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Nawiązując do historii 
regionu Powiat Łęczyński 
zorganizował I Powiatowy 
Jarmark Produktu Lokalnego.

W ostatnią sobotę września, 
na placu przy Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej, zgro-

madzili się producenci, rękodzielni-
cy, a także rzemieślnicy. Mieszkańcy 
powiatu mogli skosztować regional-
nych potraw od lokalnych wytwór-
ców, w tym m.in. wina z mniszka 
lekarskiego z Dąbrowy, kiełbasy tra-
dycyjnej z Dratowa, ekologicznych 
serów z Ludwinowa, a także pomido-
rów szklarniowych z Popław. O kuli-
narne smaki zadbały również KGW 
Ciechanki Krzesimowskie oraz KGW 
Ludwiczanka.

Nie zabrakło również stoisk ręko-
dzielniczych, na których swoje wyro-
by oferowali uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Janowicy, człon-
kowie Klubu Senior+ w Bogdance, 
członkowie Klubu Kordonek z Łęcz-
nej, a także Pani Marta Mankiewicz 
i Pani Ewa Zaborska.

Na najmłodszych uczestników 
czekała przejażdżka bryczką lub 
na kucyku, a także darmowy dmu-
chaniec. Ponadto na stoisku sołectwa 
Ciechanki stacjonowali wolontariu-
sze Załogi Czarusia, którzy oferowa-
li wyroby rękodzielnicze, malowanie 
twarzy, doczepianie kolorowych war-
koczyków, popcorn, a także regional-
ne przysmaki. Dochód ze sprzedaży 
w całości został przekazany na lecze-
nie chłopca.

Podczas Jarmarku gościliśmy TVP3 
Lublin w naszym jesiennym studio 
plenerowym. O historii łęczyńskich 
jarmarków opowiedzieli Krzysz-
tof Niewiadomski Starosta Łęczyń-
ski wraz z Moniką Bogusz Dyrek-
tor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej. Potencjał turystyczny 
powiatu łęczyńskiego był tematem 
rozmowy z Anetą Wójcik Prezes Sto-
warzyszenia Agroturystycznego oraz 

Anną Rutkowską właścicielką gospo-
darstwa agroturystycznego w Wólce 
Cycowskiej. Michał Woźniak Radny 
Rady Powiatu Łęczyńskiego, a także 
rolnik wraz z Pawłem Serejem wła-
ścicielem gospodarstwa ogrodnicze-
go w Popławach przybliżyli obraz rol-
nictwa w naszym regionie. W studio 
gościliśmy także Martę Mankiewicz, 
która opowiedziała o swojej pasji 
do szydełkowania. Swoją historią 
związaną z rozpoczęciem działalno-
ści podzielił się również Piotr Janociń-
ski producent ogrodzeń. Powiato-
wy Jarmark Produktu Lokalnego 

był współfi nansowany ze środków 
LW Bogdanka. O strategii działania, 
współpracy instytucji z samorządem 
łęczyńskim mówili Seweryn Szwaroc-
ki Dyrektor ds. Strategii i Zrównowa-
żonego Rozwoju LW Bogdanka wraz 
z Michałem Pelczarskim Wicestaro-
stą Łęczyńskim.

Organizatorem Jarmarku Produk-
tu Lokalnego w Łęcznej był Powiat 
Łęczyński we współpracy z LW Bog-
danka S.A.

9Tekst: Paulina Kondraciuk

CIĄG dalszy na stronie 8

Powiatowy Jarmark 
Produktu Lokalnego w Łęcznej.
Jesienne plenerowe studio TVP3 Lublin

Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński

Michał Pelczarski – Wicestarosta Łęczyński, Seweryn Szwarocki – Dyrektor ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju LW Bogdanka
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Szanowni 
Państwo

Oddajemy w państwa ręce kolejny 
numer informatora samorządowe-
go Ziemia łęczyńska. Z nieukry-

waną radością, patrząc na realizowane 
inwestycje, śmiało mogę powiedzieć, 
że założone na początku naszej kadencji 
cele są skutecznie realizowane, a powiat 
dynamicznie się rozwija. Z powodze-
niem sięgamy po zewnętrzne środki, 
a to pozowała na podejmowanie kolej-
nych inicjatyw. Nasze działania są kom-
pleksowe, a ich celem jest podniesie-
nie standardów w każdym obszarze 
życia społecznego. Stwarzamy również 
warunki do rozwoju biznesu, działamy 
w kierunku tworzenia silnego potencja-
łu inwestycyjnego.

Dbałość o każdy obszar sprawia, 
że powiat łęczyński jest miejscem 
wielu możliwości. Powstają nowe miej-
sca pracy, nowe instytucje. Poprawia 
się infrastruktura drogowa, a budynki, 
które przez lata czekały na moderniza-
cję, dziś prezentują wyznaczane jako-
ścią standardy. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie wsparcie ze strony rządu. 
To te środki dają możliwości i otwie-
rają drogę rozwoju czy zmian w naszej 
małej ojczyźnie. Już niebawem rozpocz-
nie się rozbudowa Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego w Łęcznej. To inwe-
stycja, której zrealizowanie wymaga 
milionowych nakładów, a te pozyska-
liśmy z Ministerstwa Finansów. Łączna 
kwota niezbędna do przeprowadzenia 
rozbudowy wynosi blisko 10 mln. zł, 
z czego ponad 80% to środki z rządo-
wego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych.

Myśląc o rozwoju regionu, nie może-
my zapominać o kulturze i historii, która 
buduje naszą tożsamość. Dlatego poza 
działaniami inwestycyjnymi organi-
zujemy wydarzenia, które pobudzają 
mieszkańców do poznawania zapomnia-
nych zwyczajów czy tradycji. Cieszy 
fakt, że Jarmark Produktu Lokalnego 
i Tradycyjnego, zorganizowany w ostat-
nim czasie, spotkał się z zainteresowa-
niem i z pewnością na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez kulturalnych, 
stanowiąc doskonałą formę promocji 
lokalnych rękodzielników, producen-
tów i przedsiębiorców. Ludzi kreatyw-
nych, z pasją, którzy tworzą ten powiat. 
To w nich tkwi siła tego miejsc

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

24 lutego 2022 r. to dzień, 
w którym rozpoczął się 
zbrojny atak na suwerenne 
państwo ukraińskie. 
Pełnowymiarowa inwazja 
Rosji zburzyła spokój 
i poczucie bezpieczeństwa 
nie tylko wśród naszych 
wschodnich sąsiadów, ale 
i Europejczyków.

Z   uwagą obserwowaliśmy 
sytuację, by móc reagować 
na potrzeby i podjąć natych-

miastowe kroki w niesieniu pomo-
cy. Rozpoczęliśmy maraton pomocy 
i wsparcia. Jestem zbudowany faktem 
zaangażowania naszych mieszkańców. 
Otworzyliście Państwo nie tylko drzwi 
swoich domów, ale przede wszyst-
kim serca. To serce okazywaliście 
wiele razy na różne sposoby. Dzięku-
ję indywidulanym darczyńcom, fir-
mom, przedsiębiorcom, organizacjom 

pozarządowym za okazane zaangażo-
wanie, ofiarowaną pomoc, poświę-
cony czas.

Jako samorząd, wspólnie z naszymi 
jednostkami organizowaliśmy pomoc 
instytucjonalną, zbiórki charytatyw-
ne. Zwróciliśmy się także do naszych 
partnerów z Ukrainy z propozycją 
wsparcia. Pomoc ta okazała się bardzo 

potrzeba. Podpisane porozumienie 
pomiędzy przedstawicielami Rejonu 
Stryjskiego a Powiatem Łęczyńskim 
otworzyło drogę współpracy. Pozwo-
liło na udzielanie pomocy celowanej. 
Pomocy, która trafiała tam, gdzie była 
ona najbardziej potrzebna.

W ostatnim czasie w ramach współ-
pracy polsko – ukraińskiej odwiedzi-
łem wraz z Agnieszką Korzeniewską 
– dyrektorem PCPR w Łęcznej oraz 
Małgorzatą Zarzycką – pedagogiem 
Poradni Psychologiczno– Pedagogicz-
nej w Łęcznej, przedstawicieli rejo-
nu partnerskiego. Spotkanie na zie-
miach ukraińskich stworzyło warunki 
do omówienia ogólnej sytuacji spo-
łeczno – politycznej Ukrainy, a także 
sposobów i planów dalszej współpra-
cy. Celem wizyty było również zapo-
znanie się z efektami pomocy huma-
nitarnej przekazanej przez Powiat 
Łęczyński przymusowo przesiedlo-
nym Ukraińcom. Pobyt na Ukrainie 
unaocznił bieżące potrzeby.

Na chwilę obecną nasi wschod-
ni sąsiedzi złożyli zapotrzebowanie 
na piece, które pozwolą zminimali-
zować uciążliwości związane ze zbli-
żającym się okresem zimowym. Jako 
samorząd podjęliśmy działania mają-
ce na celu ich zrealizowanie. Pań-
stwo także możecie przyłączyć się 
do zbiórki, po raz kolejny okazując 
wsparcie i empatię, za co z góry dzię-
kuję.

Ta  wojna uświadomiła nam, 
że w  jedności tkwi siła, a  także 
wzmocniła w nas braterstwo i patrio-
tyzm. Słowa wolność, niezależność 
czy suwerenność w obliczu okrucień-
stwa na Ukrainie nabrały głębi. Gło-
śniej też brzmią słowa Jana Pawła II, 
że „Wolność nie jest nam dana raz 
na zawsze”. O wolność trzeba dbać, 
musimy ją stale pielęgnować, byśmy 
za jej utratę nie płacili najwyższej 
ceny.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński

Trwają inwestycje przy 
drogach powiatowych

Trwają prace drogowe 
na inwestycjach objętych 
dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

T rwa realizacja projektu pn. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 1625L w miejscowości 

Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska” 
w gminie Cyców, w którym zakres 
prac obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni na odcinku ok. 2 km, 
budowę chodnika na odcinku 1 km. 
Inwestycja w wysokości 60% finan-
sowana jest ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, co stano-
wi kwotę ok. 1 421 tys. zł, pozo-
stała część to środki samorządo-
we. Zakończenie realizacji zadania 
przewidziane jest na październik br. 
Wykonawcą robót jest firma Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
z Mińska Mazowieckiego.

W sierpniu doszło do podpisania 
umów na realizację zadań: „Prze-
budowa 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 miejsco-
wości Leopoldów oraz ciąg pieszo-
-rowerowy w miejscowości Jasz-
czów. Inwestycje również otrzymały 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg opiewają-
ce ogólnie na kwotę ponad 3 700 
000 zł. Dofinansowanie wyniosło 
w przypadku zadania realizowa-
nego w Leopoldowie -70%, nato-
miast na zadanie w Jaszczowie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Dro-
gowego” z Lublina, natomiast prace 
w Leopoldowie wykonuje Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Lubar-
tów S.A.

