 
piętrach, w dwóch Domach 
– Dom 1 i Dom 2. W lipcu 
i sierpniu korytarze domu 
robią się puste, wręcz zamiera 
życie związane z codziennymi 
obowiązkami, z jakimi mierzą 
się nasi podopieczni.

Z arówno Dyrekcji jak i wycho-
wawcom placówki zależy 
na tym, aby jej podopieczni 

w czasie wakacyjnym jak najwię-
cej czasu spędzali poza tymi mura-
mi. Aby umieli podzielić się swoim 
„wolnym czasem” z najbliższymi. 
Chcemy, aby czas wakacji wykorzy-
stali najlepiej i najpiękniej jak umie-
ją, pozostawiając na dwa miesiące 
wszystkie smutki, troski i niepowo-
dzenia nagromadzone przez dzie-
sięć miesięcy za drzwiami, w murach 
budynku. Nasi podopieczni wyruszają 
do miast i wiosek, z których pocho-
dzą – do Rodziny, do Domu z którym 
wiążą wiele wspomnień.

Jak powszechnie wiadomo, rodzi-
na jest pierwszym i najważniejszym 
środowiskiem społecznym dla czło-
wieka, to ona od najmłodszych lat 
kształtuje charakter, osobowość, 
światopogląd młodych ludzi. Rodzinę 
jako podstawową jednostkę społeczną 
spotkać można w zasadzie wszędzie 
– niezależnie od miejsca czy czasu, 
o którym się mówi. Słysząc rodzi-
na – myślimy dom. Tak naprawdę 
słowo „dom” nabiera swego prawdzi-
wego znaczenia, gdy jest skojarzone 

z takimi pojęciami jak właśnie rodzi-
na, ognisko domowe, bezpiecz-
na przystań. Dom bowiem powiem 
być miejscem, w którym dziec-
ko może się schronić w najtrud-
niejszych momentach swego życia, 
znaleźć tu spokój, wytchnienie, 
wsparcie u najbliższych, nabrać chęci 
do życia. Ale dom to nie tylko naj-
bliższa rodzina. Dom jest traktowany 

przez każdego z nas jako schronienie, 
azyl, w którym zawsze można zna-
leźć przyjazną atmosferę. I nie wiąże 
się to z bogactwem, wystawnością 
czy wygodą. O wiele bardziej ceni się 
skromne pomieszczenia, gdzie żyją 
kochający się ludzie, niż bogate pała-
ce, gdzie panuje chłód i brak uczuć. 
Dlatego nasi podopieczni z takim 
utęsknieniem wyczekują momen-
tów, gdy do domu rodzinnego mogą 
„być urlopowani”. To tam dorasta-
li, mierzyli się z pierwszymi swoimi 
sukcesami, ale i porażkami. To dom 
rodzinny przywołuje najwspanial-
sze wspomnienia, i nie ma znacze-
nia, czy po drodze pojawiły się też 
złe momenty – nasi podopieczni przy-
wołując wspomnienia domu rodzin-
nego opowiadają te dobre i szczęśli-
we chwile z nim związane.

Pojawia się więc pytanie, jakie 
wartości – zarówno my, jak i nasi 
podopieczni – wynosimy z rodzinne-
go domu? Jest to oczywiście pewien 
światopogląd, pewien system warto-
ści, któremu ciężko jest się sprzeci-
wić, dlatego należy wierzyć, że jest 
on słuszny.

Stwierdzenie, że dom i rodzina 
są najważniejsze w naszym życiu 
jest zupełnie oczywiste tylko wtedy, 
kiedy jest się dzieckiem. Kiedy czło-
wiek dorasta, poznaje świat z różnych 
stron i często przychodzi refleksja, 
zastanowienie nad tym, czy rzeczy-
wiście bez domu nie można żyć.  
Wielu młodych ludzi, przeżywając 
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pozostanie tak samo ważną warto-
ścią, pod każdą szerokością geogra-
ficzną i w każdym wieku.

Zastanawiacie się też zapewne, 
co z podopiecznymi, którzy niestety 
nie mogą nigdzie wyjechać i waka-
cje spędzają w Placówce? Już opo-
wiadamy.

Podopiecznym, którzy pozosta-
ją w placówce staramy się zorgani-
zować czas jak najlepiej, aby wspo-
mnienie wakacji przywoływało 
uśmiech na twarzy, gdy będą opo-
wiadać o swoich przeżyciach tego 
czasu. Młodszym podopiecznym 
organizujemy różnego rodzaju gry, 
zabawy, wyjścia na place, aktywnie 
spędzamy czas na świeżym powie-
trzu, wychodzimy na lody. Nato-
miast nasi starsi podopieczni mają 
udział w organizowaniu swojego 
czasu. Dlatego też chętnie wychodzą 
z inicjatywą uczestniczenia w drob-
nych pracach zarobkowych m.in. 
zbieraniu borówek czy też wiśni 
w pobliskich sadach. Jest to też 
czas, kiedy można pozwolić sobie 
na różne eksperymenty kulinarne, 
podczas których podopieczni naby-
wają nowe umiejętności. Chętnie 
też wykonują drobne bądź większe 

Narzędzia multimedialne we wsparciu 
rozwoju uczniów niepełnosprawnych

prace porządkowe w swoich poko-
jach (np. odświeżanie ścian). Mają 
również siłę na przyjemności i chęt-
nie korzystają wspólnie z wycho-
wawcą z wyjazdów plenerowych. 
Wzięliśmy udział w: XII Międzyna-
rodowym Festiwalu Śladami Sin-
gera; IX Festiwalu Sztuk Natural-
nych Zew Natury, gdzie mieliśmy 
przyjemność posłuchać polskiego 
rapera „Grubsona”; II Powiatowym 
Dniu Kół Gospodyń Wiejskich; III 
Dzień Produktu Lokalnego i Tra-
dycyjnego w Powiecie Łęczyńskim 
oraz odwiedziliśmy Komendę Miej-
ską PSP JPGR1w Lublinie poznając 
pracę strażaka „od kuchni”. Mamy 
też takich podopiecznych, dla któ-
rych wakacje to też czas aby zmie-
rzyć się ze swoimi możliwościami. 
Jedna z wychowanek brała udział 
w konkursie plastycznym pt. „Sza-
chy – królewska gra”, organizowa-
nym przez Lubartowski Ośrodek 
Kultury wspólnie z LUKS Lubartów. 
Gratulujemy Ani zajęcia I miejsca 
i życzymy kolejnych sukcesów! Tra-
dycją jest, że zwieńczeniem wakacji 
będzie wyjazd na kolonie nad morze 
do Łącka koło Jarosławca.