We wrześniu podpisano umowę 
dotyczącą realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
1809L ul. Polna” w gminie Łęcz-
na. Zadanie to obejmuje wykona-
nie nowej nawierzchni na odcinku 
ok. 2 km oraz budowę ciągu pie-
szo-rowerowego. Dofinansowanie 
na to zadanie w kwocie 2 850 000 zł  
pozyskano w ramach Rządowego 
Funduszu „Polski Ład” Program 
Inwestycji Strategicznych. Zakoń-
czenie prac planowane jest na lipiec 
2023 r. Wykonawcą robót jest firma 
Wodbud z Kraśnika.

 9Tekst: Michał Bijata

dofinansowanie wyniosło– 60% 
całkowitych kosztów inwestycji. 
Zakończenie przedmiotowych zadań 

planuje się w II kwartale 2023 
roku. Wykonawcą robót w Jasz-
czowie jest firma „STANDROG 
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Szpital w Łęcznej 
rozpoczyna kolejną 
inwestycję. Po otwarciu 
Centrum Opieki Senioralnej 
w czerwcu br. nadszedł 
czas na rozbudowę 
i przebudowę Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 
Inwestycja finansowana 
będzie głównie 
z rezerwy budżetowej. 
Dofinansowanie wyniesie  
7,7 mln zł, a wkład własny  
to 1,8 mln zł. 

P rzygotowanie do inwestycji 
już się rozpoczęło, o czym 
poinformował dyrektor SPZOZ 

w Łęcznej na konferencji prasowej 
5 września, na której obecny był 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów Artur Soboń oraz starosta 
łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

– Przebudowa i rozbudowa SOR 
wynikła z dwóch elementów – wyja-
śnia Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ 
w Łęcznej. – Zmobilizował nas 
do tego covid, który pokazał pewne 
niedoskonałości naszego oddzia-
łu ratunkowego. Powstał więc pro-
jekt, który pozwoli sprawnie funk-
cjonować oddziałowi ratunkowemu 
w okresie podwyższonego zagrożenia 
epidemicznego. Natomiast w normal-
nym czasie będziemy mogli udzielać 
pomocy na znacznie większą skalę 
niż dotychczas. Szczególnie w przy-
padkach wystąpienia zdarzeń maso-
wych.

Minister Artur Soboń wymienił 
kilka powodów dla których dofi-
nansowanie tej inwestycji z rezer-
wy budżetowej jest w pełni uza-
sadnione.

– Doświadczenia  cov idowe, 
Wschodnie Centrum Oparzeń dzia-
łające w Łęcznej, sąsiedztwo kopal-
ni, a także wydarzenia za wschodnią 
granicą sprawiają, że ta inwestycja 
jest racjonalna i potrzebna – stwier-
dził minister Artur Soboń.

Najważniejsze założenia pro-
jektu rozbudowy SOR to wyty-
czenie dwóch stref i dróg komu-
nikacji .  Jedna przeznaczona 
będzie dla osób z objawami cho-
rób zakaźnych, a druga dla pozo-
stałych pacjentów potrzebują-
cych doraźnej i specjalistycznej 
pomocy medycznej. W oddzia-
le ratunkowym powstanie także 
niezależne od szpitalnego zaple-
cze diagnostyczne, gdzie będzie 
można wykonać badania rtg, usg 
i tk (tomgorafia komputerowa). 
To oznacza, że wszystkie badania 
planowe w szpitalu będą wykony-
wane bez opóźnień, zgodnie z har-
monogramem, bo nie będą musiały 
być wykorzystywane do pilnej dia-
gnostyki osób, które trafią na SOR.

Inwestycja już się rozpoczę-
ła. Część prac związanych z roz-
budową prowadzona będzie 
na zewnątrz obiektu, potem prace 

wykonywane będą wewnątrz 
budynku. – Dla pracowników szpi-
tala i ekip budowlanych to duże 
wyzwanie. Zapewne będą utrud-
nienia, ale SOR ma działać jak 

dotychczas i udzielać wszelkiej pomo-
cy medycznej w nagłych wypadkach 
– wyjaśnia dyr. Bojarski. – Dlate-
go musimy się do tej inwestycji przy-
gotować między innymi koordynując 

harmonogram prac ze stacją Pogoto-
wia Ratunkowego.

Dzięki rozbudowie powięk-
szy się SOR o  340 mkw. Cała 
inwestycja kosztować będzie 

ok .   9 ,5  m ln   z ł ,  w i ęk s zo ść  
7,7 mln zł sfinansowana zostanie 
z rezerwy budżetowej.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska,  
foto: Tomasz Rybka

SOR będzie większy
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P owiatowe Dożynki zgromadzi-
ły liczne grono mieszkańców 
naszego terenu. Dopisali rów-

nież zaproszeni goście reprezentu-
jący władze krajowe, wojewódzkie 
i samorządowe. Wśród nich znaleź-
li się m.in.: Piotr Patkowski Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów, Olga Semeniuk Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technolo-
gii, Kamila Król Podsekretarz Stanu 
w MRiT, Małgorzata Paprota Dyrek-
tor Lubelskiego Oddziału Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Lech Sprawka 
Wojewoda Lubelski, Michał Piotro-
wicz Radny Województwa Lubel-
skiego, Ewa Sałachwiej Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie.

Cieszymy się, że podczas Doży-
nek mogliśmy gościć również dele-
gację z Ukrainy w składzie: Mykhailo 
Luchechko – Przewodniczący Stryj-
skiej Rejonowej Rady wraz z małżon-
ką Oksaną Luchechko, Marian Stri-
pa – radny Mikołajowskiej Miejskiej 
Rady Stryjskiego Rejonu wraz z mał-
żonką Zoryaną Stripa, Taras Oprysk – 
radny Mikołajowskiej Miejskiej Rady 
Stryjskiego Rejonu wraz z małżonką 
Olgą Oprysk.

Jedną z najważniejszych tradycji 
Święta Plonów jest konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. 
W tym roku spośród 26 zgłoszeń 
w dwóch kategoriach, komisja nagro-
dziła Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Stoczku w kategorii wie-
niec tradycyjny, natomiast wśród 
wieńców współczesnych zwycię-
ski laur zdobył ten wykonany przez 
Babeczki z Jaszczowa.

Podczas Dożynek wręczono rów-
nież odznaki honorowe „Zasłużony 
dla rolnictwa”. Uhonorowani zosta-
li dwaj rolnicy: Robert Janowski – 
właściciel Ekologicznego Gospodar-
stwa Mlecznego „Pod Kasztanem” 
w  Ludwinowie (gmina Cyców) 
i Andrzej Chaciewicz – który prowa-
dzi gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 15 ha w  Starej Wsi (gmina 
Puchaczów). Odznaka honorowa 
„Zasłużony dla Rolnictwa” to polskie 
odznaczenie resortowe, które zostało 
ustanowione 19 grudnia 1996 roku 
i jest nadawane przez ministra wła-
ściwego do spraw rolnictwa za osią-
gnięcia w dziedzinie rolnictwa, roz-
woju wsi i rynków rolnych.

Konkursów i nagród było jednak 
więcej – rozstrzygnięty został rów-
nież konkurs na Markowy Produkt 
Powiatu Łęczyńskiego. W II edycji 
organizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Łęcznej konkursu 
nagrody otrzymali: w kategorii pro-
dukt – Jan Bagnosz za kiełbasę z Dra-
towa, a w kategorii usługa statuetkę 
odebrali Maria i Zbigniew Kołodzie-
jowie, właściciele Majątku Rutka 
z Puchaczowa.

Do uroków Święta Plonów można 
niewątpliwie zaliczyć prezenta-
cje artystyczne gmin, które w tym 
roku ponownie nie zawiodły. Na sce-
nie można było podziwiać występy 
wokalne, instrumentalne i taneczne 

Dożynki powiatu łęczyńskiego
Za nami Święto Plonów, podsumowanie całorocznej pracy na roli. Podczas Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2022 w Cycowie mieszkańcy powiatu wspólnie celebrowali 
ludowe zwyczaje, a także dziękowali za zebrane plony. Nie zabrakło barwnego korowodu, kolorowych strojów i przepięknych wieńców.

kilku pokoleń mieszkańców powiatu, 
którzy wykonywali utwory nawiązu-
jące do tradycji i uroku polskiej wsi.

Dla najmłodszych przygotowana 
była Strefa Dzieci, zagospodarowa-
na przez szkoły i jednostki powia-
towe, a także zaproszonych gości 
– można było pomalować twarz 
w kolorowe wzory, zagrać w tra-
dycyjne XVII wieczne gry plenero-
we, poznać florę i faunę pobliskiego 
Poleskiego Parku Narodowego czy 
zapleść wianek z polnych kwiatów. 

Odbył się również konkurs plastyczny 
pod hasłem „Powiat Łęczyński kred-
ką malowany”. Ponadto milusińscy 
mogli skorzystać z wielu przygotowa-
nych atrakcji przez jednostki naszego 
powiatu i zaproszonych Gości.

Dożynkowa zabawa to także dużo 
śpiewu i tańca. Na scenie Dożynek 
Powiatu Łęczyńskiego 2022 w Cyco-
wie również nie brakowało muzyki. 
Wulkanem energii i uśmiechem zara-
żała gwiazda wieczoru – zespół Daj 
to głośniej. Folkowa grupa porwała 

do tańca wszystkich uczestników 
zabawy. Zespół TEX zafundował 
odbiorcom swoje taneczne utwo-
ry i kilka coverów ponadczasowych 
hitów. Janusz Laskowski zgroma-
dził przed sceną wszystkie pokolenia 
mieszkańców naszego powiatu. Nie 
zabrakło przebojów „Beaty z Alba-
trosa” ani znanych wszystkim „Kolo-
rowych Jarmarków”, które wspólnie 
śpiewali wszyscy uczestnicy zabawy. 
Wieczór podsumował występ grupy 
Łukash.
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Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością 
i ufamy, że był to pięknie spędzony 
czas wdzięczności za zebrane plony.

Organizatorami tegorocznych Doży-
nek Powiatu Łęczyńskiego byli Powiat 
Łęczyński i Gmina Cyców. Sponsorem 
głównym był Lubelski Węgiel „Bogdan-
ka” S.A. – mecenas kultury na Lubelsz-
czyźnie. Sponsorami Strategicznymi 
byli: Bank Spółdzielczy w Cycowie, 
Lubelski Bank Spółdzielczy, Usługi 
Transportowe Głowienka Andrzej, Salo-
ny Meblowe „Jawor” Tadeusz Kuźnic-
ki, Alternatywne Biuro Nieruchomo-
ści Sp. z o.o., MR Bogdanka Sp. z o.o.. 
Sponsorem Specjalnym był Związek 
Zawodowy Górników w Polsce, Zarząd 
Międzyzakładowy LW „Bogdanka” S.A. 
Escape Room Lublin – Let Me Out. 
Sponsorami byli także: NSZZ”Solidar-
ność” Organizacja Międzyzakładowa 

LW „Bogdanka” S.A., Łęczyńska Ener-
getyka Spółka z o.o. w Bogdance, ZZ 
„KADRA” LW „Bogdanka” S.A., Doro-
ta Arasimowicz FHU ROLMET, Bank 
Spółdzielczy w Niemcach, Wytwór-
nia Makaronu Domowego POL-MAK 
Spółka Akcyjna, Zakład Budowlano 
Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., 
Samochodowe Usługi Transportowe 
Piątek Wiesław, Krzysztof Seroka Usłu-
gi Transportowe „Kamyk”, Markowe 
Gospodarstwo Ekologiczne. Sponsora-
mi nagród w konkursie dla dzieci byli: 
Helen Doron Łęczna, Strefa Wyso-
kich Lotów w Lublinie, Mania Skaka-
nia w Lublinie, Chełmski Park Wodny, 
Małe Zoo w Turce, Zajazd w Lesie, 
Zoom Natury w Janowie Lubelskim, 
Projekt Zdrowie Łęczna.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

CIĄG dalszy na str. 24
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AKTUALNOŚCI
 5 Blisko 332 tys. rolników otrzy-
mało do 29 sierpnia 2,05 mld zł 
z tytułu pomocy do zakupu 
nawozów mineralnych. ARiMR 
rozpoczęła wypłatę pieniędzy 
11 lipca.

Do 31 maja 2022 r. można było skła-
dać wnioski o dopłaty do nawozów 
mineralnych innych niż wapno nawo-
zowe i wapno nawozowe zawierające 
magnez. Do Agencji wpłynęło wówczas 
blisko 427 tys. wniosków, na podsta-
wie których oszacowano maksymalną 
kwotę niezbędną do realizacji progra-
mu – 3,5 mld zł.

Dofinasowanie ma zrekompenso-
wać wyższe koszty zakupu nawozów, 
nabytych między 1 września 2021 r. 
a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł 
ubiegać się jedynie rolnik, który zło-
żył wniosek o przyznanie dopłat bez-
pośrednich za 2022 rok.

 5 Wsparcie dla hodowców świń, 
którzy zaprzestali produkcji 
w związku z ASF: ponad  
1,5 mln zł wypłacone

Producenci trzody chlewnej, którzy 
na skutek wystąpienia afrykańskie-
go pomoru świń zaprzestali produk-
cji w związku z zakazem utrzymywa-
nia zwierząt lub ich wprowadzania 
do gospodarstwa, wciąż mogą ubiegać 
się o pomoc. W ubiegłym roku staw-
ka dofinansowania wynosiła 0,36 zł, 
a w tym roku jest to 1 zł. Pomnoże-
nie jej przez średnią roczną liczbę 
świń (jednak nie więcej niż 200 szt. 
dla jednego producenta) oraz liczbę 
dni obowiązywania zakazu produkcji 
w danym roku kalendarzowym pozwa-
la obliczyć kwotę wsparcia.

Biura powiatowe Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa od 7 czerwca 2022 r. przyjmują 
wnioski w trybie ciągłym. Dotychczas 
wpłynęło ich 367, a wynikająca z nich 
kwota pomocy to blisko 2,2 mln zł. 
Dokumenty są na bieżąco rozpatry-
wane, a te które przejdą pozytywnie 
weryfikację, przekazywane są do reali-
zacji. Na razie na konta bankowe rol-
ników trafiło z tego tytułu 1,5 mln zł.

TRWAJĄ NABORY 
WNIOSKÓW W RAMACH 
PROGRAMU ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH 
NA LATA 2014‒2020

 5 Inwestycje odtwarzające poten-
cjał produkcji rolnej – nabór 
w trybie ciągłym, od 3 stycz-
nia do 30 grudnia 2022 r. – rol-
nicy, którzy ponieśli straty 
w gospodarstwach w wyni-
ku wystąpienia klęsk żywioło-
wych lub ASF, mogą składać 

wnioski o wsparcie na inwesty-
cje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej.

Wnioski należy składać w biurach 
powiatowych lub oddziałach regional-
nych ARiMR. Można to zrobić osobi-
ście, przesłać za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej lub elektronicznej skrzynki 
podawczej ePUAP. Terminem końco-
wym naboru jest 30 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że o pomoc na inwe-
stycje odtwarzające potencjał produk-
cji rolnej z PROW 2014‒2020 mogą się 
starać dwie grupy rolników. Do pierw-
szej należą ci, których gospodarstwa 
ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych, a do drugiej – poszko-
dowani w wyniku wystąpienia w ich 
gospodarstwach afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF).

O dofinansowanie można wystą-
pić, gdy starty w gospodarstwie, 
czyli w uprawach rolnych i zwie-
rzętach gospodarskich, miały miej-
sce w roku, w którym jest składany 
wniosek lub w co najmniej jed-
nym z 2 poprzednich lat i wynio-
sły przynajmniej 30 proc. średnio-
rocznej produkcji rolnej z trzech 
lat poprzedzających rok, w którym 
wystąpiła szkoda, albo z trzech lat 
w okresie pięcioletnim poprzedzają-
cym rok, w którym wystąpiła szkoda 
– z pominięciem roku o najwyższej 
i najniższej produkcji w gospodar-
stwie. Starty te muszą dotyczyć 
składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesienia 
kosztów kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem. Natomiast w przy-
padku wystąpienia ASF w gospo-
darstwie o pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał w drodze decy-
zji zabicie świń lub zniszczenie ich 
zwłok, a w dniu jej wydania zwie-
rzęta, których dotyczyła, stanowiły 
co najmniej 30 proc. trzody chlew-
nej posiadanej przez rolnika.

Maksymalne wsparcie, jakie można 
otrzymać w całym okresie realizacji 
PROW 2014‒2020 w ramach tego 
wsparcia, to 300 tys. zł na jednego 
beneficjenta i gospodarstwo. Poziom 
dofinasowania nie może przekro-
czyć 80 proc. kosztów kwalifikowa-
nych poniesionych na realizację danej 
inwestycji.

Rekompensaty z  tytułu szkód 
powstałych w wyniku klęsk żywioło-
wych, można przeznaczyć na odtwo-
rzenie zniszczonych składników gospo-
darstwa. Natomiast jeśli przyczyną 
strat jest ASF, inwestycje realizowa-
ne z dofinansowaniem nie mogą być 
związane z produkcją świń.

 5 Do 21 października 2022 r. 
przedłużony został nabór 
na Wsparcie inwestycji w two-
rzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej.

Zgodnie z przepisami o pomoc 
może ubiegać się podmiot, który:
1. jako osoba fizyczna, osoba praw-

na, wspólnicy spółki cywilnej lub 
jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, która 
jako mikro lub małe przedsiębior-
stwo, w rozumieniu załącznika 
I do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014, wykonuje działal-
ność gospodarczą:
a.  obejmującą świadczenie usług 

w jednym z zakresów okre-
ślonych w lp. 1–5 załącznika  
nr 1 do rozporządzenia, tj.:

 5  działalność usługową zwią-
zaną z rolnictwem,

 5  działalność usługową zwią-
zaną z leśnictwem,

 5  działalność usługową zwią-
zaną z rolnictwem w zakre-
sie zabezpieczania lub 
utrzymania urządzeń wod-
nych,

 5  działalność usługową zwią-
zaną z rolnictwem i leśnic-
twem w zakresie mycia 
i dezynfekcji,

b.  działalność usługową związaną 
z rolnictwem w zakresie wyko-
rzystania technologii cyfro-
wych., przez okres co najmniej 
dwóch lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy w przypadku:

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z rolnictwem,

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z leśnictwem.

2. jako osoba fizyczna, osoba prawna, 
wspólnicy spółki cywilnej lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadają-
ca osobowości prawnej, która jako 

Czas dziękczynienia
Schyłek lata to dla rolników okres zakończenia żniw i prac polowych. Jest to również czas podsumowania tegorocznych zbiorów. Zwieńczeniem tego okresu 
są Dożynki – tradycyjne Święto Plonów, Święto Rolników, przypominające o trudach pracy mieszkańców wsi, jak również czas dziękczynienia za zebrane owoce Ziemi. 
Z tej okazji Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Halina Szymańska, po raz kolejny pragnie przekazać swoje podziękowania.
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mikro lub małe przedsiębiorstwo 
w rozumieniu załącznika I do ww. 
rozporządzenia Komisji podejmuje 
działalność gospodarczą obejmu-
jącą świadczenie usług w jednym 
z zakresów określonych w lp. 3–5 
załącznika nr 1 do rozporządzenia, 
tj.:
a.  działalność usługową związaną 

z rolnictwem w zakresie zabez-
pieczania lub utrzymania urzą-
dzeń wodnych,

b.  działalność usługową związa-
ną z rolnictwem i leśnictwem 
w zakresie mycia i dezynfekcji,

c.  działalność usługową związaną 
z rolnictwem w zakresie wyko-
rzystania technologii cyfrowych.

3. jest zdolny do zrealizowania opera-
cji i osiągnięcia jej celu;

4. ma nadany numer identyfikacyj-
ny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, zwany dalej „numerem 
identyfikacyjnym”.
Wsparcie może zostać udzielo-

ne podmiotom zdolnym do realiza-
cji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie 

wtedy, gdy jego realizacja nie jest moż-
liwa bez udziału środków publicznych 
(tzw. efekt deadweight).

Pomoc może być udzielona jeżeli 
zostały spełnione inne warunki okre-
ślone w rozporządzeniu wykonawczym 
oraz wymagania określone przepisami 
prawa związanymi z realizacją ope-
racji.

Pomoc jest udzielana w formie refun-
dacji części poniesionych kosztów kwa-
lifikowalnych operacji. Refundacji pod-
legają koszty inwestycji kwalifikującej 

się do wsparcia, poniesione przez bene-
ficjenta, w wysokości do:

a.  50% kosztów kwalifikowalnych 
w przypadku:

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z rolnictwem,

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z leśnictwem,

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z rolnictwem i leśnic-
twem w zakresie mycia 
i dezynfekcji,

b.  65% kosztów kwalifikowalnych 
w przypadku:

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z rolnictwem w zakre-
sie zabezpieczania lub utrzy-
mania urządzeń wodnych,

 5  działalności usługowej zwią-
zanej z rolnictwem w zakre-
sie wykorzystania technolo-
gii cyfrowych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca 
do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji Programu wynosi 500 000 zł 
na jednego beneficjenta.

Szczegółowe informacje na temat 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej” PROW 2014‒2020 
udzielane są w Biurach Wsparcia 
Inwestycyjnych Oddziałów Regio-
nalnych ARiMR, Departamencie 
Działań Inwestycyjnych Centra-
li ARiMR (22) 318‒47‒00 i pod 
numerem bezpłatnej infolinii 800 
38 00 84 lub na stronie interne-
towej: https://www.gov.pl/web/
arimr/rozwoj-uslug-zwiazanych-
-z-rolnictwem-i-lesnictwem--o-to-
pytaja-zainteresowani-wsparciem.

 9Tekst: Magdalena Koc

11  września przedstawicie-
le Powiatu Łęczyńskiego 
wzięli udział w Dożyn-

kach Wojewódzkich w Radawcu. 

Delegacji przewodniczył Wicesta-
rosta Michał Pelczarski.

Oprócz pracowników Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, Powiat 

reprezentowały dwie delega-
cje wieńcowe – Babeczki z Jasz-
czowa oraz Stowarzyszenia Koła 
Gospodyń w Stoczku, któremu 

towarzyszyła Wójt Gmina Spiczyn 
Dorota Szczęsna.