 9Tekst: Natalia Kalało

Nasi uczniowie podczas zajęć 
w Ośrodku Rewalidacyjno 
– Wychowawczym 
w Łęcznej korzystają 
z tabletów i komputerów, 
które wyposażone 
są w specjalistyczne aplikacje 
wspomagające komunikację. 
Uczą się korzystania 
z nowoczesnego medium.

D zięki programom multimedial-
nym uczniowie mogą tworzyć 
własne opowieści obrazkowe, 

samodzielnie rysować, malować, 
układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, 
kształtów, kolorów, grać w różne 
gry. Oprogramowania wszechstron-
nie aktywizują i edukują, wspo-
magają rozwój uczniów, dając im 
narzędzia do twórczego działania. 
Programy przyczynowo – skutko-
we do łatwego rysowania oraz róż-
nego rodzaju gry edukacyjne rozwi-
jają percepcję wzrokową, słuchową, 
koordynację wzrokowo-słuchowo-
-ruchową, wprowadzają w świat 
kolorów, kształtów, dźwięków. Roz-
wijają zdolności poznawcze: myśle-
nie, spostrzegawczość, koncentrację, 
uwagę, kształtują umiejętności języ-
kowe, rozwijają umiejętności szkol-
ne: liczenie, czytanie, pisanie.

Nasi uczniowie i wychowanko-
wie uczestniczą w terapii uwagi słu-
chowej metodą TOMATISa. Metoda 
ta polega na słuchaniu dźwięków 
poprzez urządzenie nazwane „elek-
tronicznym uchem”. Zmusza ono 
ludzkie ucho do  efektywnego, 
aktywnego słuchania, dzięki zasto-
sowaniu muzyki o zróżnicowanej 

Programy aktywizujące i eduka-
cyjne użyte za pośrednictwem table-
tów i laptopów oraz terapii meto-
dą TOMATISa stanowią doskonałe 

okres buntu i zniechęcenia, ucieka 
z domu, by spróbować życia na wła-
sną rękę. Ucieczki takie kończą się 
jednak najczęściej powrotem i skru-
chą. Człowiek nie może budować 
swojego szczęścia bez żadnych pod-
staw. Tradycja rodzinna przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie jest jed-
nym z ważniejszych aspektów, które 
kształtują naszą tożsamość, w tym 
tożsamość naszych wychowanków. 
Warto przy tej okazji zaznaczyć, 
że stosunki między rodzicami a dzieć-
mi (naszymi podopiecznym) zmie-
niają się na przestrzeni zaistniałych 
wydarzeń. Nie są to zmiany natych-
miastowe, dlatego próby buntu czy 
radykalnych rewolucji nigdy nie 
przynoszą pożądanego efektu. Ale 
świat wokół nas się zmienia i jasne 
jest, że wraz z nim zmieniać się będą 
także nasze wzajemne relacje. Pogląd 
na pewne sprawy naszych podopiecz-
nych jest inny, niż był lata czy wieki 
wcześniej. Nigdy jednak nie zmienia 
się staropolskie przysłowie: „Wszę-
dzie dobrze, ale w domu najlepiej”. 
I nieważne czy jest to dom inteligen-
cji epoki romantyzmu, czy współcze-
snej rodziny średniozamożnej. Dom 
dla każdego naszego podopiecznego 

wsparcie rozwoju uczniów niepeł-
nosprawnych.

 9Tekst, foto: Paweł Wawer, 
Agnieszka Tomaszewska

częstotliwości. Specjalne słuchaw-
ki, podają dźwięk drogą powietrzną 
oraz kostną, co powoduje intensyw-
ną stymulację kory mózgowej oraz 

eliminacje nadwrażliwości słucho-
wych, przyczyniając się do popra-
wy procesów uczenia się i elimino-
wania stresu.
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Jedyna taka Rada przy kopalni

Wspieranie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, 
zachowanie miejsc pracy dla 
obecnych i przyszłych pokoleń 
i rozwój biznesowy przy 
jednoczesnym zmniejszaniu 
negatywnego wpływu 
na środowisko – wyzwań 
przed „Bogdanką” jest wiele, 
innowacyjna i niezależna 
Rada Naukowa ds. Ochrony 
Środowiska pomoże im 
sprostać.

MOTYWACJA 
DO DZIAŁANIA 
„Bogdanka” powołała innowacyjne 
gremium doradcze w postaci Rady 
Naukowej. Organu, który wesprze 
Spółkę w procesie transformacji w kie-
runku kopalni nie tylko najbardziej 
efektywnej pod względem wydobycia, 
ale i inwestycji środowiskowych. Jak 
do tego doszło, że naukowcy poświęcą 
swój czas i wiedzę po to, żeby pomóc 

ważnej w regionie firmie, będącej jed-
nym z największych pracodawców? 
Czy zysk firmy może być zyskiem 
dla środowiska? „Bogdanka” wierzy, 
że tak. Zresztą Spółka, której core busi-
nessem jest czerpanie zasobów Ziemi 
powinna być do tego zobowiązana.