Wieniec współczesny, wykonany 
przez Babeczki z Jaszczowa otrzymał 

wyróżnienie w Wojewódzkim Kon-
kursie na wieniec dożynkowy. wSer-
decznie gratulujemy.

 9Tekst: Beata Cieślińska

Dożynki Wojewódzkie 2022
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Powiatowy Jarmark Produktu Lokalnego w Łęcznej. Jesienne plenerowe studio TVP3 LublinCIĄG dalszy ze strony 1
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1 września 2022 r. o godzinie 
4:45 – o tej symbolicznej 
godzinie odbyły się na Placu 
Powstań Narodowych 
w Łęcznej obchody 83. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 
Liczna obecność uczestników 
świadczy o tym, że pamięć 
tych wydarzeń jest ciągle 
żywa.

Podczas uroczystości zaciągnięto wartę 
honorową, odśpiewano hymn narodo-
wy, przywołano apel poległych i zmó-

wiono krótką modlitwę za walczących i ich 
potomków. Przemówienia wygłosili Starosta 
Krzysztof Niewiadomski i Burmistrz Łęcz-
nej Leszek Włodarski. Następnie złożone 
zostały okolicznościowe wieńce oraz znicze. 
Zgromadzeni przeszli następnie do kościo-
ła pw. św. Barbary, gdzie została odprawio-
na msza święta. W zorganizowanej przez 
Powiat Łęczyński uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Łęcz-
nej i okolic.

17 września przypadała rocznica zbrojne-
go ataku na Polskę ze strony ZSRR. Ataku, 
wynikającego z tajnego protokołu do paktu 

Ribbentrop-Mołotow. To rocznica tragicz-
nych dla naszego kraju czasów, których 
pamięć przez wiele lat pomijana była w ofi-
cjalnej socjalistycznej narracji.

Oddając cześć i honor obrońcom nasze-
go kraju, kwiaty i znicze na Placu Powstań 
Narodowych w Łęcznej złożyli Wicestarosta 
Łęczyński Michał Pelczarski oraz Sekretarz 
Powiatu Wioletta Wachewicz.

20 września przedstawiciele władz Powia-
tu Łęczyńskiego – Wicestarosta Michał Pel-
czarski i Przewodniczący Rady Powiatu 
Arkadiusz Biegaj – wzięli udział w obcho-
dach rocznica Bitwy o Most Lubelski w Łęcz-
nej. Była to jedna z bitew kampanii wrze-
śniowej, która pokazała nie tylko ducha 
bojowego polskich żołnierzy, ale też deter-
minację mieszkańców Łęcznej.

Podczas uroczystości odczytany został apel 
poległych, a zgromadzeni przy pamiątko-
wym kamieniu odmówili krótką modlitwę. 
Następnie złożone zostały kwiaty i znicze.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Pamięć o wrześniu’39
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Ośrodek Wsparcia 
i Testów w Powiecie 
Łęczyńskim zaprasza osoby 
z niepełnosprawnościami 
oraz ich opiekunów 
i członków rodzin 
do testowania 
i wypożyczania 
technologii asystujących 
(sprzętów, urządzeń 
i oprogramowania).

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

ści samodzielnego funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnością poprzez 
nieodpłatne:
a) prezentowanie korzyści wynika-

jących ze stosowania technologii 
asystujących w takich obszarach 
jak: komunikowanie się, dostęp 
do informacji, nauka, praca, roz-
wijanie hobby, zwiększenie aktyw-
ności życiowej, samodzielności 
i zaradności osobistej oraz dbało-
ści o zdrowie;

b) świadczenie porad osobom z nie-
pełnosprawnością w optymalnym 
wyborze, właściwych do aktual-
nych potrzeb technologii asystu-
jących i ich prezentacja;

c) prowadzenie wstępnego instruk-
tażu oraz wskazywanie poten-
cjału wykorzystania technologii 

asystujących w życiu codzien-
nym lub pomoc osobom z niepeł-
nosprawnością w wyszukaniu sto-
sowanych szkoleń w tym zakresie;

d) wypożyczanie technologii asy-
stujących (sprzętów, urządzeń 
i oprogramowania) w celu ich 
testowania przez osoby z niepeł-
nosprawnością;

e) świadczenie porad członkom 
rodzin osób z niepełnosprawno-
ścią i ich opiekunom, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących wykorzystania tech-
nologii asystujących.
Osoby, które mogą uzyskać 

wsparcie w ramach OWiT to:

a) osoby, które przedstawią skiero-
wanie z PFRON celem udziele-
nia wsparcia w ramach zadania 
(najpóźniej w dniu przystąpienia 
do wsparcia);

b) osoby z niepełnosprawnością, 
które posiadają aktualne orze-
czenie o stopniu niepełnospraw-
ności, aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub aktualne 
orzeczenie równoważne (orze-
czenie lekarza orzecznika Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych lub 
orzeczenie o zaliczeniu do jednej 
z grup inwalidów).
Katalog sprzętu możliwy do nieod-

płatnego wypożyczenia i testowania: 
linijka brajlowska, notatnik brajlow-
ski, lupa elektroniczna, powiększal-
nik, pętla indukcyjna, system FM, 
laptop, tablet, smartfon, smartwatch, 
urządzenie wielofunkcyjne, słuchaw-
ki, aparat fotograficzny, mobilna 
kamera internetowa, router, odtwa-
rzacz książki mówionej, klawiatu-
ra z powiększonym opisem na kla-
wiszach, urządzenie umożliwiające 
sterowanie wzrokiem oraz oprogra-
mowania powiększająco – udźwię-
kowiające, rozpoznające znaki typu 
OCR oraz udźwiękowiające kompu-
ter.

Ponadto osoby z niepełnosprawno-
ścią oraz ich opiekunowie mogą sko-
rzystać z konsultacji zatrudnionych 
specjalistów – oligofrenopedagoga, 
surdopedagoda, tyflopedagoga, neu-
rologopedy, psychologa oraz doradcy 
zawodowego.

Wypożyczanie i testowanie sprzętów 
oraz konsultacje specjalistów są bez-
płatne.

Siedziba OWIT mieści się w budynku 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, tel. 
576 555 799, e-mail: owit@powiatle-
czynski.pl. 

ZAPRASZAMY!
 9Tekst: Agnieszka Słoboda 

Wsparcie osób  
z niepełnosprawnością

Niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszy 
się Program Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 
2022. To już trzecia edycja 
programu realizowana 
w Powiecie Łęczyńskim. 

Z każdym rokiem zwiększa się ilość 
środków finansowych, a co za tym 
idzie ilość osób niepełnospraw-

nych, które korzystają z usług asysten-
cji osobistej.

W roku 2022 ze środków Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych Powiat 
Łęczyński pozyskał 1 942335,00 
złotych na  realizację Programu 
AOON, dzięki czemu liczba osób 

niepełnosprawnych, które mogą 
skorzystać z usług asystenckich jest 
większa niż w poprzednich latach.

Od początku tej edycji usługami asy-
stencji osobistej zostało objętych łącznie 
77 osób niepełnosprawnych, a zatrud-
nienie znalazło 54 asystentów.

Dla przypomnienia Program Asy-
stent Osobisty Osoby Niepełnospraw-
nej ma na celu zapewnienie wsparcia 
w wykonywaniu codziennych czyn-
ności oraz dążenie do poprawy funk-
cjonowania osoby niepełnospraw-
nej w jej środowisku, przekłada się 
to na poprawę jakości życia osób 
niepełnoprawnych, w szczególno-
ści poprzez umożliwienie im jak naj-
bardziej samodzielnego i aktywnego 
życia. Zakres usług asystencji jest ści-
śle przystosowany do potrzeb danej 
osoby z niepełnosprawnością, a sama 
usługa przez nią kierowana. Uczestnik 
Programu nie ponosi żadnej odpłat-
ności za usługi, natomiast o zakwa-
lifikowaniu do udziału w programie 
decyduje sytuacja życiowa oraz kolej-
ność zgłoszeń. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefo-
nu 81 53 15 280.

 9Tekst: Sylwia Bordzoł-Rak

Asystent 
osobisty osoby 
niepełnosprawnej  
– edycja 2022
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1 września w Ośrodku 
Rewalidacyjno-
Wychowawczym w Łęcznej 
nastąpiło uroczyste 
otwarcie Nowego Roku 
Szkolnego 2022/2023. Jest 
to rok nowych wyzwań 
i możliwości. 

W  tym roku szkolnym naukę 
podjęli uczniowie w nowo 
powstałej grupie eduka-

cyjno-rewalidacyjnej, realizują-
cej podstawę programową szko-
ły ponadpodstawowej. Młodzież 
przygotowuje się do pełnienia róż-
nych ról społecznych oraz auto-
nomicznego i aktywnego życia 
dorosłego w pracowniach: gospo-
darstwa domowego, ogrodniczej, 
biurowej i pamiątkarskiej. Nauka 
opiera się na programach, formach 
i metodach nauczania i wychowa-
nia dobranych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości rozwojowych 
uczniów.

Nowością w naszym Ośrodku jest 
realizacja Programu „Rehabilitacja 
25 plus”, na który pozyskano środki 
finansowe z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Są to zajęcia aktywizujące 
dla osób z niepełnosprawnościami, 

które nie są objęte rehabilitacją 
społeczną w placówkach dziennej 
aktywności. Beneficjentami projek-
tu są absolwenci Szkół Przysposo-
bienia do Pracy, Ośrodków Rewali-
dacyjno-Wychowawczych powyżej 

20 roku życia. Zajęcia pozwalają 
uczestnikom pozyskać umiejętno-
ści do bardziej niezależnego życia. 
Wszyscy beneficjenci projektu obję-
ci są wsparciem w zakresie rehabi-
litacji ruchowej, psychologicznej 

i logopedycznej. W ramach zajęć 
realizowane są działania w kilku 
pracowniach: ceramicznej, plastycz-
nej oraz gospodarstwa domowego.

 9Tekst: Agnieszka Tomaszewska, 
foto: Paweł Wawer

Nowy rok szkolny, nowe 
możliwości w ORW w Łęcznej

Kinesiology taping - kolorowe 
taśmy rehabilitacyjne 
w Przedszkolu Specjalnym 
w Ludwinie.

N aklejone w fantazyjny sposób 
kolorowe plastry na różnych 
częściach ciała to skuteczna 

terapia, coraz szerzej wykorzystywa-
na w rehabilitacji dzieci i niemowląt. 

Kinesiotaping (Kinesiology Taping) 
jest to metoda pozwalająca na osiąga-
nie doskonałych rezultatów terapeu-
tycznych przez sensoryczne oddzia-
ływanie plastra na organizm w celu 
wykorzystania możliwości kompen-
sacyjnych organizmu.

Aplikacje plastra mają przede 
wszystkim działanie sensoryczne 
poprawiające funkcjonowanie moto-
ryczne dziecka.

W naszym przedszkolu plastry te 
stosujemy nawet u niemowląt pro-
wadzonych u nas w ramach wcze-
snego wspomagania rozwoju dziec-
ka. Aplikacja plastra daje bardzo 
dobre wyniki chociażby w leczeniu 
kręczu szyi. U starszych przedszko-
laków stosujemy je w naszym przed-
szkolu w korekcie wad postawy, sko-
liozach, chorobie Scheuermanna 
(tzw. okrągłe plecy), zaburzeniach 
osi kręgosłupa, zaburzeniach usta-
wienia stopy. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w takich przypadkach speł-
nia rolę pomocniczą, z pewnością 
nie zastąpi wszelkiego rodzaju ćwi-
czeń korekcyjnych proponowanych 
w ramach zajęć specjalistycznych 

w naszym przedszkolu, a jedynie 
ułatwi prowadzenie terapii, zwięk-
szy jej efektywność, wspomagając 
działanie mięśni.

Naklejenie plastra jest dla organi-
zmu bodźcem o charakterze stałym, 
do którego organizm się przyzwycza-
ja. Pojedyncza aplikacja jest najsku-
teczniejsza przez pierwszych pięć dni. 
Potem trzeba ją powtarzać.

Kinesiology taping jest chętnie 
wykorzystywany przez naszych tera-
peutów ze względu na następujące 
cechy:

 5 jest dobrze akceptowany przez dzie-
ci,

 5 działa 24 godziny na dobę, a nie 
tylko podczas zajęć terapeutycz-
nych

 5 efekt poprawy jest zauważalny bez-
pośrednio po aplikacji i utrzymuje 
się po jej usunięciu.

W  Przedszkolu Specjalnym 
w Ludwinie wszystkim wychowan-
kom proponowane są różne nowa-
torskie metody terapii w tym Kine-
siology Taping.

 9Tekst: Kinga Kowalska

Kinesiology taping – kolorowe taśmy rehabilitacyjne 
w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie
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Starostwo Powiatowe 
poszerza zakres swoich 
działań stawiając na rozwój 
i współpracę.

14 września podpisano List 
intencyjny w sprawie part-
nerskiej współpracy między 

Starostą Łęczyńskim Krzysztof Niewia-
domski, Wicestarostą Michał Pelczar-
ski a Sławomirem Jagiełą Dyrektorem 
Kolegium Kształcenia Podyplomowe-
go w Akademia Ekonomiczno-Huma-
nistyczna w Warszawie.

Współpraca ma obejmować m.in.: 
działania na rzecz szerzenia świado-
mości prozdrowotnej, organizacji szko-
leń i konferencji, a także prowadzenia 
działań naukowo-badawczych, rozwo-
jowych i edukacyjnych.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Podpisanie współpracy z Akademią 
Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie

Pełnoletność to nie tylko 
przywileje, ale także obowiązki 
i nowe wyzwania – również 
te administracyjno-prawne. 
21 września odbyło się 
spotkanie służące zwiększeniu 
świadomości młodych 
obywateli i tym samym 
wzmacnianiu społeczeństwa 
obywatelskiego.

„Świadomie wchodzę w doro-
słość” to szkolenie, które 
odbyło się w sali konferencyj-

nej Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
i było przeznaczone dla młodzieży szkół 
powiatu łęczyńskiego z rocznika 2005.

Prowadzący – radca prawny Piotr 
Kaniowski – przybliżył uczestnikom 
spotkania najważniejsze zagadnienia, 
jakie zmienią się po osiągnięciu przez 
nich 18 roku życia.

Działanie w ramach zadania publicz-
nego pod nazwą „Prowadzenie nieod-
płatnej pomocy prawnej i nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu 
łęczyńskiego w 2022 roku” realizowa-
nego przez Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarcze-
go „OIC Poland”.

 9Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Dla młodych obywateli
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Zespół Szkół Górniczych 
w Łęcznej już po raz 
dwunasty organizuje 
Konkurs Wiedzy o Świętej 
Barbarze i Tradycjach 
Górniczych. Konkurs 
adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych 
Powiatu Łęczyńskiego 
i Archidiecezji Lubelskiej.

C elem konkursu jest upowszech-
nianie wiedzy o życiu i kul-
cie św. Barbary, zapoznanie 

uczniów z ikonografi ą św. Barbary, 
upowszechnianie tradycji i obycza-
jów górniczych, promowanie posta-
wy niezłomności, męstwa, odpowie-
dzialności i współpracy.

Patronat nad konkursem obję-
li: Arcybiskup Metropolita Lubel-
ski, Proboszcz Parafii św. Barba-
ry w Łęcznej, Starosta Łęczyński, 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Konkurs odbywa się w dwóch kate-
goriach:
I. Praca plastyczna – temat pracy: 
„Święta Barbara wśród górników”

5 uczniowie szkół podstawowych 
klas 1 – 3

5 uczniowie szkół podstawowych 
klas 4 – 6

II. Prezentacja multimedialna – 
temat pracy: „Kult św. Barbary wśród 
górników”
5 uczniowie szkół podstawowych 

klas 7 – 8

MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21‒010 Łęczna
e-mail: 
marzenaoledzka@zsg-leczna.pl

9Tekst: Marzena Olędzka

XII Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze 
i Tradycjach Górniczych

Głównym zadaniem 
Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej jest 
zapewnienie dziecku 
całodobowej opieki 
oraz zaspokojenie 
jego potrzeb miedzy 
innymi emocjonalnych, 
rozwojowych, zdrowotnych, 
bytowych, społecznych oraz 
religijnych.

Mając na uwadze powyższe, 
wychowawcy wspólnie 
z Dyrekcją i terapeutami 

wdrażają szereg zajęć dla mło-
dzieży przebywającej w placówce 
w tym: terapie, zajęcia pedagogicz-
ne, zajęcia korekcyjno-kompensa-
cyjne, zajęcia kulinarne oraz zaję-
cia sportowe.

Ostatnie z podejmowanych przez 
nas działań mają na celu zachę-
canie młodzieży do prowadzenia 
aktywnego trybu życia, wdraża-
nia aktywności fizycznej w ramo-
wy plan dnia jako formy spędzania 
czasu wolnego i popularyzowanie 
sportu.

Biorąc pod uwagę, iż zajęcia 
sportowe to najlepsza inwestycja 
w przyszłość dziecka, staramy się, 
aby wachlarz zajęć był nie tylko 
dostosowany do wieku naszych 
podopiecznych, ale również do ich 
zainteresowań, temperamentu 
i prezentowanej kondycji fizycz-
nej. Przybliżamy dzieciom specyfi-
kę jak największej ilości dyscyplin 
i zajęć sportowych, aby umoż-
liwić im wybór tych, na których 
będą czuły się najlepiej. Do wybo-
ru mamy m. in. zajęcia boksu, pro-
wadzone przez MGKS Gwarek Łęcz-
na, basen, kickboxing, treningi 
na trampolinach, biegi w ramach 
akcji „Wybiegać Alkoholizm”, spa-
cery ze zwierzętami ze schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Nowo-
dworze czy zajęcia na świeżym 
powietrzu – piłka nożna, siatków-
ka, jazda na hulajnodze, badmin-
ton czy łyżwy.

Okoliczności i motywy podejmo-
wanej przez naszych wychowan-
ków aktywności fizycznej są różne, 
lecz z uwagi na wiek dojrzewania 
i towarzyszący temu „trudny czas” 
często sprowadza się to głownie 
do obsesji na punkcie obrazu wła-
snego ciała. Zważywszy na fakt, 
iż aktywność ruchowa nie tylko 

pobudza wszelkie procesy fizjolo-
giczne organizmu, ale również for-
muje osobowość, kształtuje samo-
dzielność, uczy walki ze stresem 
i pozwala rozwijać zdolności przy-
wódcze, zachęcamy ich do uprawia-
nia zdrowego sportu, wspieramy 
w trudnych chwilach, towarzyszy-
my w podejmowanych działaniach 
i akceptujemy to, co przeżywają.

Jak uskuteczniać promowanie 
zdrowego stylu życia, jeśli wycho-
wanek doświadcza obojętności 
i braku ochoty na proponowane 

działania? Wówczas istotna jest 
motywacja i uaktywnianie, zgodnie 
z przesłaniem „Dziś zrób to, czego 
innym się nie chce, a jutro zrobisz 
to, czego inni nie będą w stanie”.

Kochani rodzice, wychowawcy, 
opiekunowie, dajmy przykład dzie-
ciom!
9Tekst, foto: Bartkowicz Natalia, 

Starzecka Katarzyna

Do biegu... gotowi... start!
Zajęcia sportowe w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
25 listopada 2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 
29 listopada 2022 r.

Szczegóły w regulaminie na stronie 
szkoły www.zsg-leczna.pl 
w zakładce KONKURSY.
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5 września Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 
w Łęcznej włączyła 
się po raz 11. 
w ogólnopolską 
akcję Narodowego 
Czytania. Lekturą 
tegorocznej edycji 
były „Ballady 
i romanse” Adama 
Mickiewicza.

„Romantyczność”, „Lilije” 
oraz „Pani Twardowska” 
przedstawione zostały 

w formie małej sztuki teatralnej. 
W role bohaterów romantycznych 
utworów wcielili się członkowie 
Klubu Senior+ w Łęcznej i ode-
grali następujące postacie:

 5 Narratora („Romantyczność”) – 
Sabina Krawczuk

 5 Karusi – Władysława Łukasik
 5 Starca – Wojciech Mazurkiewicz
 5 Ludu – Janina Ziemkiewicz
 5 Narratora („Lilije”) – Jadwiga 
Woś

 5 Pani – Irena Bekiesza – Szy-
płowska

 5 Pustelnika – Grażyna Motyka
 5 Widma – Krystyna Krzywińska
 5 Dzieci – Władysława Łukasik
 5 Braci – Kazimierz Tkaczyk, Sta-
nisław Woś

 5 Narratora („Pani Twardowska”) 
– Teresa Susz

 5 Biesiadników – Wojciech Mazur-
kiewicz

 5 Pana Twardowskiego – Stani-
sław Woś

 5 Diabła – Kazimierz Tkaczyk
 5 Pani Twardowskiej – Janina 
Ziemkiewicz

W WYDARZENIU UDZIAŁ 
WZIĘLI:

 5 Krzysztof Niewiadomski – Staro-
sta Łęczyński, który odczytał list 
okolicznościowy od Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy.

 5 Michał Pelczarski – Wicestarosta 
Łęczyński – przedstawił biogra-
fię Mickiewicza

 5 oraz Wioletta Wachewicz – 
Sekretarz Powiatu Łęczyńskie-
go – zaprezentowała genezę 
powstania utworu.

Zaproszenie do Narodowego 
Czytania 2022 przyjęli także Anna 
Cieślińska – Naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Agnieszka Korzeniewska – Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, uczestnicy Powiato-
wego Dziennego Domu Seniora 
w Jaszczowie wraz z p. o. Kierow-
nika Iwoną Sawicką oraz członko-
wie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej.

Na zakończenie wszyscy czyta-
jący zostali obdarowani pamiąt-
kowym prezentem czyli egzem-
plarzem „Ballad i  romansów” 
z  okolicznościową pieczęcią 
od Prezydenta RP oraz afiszem 
spektaklu.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w  Narodowym Czytaniu 2022 
i serdecznie zapraszamy za rok 
do wspólnego czytania „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej.