Podczas spotkania inaugurujące-
go działalność Kopalni w Bogdan-
ce, 6 stycznia 1972 roku profesor 
Bolesław Krupiński, wybitny eks-
pert górniczy zapowiedział dyrekcji 
„Pamiętajcie także, że będziecie mieli 
do czynienia z górnikami, a więc ludź-
mi lubiącymi szybką, skuteczną pracę 
i co tu mówić (..) – obiektywnie musi-
my na siebie spojrzeć – zawsze prze-
cież – swoją działalnością naruszają-
cym i miejscowe stosunki i przyrodę…”. 
Krupiński przewidział potrzebę dba-
nia o aspekt środowiska, nie wiedząc 
wówczas, że wydobycie w Bogdan-
ce odbywać się będzie w sąsiedztwie 
tak cennych przyrodniczo obszarów 
chronionych. Poleski Park Narodo-
wy, niewątpliwie najcenniejszy z tych 

obszarów, ma bowiem 32 lata, a „Bog-
danka” w tym roku świętuje 40-lecie 
wydobycia. Do tego obszary Natura 
2000 Polesie z 2007 r. oraz Jeziora 
Uściwierskie z 2008 r. i Park Krajo-
brazowy Pojezierze Łęczyńskie, nie-
zwykłe torfowiska.

TO NIE „GREENWASHING”
W streszczeniu strategii biznesowej 
Spółki przeczytać można o działal-
ności z zakresu zrównoważonego roz-
woju i działaniach zmniejszających jej 
wpływ na środowisko naturalne jako 
drodze do osiągnięcia zysku na zakła-
danym poziomie. Zarząd podkreśla, 
że w obecnych czasach bez zaangażo-
wania w sprawy środowiskowe oraz 
społeczne nie da się już prowadzić 
biznesu. Ramy polityki klimatyczno-
-energetycznej UE jasno wskazują drogę, 
którą nasz kontynent będzie podążał, 
a ich cele jasno wskazują, że skupiamy 
się na zwiększeniu konkurencyjności, 
bezpieczeństwa, równowagi gospodar-
ki i systemu energetycznego UE. Nowe 

zasady raportowania, m.in. taksono-
mia UE, mają też sprzyjać inwestowaniu 
w eko-technologie. Z naszej perspekty-
wy rozwój OZE na Lubelszczyźnie może 
również sprzyjać tworzeniu miejsc pracy 
i podnoszeniu konkurencyjności regionu. 
Dlatego sądzimy, że zmiany związane 
z istotnością czynników ESG w strate-
giach biznesowych będą jeszcze przy-
spieszać – podkreśla Kasjan Wyliga-
ła, Z-ca Prezesa Zarządu ds. strategii 
i rozwoju.

Jako jedna z pierwszych spółek 
„Bogdanka” pracuje nad Strategią 
ESG. Wykorzystuje wiedzę swoich 
pracowników, ale również zewnętrz-
nych ekspertów, by zmieniać spo-
sób prowadzenia biznesu na bardziej 
przyjazny środowisku i społeczności. 
Pomimo zachowania należytej sta-
ranności wdrażane rozwiązania nie-
jednokrotnie spotykają się z szuflad-
ką „greenwashing”. My, jako spółka 
wydobywcza, jesteśmy bardzo świa-
domi wyzwań środowiskowych, wielu 
z naszych specjalistów czy inżynierów 

zgłębia różnego rodzaju aspekty środo-
wiskowe czy stara się mierzyć wpływ 
na środowisko. Ten wysoki poziom świa-
domości motywuje nas do ciągłego pro-
cesu doskonalenia. Słowem, każdego 
roku powstają nowe idee, nowe projek-
ty, które zwiększyć mają efektywność 
środowiskową Bogdanki. Raz na jakiś 
czas dostajemy po prostu feedback, czy 
podjęte inicjatywy przyniosły pozytywny 
skutek środowiskowy lub przynajmniej 
dobrze rokują, czy też trzeba szukać 
innego rozwiązania. Nie chcemy „sprze-
dawać” mało znaczących projektów jako 
te „superzielone” i „eko”. Zresztą „eko” 
oznacza czasem właśnie niepodejmowa-
nie działań. Np. nie wydobywamy i nie 
planujemy wydobycia pod Poleskim Par-
kiem Narodowym. To taka jedna z naj-
lepszych w mojej ocenie „eko” inicjatyw 
naszego Zarządu, ale nie wygramy nią 
żadnego konkursu – tłumaczy Artur 
Wasil – Prezes Zarządu.

Co zatem zrobić, by faktycznie 
mniej szkodzić środowisku, a nie być 
posądzanym o „zielone mydlenie 
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oczu”? Jednym z rozwiązań dla „Bog-
danki” ma być Rada Naukowa ds. 
Ochrony Środowiska przy LW „Bog-
danka”.

JEDYNA TAKA RADA  
PRZY KOPALNI

Takiej Rady nie ma w Polsce żadna 
firma, a już na pewno nie kopalnia. 
Powołana Rada Naukowa ds. Ochro-
ny Środowiska przy Lubelskim Węglu 
„Bogdanka” S.A. jest organem opiniu-
jąco-doradczym dla Spółki w zakre-
sie działań z zakresu ochrony środo-
wiska. Analizie poddawana będzie 
działalność bieżąca, ale i plany pro-
jektowe. Jej członkowie to wybitni 
naukowcy, a ponadto reprezentanci 
lokalnego środowiska, w szczególno-
ści ośrodków akademickich, instytucji 
samorządowych czy organizacji poza-
rządowych. Funkcjonowanie Rady 
to społeczna działalność na rzecz 
lokalnego środowiska przyrodni-
czego. Nieodpłatność uczestnictwa 
w Radzie to zapewnienie wiarygod-
ności i niezależność jej funkcjonowa-
nia. Stworzenie Rady przy „Bogdance” 
to konsekwencja wielu rozmów z przed-
stawicielami spółki w temacie tego, 
co można zrobić, żeby kopalnia zacho-
wała miejsca pracy i mogła się rozwijać, 
wpływając tym samym na rozwój regio-
nu, skutecznie kompensując negatyw-
ny wypływ na środowisko. Początkowo 
myśleliśmy o Radzie na rzecz Polesia, 
myśląc chyba, że spółka nie zaprosi nas 
do siebie, nie otworzy się na meryto-
ryczną dyskusję. Jest to wyraz odwagi 
Spółki i otwartość godna podziwu, nie 
jesteśmy bowiem powołani po to, by ich 
chwalić, a po to, by rzetelnie analizo-
wać działalność kopalni, w tym plany 
ekspansji, wpływ na środowisko. Jeste-
śmy gronem naukowców, które przez 
cały okres pracy badawczej obserwu-
ją wpływ kopalni na środowisko przy-
rodnicze, w tym np. na stosunki wodne, 
florę i faunę, jakość gleb. Wierzymy, 
że wspólną pracą inwestycje środowi-
skowe Bogdanki będą możliwie najbar-
dziej trafione i efektywne – tłumaczył 
prof. Grzegorz Grzywaczewski, jeden 
z pomysłodawców Rady, powołany 
w jej skład z ramienia Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie.