 9Tekst: Magda Pastuszak – 
Puchalska

Narodowe Czytanie 2022

– Jedzą, piją, lulki palą, tańce, 
hulanka, swawola; ledwie 
karczmy nie rozwalą, cha 
cha, chi chi, hejza, hola! – 
słychać było donośne głosy 
uczestników Narodowego 
Czytania w ZSG… jednak 
tylko na scenie, bo wśród 
widowni… jak makiem zasiał.

C iekawa fabuła mickiewiczow-
skich „Ballad i romansów” 
przykuła uwagę uczniów, 

którzy 9 września zgromadzili się 
w szkolnej auli, by wziąć udział 
w akcji Narodowego Czytania. Włą-
czyli się w nią uczniowie i nauczy-
ciele wraz z dyrektorką szkoły. 
Młodzież przez tydzień szlifowa-
ła warsztat recytatorski, by poezja 
narodowego wieszcza zabrzmiała 
jak najlepiej. Wypadło wspaniale. 
Również nauczyciele popisali się 
recytatorskim kunsztem. Szczególne 
słowa uznania należą się uczniom 
klas pierwszych, którzy odważyli 
się czytać przed nieznaną im jeszcze 
widownią, złożoną głównie z klas 
starszych.

Zanim jednak uczniowie wysłu-
chali wybranych utworów z tomi-
ku „Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza, zapoznali się z historią, 
a także ideą akcji Narodowego Czyta-
nia. Do jej założeń należy wzmocnie-
nie poczucia narodowej tożsamości, 
poprzez wspólną lekturę wybitnych 
dzieł polskiej literatury. Chodzi także 
o zwrócenie uwagi na jej bogactwo, 

o potrzebę dbałości o piękną polsz-
czyznę i naturalnie popularyzację 
czytelnictwa.

Honorowy Patronat nad akcją 
Narodowego Czytania od począt-
ku, tj. od 2011 r., pełni Para Prezy-
dencka. Co roku kierowane jest też 
do uczestników specjalne przesłanie 
Prezydenta RP. W szkole przybliży-
ła je uczniom nauczycielka języka 

polskiego, odczytując fragment listu 
Prezydenta Andrzeja Dudy. Nauczy-
cielka opowiedziała także o znaczeniu 
„Ballad i romansów„ dla polskiej lite-
ratury oraz o ich wpływie na kształto-
wanie narodowej tożsamości.

Podczas szkolnego Narodowe-
go Czytania uczniowie usłyszeli: 
wiersz „Romantyczność” w wyko-
naniu Kacpra Piskorskiego z kl. 1 eo 

i Julii Budki z kl. 4ep, wiersz „Świte-
zianka” w wykonaniu Martyny Krę-
packiej z kl. 1eo i Damiana Spodara 
z kl. 4 gm, wiersz „Pani Twardowska” 
w wykonaniu Kacpra Więckowskie-
go z kl. 4 gm i Krzysztofa Spodara 
z kl. 3e, wiersz „Lilije” w wykona-
niu nauczycieli: dyr. Marii Jarmuł-
-Snopek, Kamila Grabowskiego (n-l 
przedmiotów zawodowych), Marze-
ny Szypulskiej (psychologa).

Na zakończenie wydarzenia wszy-
scy wykonawcy stanęli do wspólnego 
zdjęcia, każdy otrzymał też pamiąt-
kowy dyplom z okolicznościową 
pieczęcią z Kancelarii Prezydenta. 
Osoby zainteresowane wbiciem stem-
pla z logiem Narodowego Czytania 
do tomiku poezji Mickiewicza, mogły 
to uczynić w bibliotece.

Szkolną uroczystość prowadzi-
ły: Marzena Olędzka (n-l bibliote-
karz) i Julia Kupa (n-l j. polskiego). 
O nagłośnienie wydarzenia zadbali: 
Hubert Rudziński i Wiktor Pastuszak 
z kl. 3em, a wszystko na fotografii 
uwiecznił Piotr Skoniecki z kl. 4ep.

Już za rok czytamy „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej!

 9Tekst: Marzena Olędzka

Ballady i romanse, i uczniowie ZSG

Wspólne 
czytanie  
w MOW’d
Wspólne czytanie z udziałem 
reprezentacji Powiatu 
odbyło się w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym 
w Podgłębokiem. 

W  Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podgłę-
bokiem życiorys Adama Mic-

kiewicza przybliżyła Agnieszka Śle-
paczuk – nauczyciel języka polskiego 
w MOW w Podgłębokiem, a młodzież 
szkolna pod jej przewodnictwem przy-
gotowała utwór „Romantyczność”. 
Następnie przedstawiciele Powiatu 
oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Łęcznej wraz z Dyrek-
torem MOW Dariuszem Szafrankiem 
czytali balladę „Lilia”.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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MŁODZI,  ZDOLNI,  OCZ Y TANI

Rozmowa z Zuzanną 
Gregorowicz, uczennicą kl. 3em 
w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej. Zuzanna kształci się 
w zawodzie technik urządzeń 
i systemów energetyki 
odnawialnej. Za pasję 
czytelniczą została wyróżniona 
na zakończenie roku szkolnego. 
2021/2022 nagrodą, oczywiście 
książkową. Teraz opowiada 
o swojej największej pasji – 
czytaniu.

Kiedy przeczytałaś swoją pierwszą 
książkę?
– W trzeciej klasie szkoły podstawowej 
przeczytałam pierwszą część „Opowie-
ści z Narni” Lewisa – „Lew, czarowni-
ca i stara szafa” ta książka była naszą 
lekturą. Potem przeczytałam całą sagę. 
Z sentymentem zaglądałam do mojej, 
dwutomowej wersji wydania. Dziś 
to już nie są moje klimaty, ale książ-
kę mam nadal. Dalej to już była pasja 
czytania, nie wiem skąd, ciężko stwier-
dzić. Mama dużo czyta, babcia też, ale 
takie książki, za którymi nie przepa-
dam, to nie mój gatunek.
Jeszcze w podstawówce zaszczepiłam 
się kryminałami. Najpierw oglądałam 

filmy, a potem pomyślałam, że może 
przeczytam książkę. Tak się zaczęło 
z kryminałami. Horrory też czytam, ale 
same klasyki. Czytam też książki akcji, 

niedawno przeczytałam „Ojca chrzest-
nego” Mario Puzo. Jeśli ktoś oglądał 
i lubi film to polecam też książkę, jest 
bardzo ciekawa. W książce jest dużo 

ciekawszych momentów, w filmie ich 
nie pokazano, bo są tematami tabu. 
Lubię też książki fantasy, może nie czy-
tam ich zbyt dużo, nie rozmiłowałam 
się w tym gatunku, ale zawsze można 
coś ciekawego znaleźć. Fantasy nie koń-
czy się na „Harrym Potterze”, dziwne 
że czytają go głównie dzieciaki, bo ina-
czej czyta się go mając 12 lat, a inaczej 
16 lat i więcej. Seria „Vicious. Nikczem-
ni”, „Vengeful. Mściwi” jest bardzo cie-
kawa – to kryminał fantasy, ale to już 
książki dla starszej grupy.

W  sumie czytam wszystko 
co mi wpadnie w ręce. Czytam z miło-
ści do nauki, z miłości do wiedzy, lubię 
dużo wiedzieć, więc są to na przy-
kład książki o sztuce hellenistycznej. 
To moje hobby, czytam na ten temat 
wszystko. Zaczęło się od historii staro-
żytnego Egiptu, antyku. Teraz z naszej 
szkolnej biblioteki wypożyczyłam 
„Teorię filmu”, bo lubię czytać historię 
czegoś interesującego: kinematografii, 
inżynierii... Czytam też dużo książek 
psychologicznych, ostatnio „Wyzna-
nia socjopatki”.

Wypożyczam książki z biblioteki, 
ale też kupuję. Jestem chyba najwięk-
szym sponsorem łęczyńskiego Empi-
ku. Niestety bardzo mało młodych 
ludzi teraz czyta. To jest straszne, 

bo przecież można się dowiedzieć 
czegoś ciekawego.

Jak wygląda twoja biblioteka?
– Mam teraz dwa regały książek 
i na pewno na nich się nie skończy. 
Niektóre książki oddałam, uznałam, 
że na tyle już dojrzałam, że mogę się 
z nimi rozstać. Z niektórymi jednak 
ciężko się rozstać, zwłaszcza jak się 
do nich wraca. Książki można przeka-
zać fundacji charytatywnej, która odda 
je potem do szkół, do szpitali, wszędzie 
tam, gdzie są potrzebne.

Dlaczego warto czytać?
– Książki to zupełnie inny świat. Można 
powiedzieć takie slogany: że dzię-
ki nim poszerzamy swoje słownic-
two, że powinno się je czytać, by nie 
mieć problemów ortografią. Pozna-
nie nowych słów to także bardzo duży 
plus. Przede wszystkim książki dostar-
czają nam mnóstwo przyjemności. 
To coś, czego w kinach nie zobaczy-
my, bo dużo rzeczy jest zbyt skompli-
kowanych do odtworzenia w filmie, ale 
można je sobie z łatwością wyobrazić, 
więc jest warto.

 9Z Zuzanną rozmawiała Marzena 
Olędzka, nauczyciel bibliotekarz 

w ZSG w Łęcznej

„Czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce!”

Rozmowa z Filipem 
Amrożewskim, uczniem 
kl. 4 gm w Zespole Szkół 
Górniczych w Łęcznej. Filip 
kształci się w zawodzie 
technik mechanik. Za pasję 
czytelniczą został wyróżniony 
na zakończenie roku 
szkolnego nagrodą, naturalnie 
książkową, była to „Diuna” 
Franka Herberta.

Co aktualnie czytasz?
– Teraz wróciłem do serii „Olimpij-
scy herosi”, jest to kontynuacja serii 
„Percy Jackson i bogowie olimpij-
scy” Ricka Riordana. Jest to fanta-
styka, w której świat współczesny 
miesza się ze światem mitycznym 
starożytnej Grecji oraz Rzymu. 
Seria liczy sobie pięć tomów, śred-
nio 600 stron każdy, w odróżnie-
niu od „Percy Jackson”, która jest 
dość cienką objętościowo serią. 
Na ogół czytam fantastykę, czasa-
mi zdarza się science fiction, acz-
kolwiek moimi ulubionymi seriami 
są „Percy Jackson i bogowie olim-
pijscy”, „Harry Potter”, „Olimpijscy 
herosi” czy „Wiedźmin”, więc poja-
wia się też nasze polskie podwórko. 
Kiedyś przeczytałem kilka krymina-
łów, ale to nie dla mnie.

W szkole, po raz czwarty, przeczyta-
łem „Harry’ego Pottera”, „Wiedźmina” 
po raz trzeci, a „To” Stephena Kinga, 
po raz pierwszy. Czytam też horrory, 
ale bardzo rzadko.

W gimnazjum zacząłem czytać 
z nudów, ale wciągnęło mnie to. Uczy-
łem się wtedy w Puchaczowie, mie-
liśmy tam duży wybór książek, była 
na przykład cała trylogia „Niezgodnej”, 

„Igrzyska śmierci”, „Wiedźmin”, tam 
przeczytałem go po raz pierwszy.