Powołanie Rady jest działaniem 
prewencyjnym „Bogdanki” w celu 
stawienia czoła wyzwaniom związa-
nym z ochroną środowiska i regula-
cjom, które są coraz bardziej ostre 
w tym zakresie. Taksonomia UE, 
czyli w skrócie zrównoważone finan-
sowanie wprowadza obowiązek roz-
szerzonego raportowania działań, 
które podjęła firma w celu przeciw-
działania zmianom klimatu. Dodatko-
wo to wymóg tworzenia scenariuszy 
odpowiadających na wzrost średniej 
temperatury na ziemi, co odnosi się 
bezpośrednio do Porozumienia Pary-
skiego. Kopalnia będzie zatem musia-
ła szukać nowych szans rozwojowych, 
zaś same inwestycje pokryje z wła-
snej kieszeni.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A.

Spędzaj wolny czas na stadionie!
Piłkarze Górnika Łęczna 
niezbyt udanie rozpoczęli 
nowy sezon piłkarski Fortuna 
1 Ligi. Górnicy po 6 kolejkach 
uzbierali zaledwie 3 punkty 
i wciąż czekają na pierwsze 
ligowe zwycięstwo. Tym 
bardziej potrzebują oni 
wsparcia kibiców.

G órnik Łęczna przygotował 
niezwykle atrakcyjną ofer-
tę dla kibiców, a ceny bile-

tów normalnych zaczynają się już 
od 12 złotych. Zielono-czarni przy-
gotowali jednak atrakcyjne raba-
ty. Brejdaki po szalu i Górnicza 
rodzina to oferty, które pozwolą 
sporo zaoszczędzić. Jeśli zdecydu-
jesz się przyjść na stadion w więk-
szej grupie za bilety zapłacisz nawet 
poniżej 10 zł. Najlepiej opłaca się 
wyjście w grupie! Zbierz łącz-
nie 10 osób, a za bilety zapłacicie 
tylko 5 zł!

Latem zeszłego roku Górnik Łęcz-
na jako pierwszy klub w Polsce 
wprowadził nowość w ofercie bile-
towej klubów piłkarskich – miesięcz-
ną subskrypcję biletów jako alterna-
tywę do tradycyjnego karnetu.

Podepnij do swojego konta w ser-
wisie biletowym kartę płatniczą 

i ciesz się możliwością ogląda-
nia Górników na stadionie przy 
Al. Jana Pawła II 13 – subskry-
buj karnet lub bilety. Jak chcesz 
i kiedy chcesz. Wybierasz swoje 
miejsce na stadionie i to jak czę-
sto chcesz je opłacać – miesięcz-
na opłata już od 9,99 zł lub za rok 
z góry już od 119,99 zł. Tak długo 
jak będziesz utrzymywał cyklicz-
ność opłat tak długo będziesz cie-
szył się rozrywką na żywo na sta-
dionie! To niezwykle atrakcyjna 
opcja wsparcia Górników w walce 
o najwyższe cele. Dostajesz ponad 
40% rabatu w porównaniu z trady-
cyjnym zakupem biletów.

Bilety na mecze Górnika w mie-
sięcznej subskrypcji to gwarancja 
najtańszych wejściówek na mecze 
zielono-czarnych. Otrzymujesz 
ponad 50% rabatu w porównaniu 
do pojedynczych zakupów biletów. 
Za niecałe 20 złotych w skali mie-
siąca możesz odbierać darmowe 
bilety na każde wybrane przez sie-
bie mecze zielono-czarnych. Masz 
do nich dostęp, kiedy tylko chcesz – 
przez okrągłe 365 dni od dnia zaku-
pu. Ale to nie wszystko! Subskryp-
cja gwarantuje Ci również prawo 
pierwszeństwa w wyborze miejsca 
przed każdym spotkaniem. Wybierz 
co mecz swoje miejsce na stadionie, 
gdzie tylko chcesz!

 9Tekst: Tomasz Płaza

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ

ŁKS Łódź – Górnik Łęczna, 5 września, godz. 20:00
Górnik Łęczna – GKS Katowice, 10 września, godz. 20:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS – Górnik Łęczna, 17 września*

*Dokładny termin spotkań zostanie ustalony w późniejszym terminie. Szczegółowy harmonogram meczów można znaleźć 
na gornik.leczna.pl
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Czas relaksu w powiatowym 
Klubie „Senior+” w Łęcznej

Klub „Senior+” istnieje już 
ponad dwa lata, zrzesza 
osoby z powiatu łęczyńskiego, 
które ukończyły 60 lat oraz 
są nieaktywne zawodowo. 
Osoby te mają potrzebę 
spotykania się z rówieśnikami, 
by móc w sposób twórczy 
razem spędzić czas.

Seniorzy uczestniczą w zajęciach 
ruchowych, rekreacyjnych, kul-
turalno-oświatowych, kulinarnych 

i aktywizujących społecznie. Zajęcia 
mają na celu motywowanie seniorów 
do czynnego życia na różnych płasz-
czyznach, by nadal czuli się sprawni, 
potrzebni i spełnieni. To co robią w klu-
bie pomaga im w ich codziennym funk-
cjonowaniu, usprawnia ich sferę intelek-
tualną, fizyczną i psychiczno-duchową. 
Seniorzy chcą spotykać się, by móc zwy-
czajnie porozmawiać z drugim czło-
wiekiem, pobyć w życzliwej atmosfe-
rze i przy tej okazji jeszcze zrobić coś 
pożytecznego dla innych.