Czemu czytasz po raz drugi, trzeci 
czy czwarty raz?
– Jak na początku czytałem „z nudów” 
to nie zwracałem uwagi na detale, 
a jak powracam do książki to widzę 
coraz więcej smaczków, takich małych 
szczegółów, które mi wcześniej umknę-
ły. Warto wracać do książek, a tym 
bardziej jeśli oglądamy filmy oparte 
na książkach. Najpierw warto prze-
czytać książkę, obejrzeć film, a potem 
znowu wrócić do książki.

A jaka była twoja pierwsza 
przeczytana książka?
– Z własnej woli przeczytałem „Assas-
sin’s Creed: Tajemna krucjata” Olivera 
Bowdena. To jedyna seria, którą prze-
czytałem tylko raz w życiu. Wszystkie 
książki, które tu wymieniłem kupiłem 
sobie na własność, więc miałem ich 
kiedyś bardzo dużo.

Dlaczego warto czytać?
– Po pierwsze to jest dobre zajęcie 
na zabicie czasu, po drugie pobudza 
wyobraźnię dużo bardziej niż film, 

bo trzeba to sobie wszystko wyobra-
zić. Po trzecie poszerza zasób słow-
nictwa, a to przydaje się na języku 
polskim, kiedy na przykład trzeba napi-
sać wypracowanie. Widzę te różnice 
pomiędzy osobami, które nie czytają, 
a tymi, które czytają. Wypracowania 
osób czytających są dużo bardziej roz-
budowane, ciekawsze, wręcz zachęcają 
do czytania. Najczęściej, wiadomo jed-
nak, że zdarzają się wyjątki od reguły.

Dlaczego jeszcze warto czytać?
– Uważam, że jest to rozrywka dużo 
lepsza, dużo bardziej rozwijająca niż 
jakakolwiek inna, oczywiście daje 
ogromną przyjemność. Nie mówię 
tutaj o jeździe na rowerze czy siłowni, 
bo to jest zupełnie inny rodzaj aktyw-
ności. Czytanie książek daje nieraz 
dużo większą przyjemność niż zagranie 
w grę, obejrzenie filmu czy wysłucha-
nie piosenki. Aczkolwiek muzyka kla-
syczna idealnie pasuje jako tło do czy-
tania książek, daje lepszy klimat.

Warto czytać i polecam to każdemu, 
osobom młodszym w szczególności.

 9Z Filipem rozmawiała Marzena 
Olędzka, nauczyciel bibliotekarz 

w ZSG w Łęcznej

„Warto czytać – polecam TO każdemu”
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Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Łęcznej 
w ramach działalności 
wiodącego Ośrodka 
Koordynacyjno-
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego 
w Powiecie Łęczyńskim 
rozpoczyna działalność 
w Programie „Za Życiem” 
w latach 2022 – 2026. 

Celem współpracy jest zapewnie-
nie interdyscyplinarnego wcze-
snego wspomagania rozwoju 

dziecka, umożliwiającego objęcie 
specjalistyczną opieką dziecka oraz 
jego rodziny. Do programu zaprasza-
my dzieci (i ich rodziny) od 0 roku 
życia do czasu podjęcia nauki w szko-
le podstawowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci do 3 roku 
życia, u których występuje niepełno-
sprawność lub zagrożenie niepełno-
sprawnością, zamieszkałych na tere-
nie powiatu łęczyńskiego.

Oferujemy wieloaspektowe i kom-
pleksowe wsparcie dla dzieci oraz ich 
rodzin. Rodzaj, forma i ilość zajęć 
jest indywidualnie dostosowywa-
na do potrzeb i możliwości dziecka. 
W celu wzbogacenia oferty porad-
ni oraz reagując na potrzeby dzieci 
będą dostępne zajęcia specjalistyczne 
z pedagogiem, psychologiem, logope-
dą, terapeutą integracji sensorycznej 
oraz fizjoterapeutą/rehabilitantem. 
Zespół specjalistów posiada wiedzę 
i umiejętności związane m.in. z pracą 

z dziećmi w spektrum autyzmu meto-
dą wczesnej interwencji terapeutycz-
nej (The Early Starts Denver Model) 
bazującej na podejściu relacyjnym 
oraz wprowadzaniem metod komu-
nikacji wspomagającej i alternatyw-
nej. Dodatkowo, ważnym aspektem 

realizacji programu jest wsparcie 
całej rodziny poprzez udzielanie 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w formie konsultacji, które 
wzbogacą kompetencje wychowaw-
cze i opiekuńcze, wskażą możli-
wości stymulacji rozwoju dziecka 

w środowisku domowym oraz wspo-
mogą rodziców i najbliższą rodzinę 
w codziennym funkcjonowaniu.

Zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w Programie „Za Życiem”. Zain-
teresowani są zobowiązani do zło-
żenia wniosku wraz z niezbędnymi 

dokumentami dziecka. Szczegółowe 
informacje oraz wniosek z załącz-
nikami dostępne są do pobrania 
na stronie Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Łęcznej (www.
poradnialeczna.pl).

 9Tekst: Izabela Bogusz

Poradnia rozpoczyna realizację 
projektu „Za Życiem”

Około 18% populacji Polski 
to ludzie w wieku powyżej 
60 lat. Szacuje się, że do 2050 
roku odsetek ludzi w wieku 
tzw. poprodukcyjnym 
wyniesie ponad 28%. Jak 
wynika z badania zleconego 
przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, blisko 
połowa Polaków zna 
przypadki przemocy fizycznej, 
ekonomicznej i psychicznej 
w rodzinie wobec osób 
starszych.

SENIORZY SĄ W GRUPIE 
ZWIĘKSZONEGO RYZYKA 
ZŁEGO ICH TRAKTOWANIA, 
SZCZEGÓLNIE GDY:

 5 są zależni w codziennym funkcjono-
waniu od innej osoby;

 5 mają trudną sytuację finansową lub 
są zależni materialnie/mieszkanio-
wo od opiekuna;

 5 mają obniżoną sprawność fizyczną 
lub psychiczną;

 5 rzadko kontaktują się z osobami 
spoza najbliższego otoczenia;

 5 ich współdomownik doświadcza 
stresu, ma choroby psychiczne, 
zaburzenia osobowości lub nad-
używa substancji psychoaktyw-
nych.

GŁÓWNE FORMY PRZEMOCY 
TO:

 5 izolowanie;
 5 zabieranie pieniędzy (np. emerytu-
ry czy renty);

 5 wytykanie choroby i niepełnospraw-
ności;

 5 szantażowanie, groźby, wyzwiska;
 5 ograniczanie swobody decyzji;
 5 straszenie oddaniem do domu opie-
ki;

 5 wmawianie choroby psychicznej;
 5 wymuszanie zmian w testamen-
cie;

 5 obciążanie zawyżonymi kosztami 
(np. kredytami lub pożyczkami);

 5 skłanianie do darowizn;
 5 zaniedbywanie, niezapewnienie 
jedzenia, leków, higieny osobistej, 
opieki medycznej;

 5 opuszczenie przez opiekunów, pozo-
stawienie bez opieki.

KTO I GDZIE STOSUJE 
PRZEMOC WOBEC OSÓB 
STARSZYCH

Przemoc wobec starszych ma miej-
sce najczęściej w domach. Spraw-
cami są  członkowie najbliższej 
rodziny (współmałżonek, dzieci, wnu-
kowie). Dlatego ofiary wstydzą się, 
boją, mają poczucie winy, a nawet 

usprawiedliwiają sprawców i ukrywa-
ją problem. Czasami też nie mają świa-
domości, że takie traktowanie jest prze-
mocą.

Jeśli doświadczasz, bądź jesteś 
świadkiem przemocy NIE skrywaj 
cierpienia! Powiadom Policję – nr tel. 
997, 112;

WSPARCIE OFERUJE:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej, ul. Staszica 9,  
tel. 81 53 15 384;

NIEBIESKA LINIA:
801 120 002, niebieskalinia@
niebieskalinia.info;

Telefon Zaufania dla ludzi starszych 
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”: 
22 635 09 54

 9Tekst: Dagmara Czyżyk – Bicka

Przemoc boli niezależnie od wieku
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁĘCZNE J

Pierwsze spotkanie 
uczestników w ramach 
realizacji programu 
oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie odbędzie się już 
we wrześniu, w siedzibie PCPR 
przy ul. Staszica 9, 21‒010 
Łęczna. Program realizowany 
będzie w miesiącach: wrzesień 
– listopad 2022 r.

Oddziaływania korekcyjno-
-edukacyjne wobec osób sto-
sujących przemoc w rodzinie 

są kierowane w szczególności do:
 5 osób skazanych za czyny zwią-
zane ze stosowaniem przemocy 

w rodzinie, odbywających karę 
pozbawienia wolności w zakła-
dach karnych albo wobec któ-
rych sąd warunkowo zawiesił 
wykonanie kary, zobowiązując 
je do uczestnictwa w oddziały-
waniach korekcyjno-edukacyj-
nych.

 5 osób stosujących przemoc 
w rodzinie, które uczestniczą 
w terapii leczenia uzależnienia 
od alkoholu lub narkotyków, lub 

innych środków odurzających, 
substancji psychotropowych albo 
środków zastępczych, dla któ-
rych oddziaływania korekcyjno-
-edukacyjne mogą stanowić uzu-
pełnienie podstawowej terapii.

 5 osób, które w wyniku innych 
oko l i c zno ś c i  z g ł o s zą  s i ę 
do uczestnictwa w programie 
korekcyjno-edukacyjnym.

Jeśli masz problem z samokontro-
lą i radzeniem sobie z negatywnymi 

emocjami, nie potrafisz komuniko-
wać się i rozwiązywać konfliktów 
w rodzinie bez stosowania przemo-
cy, program korekcyjno-edukacyjny 
pomoże Ci rozwinąć umiejętności 
porozumiewania się bez stosowa-
nia przemocy.

UWAGA: Możesz zapisać się 
na kolejną edycje Programu. Udział 
jest bezpłatny.

Zapisy osób chętnych prowa-
dzone są w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sta-
szica 9, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Karta zgłoszeniowa do udziału 
w programie jest dostępna na stro-
nie internetowej www.pcprleczna.pl 
w zakładce: PROGRAMY => DLA 
OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC 
W RODZINIE

Zapraszamy wszystkie osoby zain-
teresowane

 9Tekst: Iwona Wiśniewska

Realizacja programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych edycja 2022

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
informuje, iż od 01.09.2022 r. 
do 10.10.2022 r. prowadzony 
jest nabór wniosków 
w ramach programu 
„Aktywny samorząd”  
Moduł II – pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym.

Adresowany jest do  osób 
ze znacznym i umiarkowa-
nym stopniem niepełno-

sprawności, pobierających naukę 
w szkole wyższej lub szkole poli-
cealnej lub kolegium, a  także 
do osób mających przewód dok-
torski otwarty poza studiami dok-
toranckimi.