Lato to czas relaksu, odprężenia 
i przyjemności. W ramach zajęć rekre-
acyjnych odbyły się wycieczki do San-
domierza, Chełma i Zamościa. W Sando-
mierzu w upalny dzień seniorzy płynęli 
statkiem po Wiśle, zwiedzali stare mia-
sto z użyciem meleksów, regenerowali 
swoje siły w zaciszu kawiarenek. Klubo-
wicze odprężali się w Chełmskim Parku 
Wodnym, korzystali z jacuzzi, pływal-
ni oraz tężni. Spacerowali starym mia-
stem, modlili się w bazylice i relakso-
wali się w kafejkach.

W Krasnobrodzie seniorzy poznali 
historię powstania sanktuarium maryj-
nego, zaczerpnęli wodę z cudownego 
źródełka, w Zamościu spacerowali ulicz-
kami starego miasta oraz odpoczywali 
w kawiarnianych ogródkach.

W  klubie czas płynie inaczej. 
Codzienność przeżywana razem z inny-
mi staje się szczególnym czasem, który 
nadaje życiu smaku, inności i pobudza 
ciągle do pracy nad sobą.

A ta z kolei może przynieść tylko 
dobre zmiany bez względu na wiek.

 9Tekst: Ewa Burcon

Wycieczka do Chełma Wycieczka do Krasnobrodu

Wycieczka do Krasnobrodu Wycieczka do Zamościa

2500 tysiąca złotych straciła 38-letnia 
mieszkanka Łęcznej po kontakcie 
z rzekomym pracownikiem 
banku. Mężczyzna poinformował, 
o podejrzanych transakcjach na jej 
koncie. Polecił zainstalowanie 
aplikacji na telefonie TeamViewer 
QuickSupport, po czym kazał 
zalogować się do bankowości 
elektronicznej i wygenerować kod 
Blik. Jak się potem okazało na jej 
dane został również złożony wniosek 
o kredyt na kwotę 15 tysięcy złotych. 
Na szczęście do wypłaty tych pieniędzy 
nie doszło. Apelujemy o ostrożność.

Do policjantów z łęczyńskiej komendy 
zgłosiła się 38-letnia mieszkanka Łęcz-
nej. Z jej relacji wynikało, że odebrała 

telefon od mężczyzny z charakterystycznym 
wschodnim akcentem. Mężczyzna ten poda-
wał się za pracownika banku. Poinformował, 
że z jej konta ktoś chce wypłacić pieniądze.

Zaniepokojona całą sytuacją, niczego nie-
świadoma 38-latka zgodnie z podanymi podczas 
rozmowy instrukcjami zainstalowała na swoim 
telefonie aplikację TeamViewer QuickSupport. 
Jest to aplikacja, która dała oszustom pełną 
kontrolę nad jej telefonem i kontem bankowym. 
Następnie nie rozłączając rozmowy miała zalo-
gować się do konta bankowości elektronicz-
nej i wygenerować kod Blik. Jak oświadczył 

jej rozmówca konieczne jest to aby anulować 
wszystkie próby „podejrzanych” przelewów.

Jak się potem okazało, kobieta straciła 2500 
złotych. Ponadto oszust na jej dane złożył 

wniosek o kredyt na kwotę 15 tysięcy zło-
tych. Na szczęście w tym przypadku nie doszło 
do wypłaty tych pieniędzy.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowa-
nie szczególnej ostrożności, rozsądek i ogra-
niczone zaufanie do rozmówców przy podej-
mowaniu wszelkich decyzji finansowych. 
Pamiętajmy, że pracownik banku nigdy nie 
prosi o wygenerowanie kodów Blik. Nie ufaj 
osobom, które namawiają do instalacji dodat-
kowego oprogramowania na telefonie czy kom-
puterze. Zawsze możesz potwierdzić tożsamość 
konsultanta banku na infolinii ale pamiętaj 
najpierw się rozłącz, a następnie sam wybierz 
numer z klawiatury telefonu.

 9Tekst: Starszy aspirant Magdalena Krasna

Uważaj na oszustów podających się za pracowników banku
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W 2013 roku czynnie włączyły-
śmy się w uroczystość odsłonięcia 
obelisku upamiętniającego pomor-
dowanych w 1942 roku mieszkań-
ców Głębokiego i okolic. Corocznie 
uczestniczymy w Dniach Cycowa, 
Dożynkach Gminno-Parafialnych 
oraz Powiatowych poprzez przy-
gotowywanie potraw regionalnych, 
wieńców dożynkowych, rękodzieła.

Ustawa z 2018 roku o Kołach 
Gospodyń Wiejskich podniosła 
rangę KGW do poziomu wyposażo-
nych w osobowość prawną, samo-
rządnych, społecznych organiza-
cji mieszkańców wsi. Niezależnych 
od innych organizacji społeczno-
-zawodowych rolników, jednostek 
samorządu terytorialnego. Środki 
przyznane pozwoliły nam na dopo-
sażenie sprzętowe KGW jak rów-
nież możliwość zakupu strojów.

Brałyśmy udział w konferen-
cji i warsztatach KGW Lubelsz-
czyzny, w imprezach organizowa-
nych przez Powiat Łęczyński tj. 

KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW w Głębokiem (gmina Cyców) Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głębokiem istniało 
w latach 70-tych 
ubiegłego wieku. 
Na miarę tamtych czasów 
prosperowało prężnie. 
Panie podnosiły swoje 
umiejętności kulinarne, 
krawieckie organizując 
wszelkiego rodzaju kursy 
oraz pokazy. Imprezy 
kulturalne integrowały 
mieszkańców wsi, były 
sposobem na spędzenie 
wspólnie czasu, gdyż 
niewiele było rozrywek.

My, już jako młodsza gene-
racja, reaktywowałyśmy 
działalność w 2009 roku 

gdzie włączyłyśmy się czynnie 
w działalność kulturalną środo-
wiska lokalnego. Współorganizo-
wałyśmy wypoczynek letni dzie-
ci i młodzieży na bazie świetlicy 
wiejskiej w Głębokiem jak również 
w czasie ferii zimowych. Organi-
zowane półkolonie letnie pod 

KGW „Nadwieprzanki” (gmina Milejów)Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wólce Łańcuchowskiej 
zostało założone 
w 2019 r. Nasza grupa 
formalnie liczy 25 osób, 
lecz niejednokrotnie 
w działalność samego Koła 
zaangażowani są znajomi 
czy też rodzina działaczy, 
za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni.

Po wielu naradach i wysłucha-
niu propozycji wybraliśmy 
nazwę dla naszego Koła – 

„NADWIEPRZANKI”. Bardzo spodo-
bało się nam właśnie to określenie, 
ze względu na oryginalność i nawią-
zanie do rzeki Wieprz, nad którą 
położona jest nasza Wieś. W dużej 
mierze jesteśmy osobami pracują-
cymi zawodowo, prowadzącymi 
własne gospodarstwa rolne, bądź 
łączącymi obie te profesje, jed-
nak priorytetem jest dla nas, aby 
co jakiś czas znaleźć kilka chwil 
na zebrania czy spotkania integra-
cyjne. Z wielką chęcią bierzemy 

KGW W GŁĘBOKIEM  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 13 lat
 5 Liczba członków: 37
 5 Najstarszy członek ma: 66 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 27 lat

KGW „NADWIEPRZANKI”  
W LICZBACH: 

 5 Koło działa: 3,5 roku
 5 Liczba członków: 25
 5 Najstarszy członek ma: 66 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 30 lat

czynny udział w różnego rodzaju 
okolicznych imprezach, festynach 
czy konkursach kulinarnych oraz 
szkoleniach.

Nasze Koło składa się z osób 
posiadających różne umiejęt-
ności, od kulinarnych po arty-
styczne. Przygotowując menu 
na  różnego rodzaju imprezy 
czy wystawy, przede wszystkim 

stawiamy na  dawne przepisy 
naszych mam i babć, starając się 
wciąż kultywować stare tradycje. Te 
wartości są dla nas pierwszorzędne 
i pełnią funkcję naszej skarbnicy 
wiedzy. Bardzo lubimy spędzać gru-
powo czas przygotowując potrawy 
na różne spotkania okolicznościo-
we czy produkując wianki i ozdo-
by np. na dożynki. W tym czasie, 

rozmawiając dzielimy się historia-
mi swoimi oraz naszych dziadków, 
wspominamy działalność w ubie-
głych latach oraz planujemy kolej-
ne sposoby reprezentacji naszego 
Koła. Rękodzieła tworzone są sta-
rymi metodami z największą sta-
rannością, po to, by oddać charak-
ter i klimat dawnej Polskiej Wsi. 
Wymaga to poświęcenia ogromu 
cierpliwości i czasu, lecz satysfak-
cja z efektów końcowych jest nie-
porównywalna.

Tak jak wyżej zostało wspomnia-
ne, staramy się reprezentować, 
gdzie tylko jest taka możliwość, 
jednak nie mogłoby się to odbyć 
bez odpowiedniej infrastruktury. 
W prężnym starcie i rozwoju Koła 
pomogła dotacja dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Dzięki niej mogli-
śmy zakupić namiot, sprzęty AGD 
oraz wiele innych przedmiotów 
na rzecz rozwoju kultury ludowej, 
a w szczególności kultury lokal-
nej i regionalnej czy działalności 

związanej z rozwojem obszarów 
wiejskich. Zakupione akcesoria czę-
sto wykorzystywane są przez człon-
ków koła oraz innych mieszkańców 
np. w sezonowych pracach kulinar-
nych. Użytkownicy zwracają sprzęty 
z uśmiechami na ustach, co moty-
wuje do dalszej pracy i utwierdza 
nas w przekonaniu, że dobrze inwe-
stujemy otrzymaną pomoc. Te same 
emocje odczuwamy podczas imprez 
parafialnych tudzież gminnych oraz 
powiatowych, gdzie wielokrotnie 
klienci naszego stoiska podziwiają 
ze zdumieniem rękodzieło, wraca-
ją po „dokładki” naszych specjałów 
kulinarnych, lub na naszych oczach 
rozpływają się w smaku własnoręcz-
nie robionych nalewek.

 9Tekst: Elżbieta Mazur

patronatem KRUS, piknik rodzinny 
jako impreza plenerowa dla całych 
rodzin były owocem pracy naszych 
Pań z KGW. Bardzo dobra współ-
praca ze Szkołą Podstawową Nr 1 

w Głębokiem pozwoliła na czyn-
ne włączenie się w organizowanie 
wspólnie Dnia Babci i Dziadka, 
Dnia Matki czy zabaw choinko-
wych w szkole.

Dzień Produktu Lokalnego i Tra-
dycyjnego, cyklicznie organizowa-
nych powiatowych Dniach KGW, 
Bitwie Regionów. Bierzemy udział 
w kursach, warsztatach rękodzie-
ła artystycznego, szkoleniach, 
imprezach okolicznościowych. 
Zorganizowałyśmy Rajd Rowero-
wy do Dratowa w ramach realizacji 
zadania publicznego w 2022 roku.                     
     Wspólna praca w KGW sprawia 
nam ogromną radość i satysfakcję, 
jest okazją do wspólnych spotkań, 
wymiany doświadczeń, pomy-
słów. Oficjalnie koło liczy ponad 
30 osób. Oprócz pań członkami są 
również panowie, którzy nas pręż-
nie wspierają. Funkcję Przewodni-
czącej pełni Marta Kociuba.

 9Tekst: Marta Kociuba
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Ewa ZaborskaNa co dzień pracuje w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej, ale gdy 
tylko ma czas oddaje się swojej 
pasji wywołując uśmiech i radość 
na dziecięcych twarzach.

P ani Ewa Zaborska szydełkuje od wczesnej 
młodości, jednak codzienność odłożyła 
jej pasję na długie lata. Ale wraz z poja-

wieniem się wnuków wróciły i dawne zaintere-
sowania. Parę lat temu mój wnuk, Dawid, przy-
szedł ze szkoły z wyzwaniem – wspomina Pani 
Ewa – trzeba było wykonać na zajęcia maskot-
kę w dowolnej technice. Wybór był prosty – 
włóczka, szydełko, kilka godzin pracy i powstała 
pierwsza zabawka inspirowana popularną wów-
czas kreskówką. Dzieciom w klasie pluszak się 
spodobał i tak na zamówienia kolegów i rodziny 
zaczęły pojawiać się kolejne postacie. Dziś to już 
pokaźna kolekcja, a następne zabawki czekają 
na liście do zrobienia. Pani Ewa łączy przyjem-
ne z pożytecznym, bo jak sama mówi, to zajęcie 
które pozwala się odprężyć i zrelaksować, a przy 
tym daje radość maluchom. Skąd czerpie inspi-
racje? Dzieci najczęściej wiedzą, czego chcą. Dosta-
ję zdjęcie, albo informacje jaka ma być to postać 
i szydełkuję zgodnie z zapotrzebowaniem – śmie-
je się Pani Ewa. Szydełkuje techniką półsłupka, 
a czas powstawania maskotki zależy od jej wiel-
kości i ilości szczegółów. Chociaż nie prowadzi 
strony internetowej, nie może narzekać na brak 
zajęcia. Marketing szeptany, polecenia znajo-
mych i przede wszystkim jakość pracy mówią 
same za siebie. Najważniejsze to lubić to, co się 
robi i wkładać w to serce – wtedy cieszy to obie 
strony – podsumowuje.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Laura Baldini

„Sekret Marii. 
Życie, miłość 
i pasja Marii 
Montessori”
„Sekret Marii” to powieść 
biograficzna o wybitnej, 
włoskiej lekarce i pedagog 
żyjącej na przełomie XIX i XX 
wieku – Marii Montesorii.

Akcja powieści rozpoczyna się 
w 1894 r. w Rzymie. Pozna-
jemy wówczas młodą, pełną 

ideałów studentkę medycyny, która 
wbrew przyjętym normom i obyczajom 
społecznym 
postanawia 
spełnić swoje 
n a j w i ę k -
sze marze-
nie, jakim 
jest uzyska-
nie dyplomu 
l ekar sk ie -
go. Niestety 
w  tym cza-
sie zdoby-
cie tego typu 
wykształce-
nia zarezer-
wowane było 
jedynie dla 
mężczyzn, 
a   k o b i e -
ty pragną-
ce prowadzić 
życie inne 
niż rodzinne 
były często 
dyskryminowane. Pomimo licznych 
trudności bohaterka osiąga swój cel 
i jako pierwsza kobieta we Włoszech 
zostaje lekarzem i rozpoczyna pracę 
w klinice psychiatrycznej. Odkrywa, 
iż sposób leczenia pacjentów w szpi-
talu jest dość kontrowersyjny i wiąże 
się z ogromnym cierpieniem i bólem 
podopiecznych. Najbardziej poruszo-
na jest sytuacją dzieci, które „całe 
dnie bezczynnie siedzą na łóżkach” 
nie reagując na nic. Maria postana-
wia to zmienić poświęcając im więcej 
czasu, motywując ich do nauki poprzez 
kreatywną zabawę rozwijającą umysł 
i zdolności logicznego myślenia. Dzię-
ki tym zajęciom mali pacjenci zaczy-
nają zachowywać się jak ich zdrowi 

rówieśnicy. Dla młodej lekarki jest 
to początek nowych wyzwań nauko-
wych. Rozpoczyna współpracę z Gius-
sepe Montesana – lekarzem prowadzą-
cym badania nad „umysłami dzieci 
owładniętych szaleństwem”. Wkrótce 
zaczyna łączyć ich nie tylko zawodo-
wa pasja, ale również głębokie uczucie, 
a Maria zostaje zmuszona do podjęcia 
trudnej decyzji… Powieść Laury Bal-
dini przybliża niezwykłe losy włoskiej 
lekarki, która swoje życie poświeciła 

nauce i zre-
wolucjonizo-
wała ówcze-
sny system 
nauczania 
i   w y c h o -
wania dzie-
c i .  S two -
rzona przez 
nią „metoda 
Montesso-
ri” znalazła 
zwolenników 
n i e  t y lko 
w   E u r o -
p i e ,  a l e 
także w Sta-
nach Zjed-
noczonych, 
w  Indiach 
i   A f r y c e . 
Wykor zy -
stując swoją 
popularność 

nieprzerwanie rozwijała ją, zyskując 
ogromne międzynarodowe uznanie. 
Uczona odegrała niezwykle ważną rolę 
nie tylko w rozwoju pedagogiki, ale 
także feminizmu we Włoszech.

Książka napisana jest przystępnym 
językiem. Dużym jej atutem są przedsta-
wione przez autorkę ciekawostki z życia 
Montessori. Publikacja zapada na długo 
w pamięci, gdyż porusza ważne tema-
ty tj.: wzrost samoświadomości kobiet 
i ich pragnienie decydowania o wła-
snym życiu.

To pozycja nie tylko dla pasjonatów 
biografii i historii, ale także dla miłośni-
ków powieści obyczajowych.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

Z wizytą u Prusa 
w Nałęczowie

28 lipca miało miejsce 
125. spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego 
w Powiatowej Bibliotece 
Publiczne. Tym razem 
uczestniczyłyśmy 
w wycieczce, której 
celem było zwiedzanie 
Muzeum Bolesława Prusa 
w Nałęczowie.

Na miejscu zapoznałyśmy się 
z historią życia i twórczości 
pisarza, a także z pamiąt-

kami po nim. Wśród nich znala-
zły się: nożyk do listów wykona-
ny z kości słoniowej, tabliczka 
z inicjałem imienia i nazwiskiem 

wisząca kiedyś na drzwiach war-
szawskiego mieszkania Prusa, 
cudem zachowane jego okulary. 
Oglądałyśmy m.in.: replikę biurka 
pisarza, na którym stoi XIX-wiecz-
na maszyna do pisania, wykona-
ny z marmuru zestaw piśmienni-
czy z kałamarzem, biblioteczkę 
z najciekawszymi wydaniami dzieł 
oraz gablotę z oryginalnymi lista-
mi i fotografiami pisarza. Cieka-
wostkę stanowi zachowane w ory-
ginale jego świadectwo maturalne.

Wycieczka sprawiła nam mnó-
stwo satysfakcji i radości. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejną…

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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Powiat Łęczyński brązowym medalistą  
XXIII Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS 
oraz VIII Letnich Igrzysk Seniorów

Miasto Szczebrzeszyn było 
gospodarzem jubileuszowych 
XXIII Wojewódzkich Igrzysk 
Rekreacyjno-Sportowych LZS 
„Szczebrzeszyn 2022″oraz 
VIII Letnich Igrzysk Seniorów 
„Lubelszczyzna 2022”. 
Wydarzenie sportowe pod 
patronatem Marszałka 
Województwa Lubelskiego 
Jarosława Stawiarskiego poza 
rywalizacją sportową było 
również okazją do uczczenia 
670 lat nadania praw miejskich 
miastu Szczebrzeszyn.

Celem Igrzysk jest popularyzacja 
sportu, rekreacji i turystyki w śro-
dowiskach wiejskich i mało mia-

steczkowych, czynny wypoczynek 
i współzawodnictwo sportowe, akty-
wizacja samorządów gminnych i powia-
towych do działania na rzecz rozwo-
ju sportu oraz popularyzacja różnych 
form wypoczynku wśród młodzieży 
i seniorów.

Nagrody dla młodych 
sportowców

W naszym powiecie nie braku-
je młodych, zdolnych pasjo-
natów sportu.

Doceniając ich pracę, w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Łęcznej, Wicestarosta Michał 
Pelczarski wręczył młodym spor-
towcom – Pawłowi Bieleckiemu, 

Igorowi Głowience, Malwinie Flo-
rek, Marcelowi Gugułce listy gra-
tulacyjne oraz nagrody rzeczowe 
za osiągnięcia sportowe w ostatnich 
miesiącach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

 Reprezentacje 35 gmin i 12 powia-
tów zmierzyły się ze sobą w róż-
nych konkurencjach sportowych 

i  rekreacyjnych. Rywalizacja 
miała charakter drużynowy jak i indy-
widualny. Odbyły się zawody m.in. 
w piłce nożnej, siatkówce, koszyków-
ce, trójbój kobiet i mężczyzn, wyścig 
slalomowy na hulajnodze, czy też rzut 
lotką do tarczy. W czasie sportowej 
rywalizacji zawodnicy zmierzyli się 
ze sobą także m.in. w innych konku-
rencjach: dojenie krowy, bieg farmera, 
strzelanie z luku, rzut podkową, narty 
integracyjne, czy przeciąganie liny.

50-osobowa delegacja sportowców 
Powiatu Łęczyńskiego z gmin Mile-
jów, Łęczna, Ludwin i Puchaczów 
wzięła udział w XXIII Igrzyskach 
Rekreacyjno-Sportowe w Szczebrze-
szynie. Ekipie sportowców z Ziemi 
Łęczyńskiej przewodniczył Andrzej 
Chabros Wójt Gminy Ludwin oraz 
Ryszard Kurzępa powiatowy dzia-
łacz LZS.

Nasza reprezentacja odniosła duży 
sukces! Powiat Łęczyński został brą-
zowym medalistą obydwu Igrzysk! 
Złotym medalistą został Powiat 
Tomaszowski oraz srebrnym Powiat 
Zamojski. Wśród gmin pierwsze miej-
sce podobnie jak i rok temu zajęła 
Gmina Jarczów.

Prezentujemy wyniki naszych 
zawodników biorących udział 
w rywalizacjach sportowych XXIII 
Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyj-
no-Sportowych:

 5 I miejsce w piłce siatkowej: Ola 
Dobies-Antoniak, Ola Petz, Alicja 
Brida, Magdalena Abel z Milejowa.

 5 II miejsce w piłce koszykowej: Bijata 
Łukasz, Sidor Rafał, Jurasik Bartosz.

 5 II miejsce strzał na bramkę: Brzozo-
wiec-Kurzak Jadwiga i Kazimierz 
Brzozowiec.

 5 II miejsce rzut lotką: Sylwia Brzo-
zowiec.

W klasyfikacji VIII Letnich Igrzysk 
Seniorów (+50):

 5 III miejsce w piłce nożnej w skła-
dzie: Tadeusz Gmurkowski, Zbi-
gniew Kocowski, Kazimierz 
Brzozowiec, Mirosław Kowalik, 
Wojciech Kowalski, Stanisław 

Paszkiewicz, Mirosław Skrzyp-
czak.

 5 II miejsce w wyścigach na hulajno-
dze: Brzozowiec Kazimierz, Brzo-
zowiec-Kurzak Jadwiga, Jadwiga 
Kowalska, Wojtek Kowalski, Pasz-
kiewicz Stanisław.

 5 II miejsce w rzutach korn hole – 
Katarzyna Guz.

 5 II miejsce „narty integracyjne” zdo-
byli Brzozowiec-Kurzak Jadwiga, 
Kazimierz Brzozowiec, Wojciech 
Kowalski.

Seniorzy brali udział jeszcze w kilku 
innych konkurencjach. Igrzyska roz-
grywane były przy pięknej pogodzie 
na obiektach sportowych Szczebrze-
szyna. Organizatorem Igrzysk było 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lubli-
nie przy wsparciu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, Starostwa 
Powiatowego w Zamościu, Urzędu 
Miasta Szczebrzeszyna oraz Powia-
towego i Miejskiego Zrzeszenia LZS 
w Zamościu. W wydarzeniu uczestni-
czyli m.in.: Poseł na Sejm Beata Strzał-
ka, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, 
Starosta Zamojski Stanisław Grześko, 
Wicestarosta Zamojski Witold Maru-
cha, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Zamościu Krzysztof Rusztyn oraz 
Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn Hen-
ryk Matej.

 9Tekst i zdjęcia:  
Tadeusz Gmurkowski