Osoby, które posiadają podpis 
elektroniczny lub Profil Zaufany 
na platformie ePUAP mogą złożyć 
wniosek w formie elektronicznej, 
w systemie przygotowanym przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych – SOW 
(System Obsługi Wsparcia finan-
sowanego ze  środków PFRON) 
https://sow.pfron.org.pl

Zgodnie z zasadami programu 
„Aktywny samorząd” w 2022 roku 
złożenie wniosku elektronicznie 
w systemie SOW jest dodatkowo 
premiowane – w przypadku Modu-
łu II jest to zwiększenie dodatku 
na pokrycie kosztów kształcenia 
do kwoty 800 zł dla Wnioskodaw-
ców, którzy skorzystają z  tego 
zwiększenia po raz pierwszy.

Osoby zainteresowane zaprasza-
my!

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na 
poziomie wyższym

Wnioski w ramach 
w/w programu 

można składać także 
w wersji papierowej 
wraz z wymaganymi 

załącznikami, 
w siedzibie 

Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej 
przy ul. Staszica 

9, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 

pracy urzędu.

Osiągnięcie przez dziecko 
pełnoletności jest ważnym 
wydarzeniem w życiu jego 
oraz jego rodziny, choć 
często ma ono znaczenie 
głównie psychologiczne 
i prawne, ponieważ 
najczęściej nie oznacza 
konieczności przejęcia 
odpowiedzialności 
za własne życie. Jest 
jednak grupa młodych 
Polaków, dla których 
osiągnięcie pełnoletności 
wiąże się z koniecznością 
usamodzielnienia.

Przez osobę usamodzielnianą 
rozumie się osobę opuszcza-
jącą, po osiągnięciu pełnolet-

ności, rodzinę zastępczą, rodzinny 
dom dziecka, placówkę opiekuńczo–
wychowawczą lub regionalną pla-
cówkę opiekuńczo – terapeutycz-
ną, w przypadku, gdy umieszczenie 
w pieczy zastępczej nastąpiło na pod-
stawie orzeczenia sądu.

Usamodzielnienie wychowanka, 
który opuszcza pieczę zastępczą, jest 
długotrwałym procesem polegającym 
na wprowadzaniu osoby do podję-
cia samodzielnego, dojrzałego życia 
i integracji ze środowiskiem lokal-
nym.

Proces usamodzielnienia formal-
nie zaczyna się co najmniej na 1 
rok przed osiągnięciem pełnolet-
niości. Wówczas osoba usamodziel-
niana wskazuje osobę, która podej-
muje się pełnienia funkcji opiekuna 
usamodzielnienia oraz przedstawia 

pisemną zgodę tej osoby. Następnie, 
wspólnie z opiekunem usamodziel-
nienia, opracowywany jest Indywi-
dualny Program Usamodzielnienia 
(IPU). Proces ten może trwać najpóź-
niej do momentu osiągnięcia przez 
osobę usamodzielnianą 25 roku 
życia, w zależności od sytuacji życio-
wej wychowanka.

Usamodzielniony wychowanek 
może korzystać z  różnych form 
pomocy, których celem jest pomoc 
w usamodzielnieniu się.

Do tych form pomocy zalicza się:
 5 pomoc pieniężną na kontynuowa-
nie nauki;

 5 jednorazową pomoc pieniężną 
na usamodzielnienie;

 5 pomoc rzeczową na zagospodaro-
wanie;

Ponadto zapewniamy pomoc praw-
ną i psychologiczną.

Wszystkie formy pomocy dla osób 
usamodzielnianych warunkowane 
są złożeniem przez osobę usamodziel-
nianą wniosku.

Osoby zainteresowane uzyska-
niem szczegółowych informacji 
dotyczących usamodzielniania peł-
noletnich wychowanków mogą zgła-
szać się osobiście do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna  
tel. 81 53 15 384.

 9Tekst: Katarzyna Kędzierska, 
Agnieszka Słoboda

Formy wsparcia dla osób 
opuszczających pieczę zastępczą
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Około 70 osób wzięło udział 
w rajdzie rowerowym, który 
odbył się 17 września na terenie 
gminy Ludwin.

Współorganizatorami rajdu byli: 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, Powiat 

Łęczyński, Gmina Ludwin oraz Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

Trasa rajdu liczyła ok. 45 km i pro-
wadziła szlakiem licznych atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych, a także 

inwestycji zrealizowanych w ramach 
PROWadzi Lubelskie na terenie gminy 
Ludwin: jez. Piaseczno – cerkiew w Dra-
towie – jez. Krzczeń – jez. Rogóźno – 
jez. Piaseczno.

Na uczestników rajdu czekało wiele 
atrakcji, w tym możliwość spróbowa-
nia chleba ludwińskiego, wędlin z Dra-
towa i innych lokalnych przysmaków 
przygotowanych przez KGW, a także 
ciekawostki na temat fauny Poleskie-
go Parku Narodowego, ognisko, wystę-
py artystyczne oraz quiz z nagrodami.

 9Tekst: Beata Cieślińska

Rowerowo To Zdrowo

Izba Pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych znalazła się 
na trasie rajdu „Odjazdowy 
Bibliotekarz” – akcji promującej 
czytelnictwo, propagującej 
bezpieczną i odpowiedzialną 
jazdę rowerem oraz ciekawe, 
godne uwagi miejsca.

W Witaniowie spotkały się 
dwie grupy uczestników 
rajdu, zorganizowanego 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwi-
nie i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Spiczynie. Bibliotekarze, miłośnicy 
książek, a także rowerów zgłębili wie-
dzę na temat historii żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego, działających 
na terenie powiatu łęczyńskiego.

Z zainteresowaniem zapoznali się 
z ekspozycją archiwalnych dokumen-
tów i fotografii, prezentującą losy kpt. 
Zdzisława Brońskiego „Uskoka” i jego 
oddziału.

Obejrzeli również wystawy poświę-
cone Józefowi Franczakowi „Lalusio-
wi” i Danucie Siedzikównie „Ince” (udo-
stępnione przez Fundację Kwartalnika 
„Wyklęci” oraz lubelski oddział Insty-
tutu Pamięci Narodowej).

Wszyscy byli także pod wrażeniem 
wielkopowierzchniowego, patriotycz-
nego muralu (znajdującego się na połu-
dniowej ścianie budynku Izby), upa-
miętniającego „Uskoka” oraz jego 
towarzyszy broni. Tematyka, wielkość 
i forma malowidła nie pozwoliły przejść 
nikomu obok dzieła obojętnie.

Zainteresowanych odwiedzeniem 
Izby Pamięci, zapraszamy do kontak-
tu z Powiatową Biblioteką Publicz-
ną Łęcznej (tel. 815315348) lub Sta-
rostwem Powiatowym w Łęcznej (tel. 
815315202).

 9Tekst: Monika Bogusz

„Odjazdowi Bibliotekarze” 
w Izbie Pamięci
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W dniu 28.08.2022 r. 
w Milejowie odbyło 
się święto koni ras 
zimnokrwistych. 
Licznie przybyli goście 
oglądali zmagania 
konkursowe tych 
pięknych zwierząt.

NAGRODZONO:

KLACZE:

 5 I miejsce 
CAROCA – arden polski

 5 II miejsce 
13 HINKERA – polski koń zim-
nokrwisty

 5 III miejsce 
WIORA – polski koń zimno-
krwisty

OGIERY:

 5 I miejsce 
ETOS – polski koń zimnokrwi-
sty/sok

 5 II miejsce 
REGUS – polski koń zimno-
krwisty

 5 III miejsce 
VULCAN SA – arden polski

Hodowcom zwycięskich koni 
gratulujemy i zapraszamy za rok.

 9Tekst: Ryszard Pietrzak

Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

Górnik Łęczna został 
nagrodzony przez Ekstraklasę 
za działania marketingowe. 
Ligowa spółka zarządzająca 
rozgrywkami ogłosiła 
zwycięzców konkursów 
klubowych za sezon piłkarski 
2021/2022. Nagrody zostały 
przyznane w kilku kategoriach, 
a udział w nich brały udział 
kluby grające w danym 
sezonie w Ekstraklasie. Górnik 
Łęczna otrzymał wyróżnienie 
w kategorii EKSTRA Akcja (2. 
miejsce) za akcję „Nie bądź 
zielony w temacie autyzmu”.

Zielono-czarni w kwietniu br. 
roku w meczu ligowym prze-
ciwko Pogoni Szczecin wystąpili 

w innych niż zwykle trykotach. Kwie-
cień jest miesiącem wiedzy o auty-
zmie. Górnik Łęczna przez cały miesiąc 
sukcesywnie organizował akcje, któ-
rych celem było zwiększanie świadomo-
ści dotyczącej tego zaburzenia. Pierw-
szą z nich, i zarazem mającą największy 
wydźwięk, jest zmiana barw klubowych 
koszulek na niebieskie na najbliższym 
meczu ligowym. 2 kwietnia w dniu 
meczu z Pogonią przypadał Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu.

Twarzą akcji Górników był piłkarz 
Daniel Dziwniel, który jest również 
ambasadorem stowarzyszenia „Zoba-
czyć Lili”, które prowadzi zbiórkę 
na produkcję filmu fabularnego „Zoba-
czyć Lili – autystyczna, autentyczna 
historia”. Bohaterką filmu jest kilku-
letnia dziewczynka Wiktoria, u któ-
rej zdiagnozowano autyzm. Na zapro-
szenie klubu podczas meczu z Pogonią 
pojawili się inicjatorzy tej akcji – aktor 
Paweł Burczyk (m.in. 13 Posterunek) 
wraz z małżonką oraz prezesem pro-
jektu „Zobaczyć Lili”. Po spotkaniu 
Górnik Łęczna zlicytował wszystkie 
koszulki, a całkowity dochód z licytacji 

przeznaczył na konto fundacji SYNAP-
SIS, która z zebranych środków zor-
ganizowała warsztaty samodzielności 
dla dorosłych osób w spektrum auty-
zmu. Kibice wspólnie z klubem uzbie-
rali na ten cel blisko 8 tysięcy złotych, 
dzięki czemu ponad 15 osób mogło 
wziąć udział w warsztatach.

Górnik Łęczna w ramach akcji 
„Nie bądź zielony w  temacie 

autyzmu” odwiedzili Przedszko-
le Specjalne nr 11 w Lublinie. Pla-
cówka przyjmuje dzieci z różnymi 
zaburzeniami, w tym spektrum auty-
zmu. W kwietniu klub zorganizo-
wał również spotkanie oraz inspi-
rującą rozmowę z Emilią Płecha, 
z Centrum Terpaii i Rozwoju Dzie-
ci Juniora w Lublinie oraz Rober-
tem Sychem – inicjatorem wielu 

olimpiad specjalnych. W trakcie roz-
mowy, która była dostępna w klu-
bowych kanałach komunikacji, 
goście oferowali bezpłatną pomoc 
lub porady indywidualne w temacie 
zaburzeń związanych z autyzmem. 
Akcja łęczyńskiego klubu odbiła się 
szerokim echem w ogólnopolskich 
mediach.

 9Tekst: Tomasz Płaza

Górnik Łęczna zwiększał świadomość autyzmu
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W dniu 19 września 
w Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej odbyły się otwarte 
spotkania Seniorze Bądź 
Ostrożny.

Wydarzenie prowadziła radca 
prawny Anna Rentflejsz, 
która wyjaśnia uczestni-

kom mi.in. mechanizmy manipu-
lacji sprzedażowej, wskazała jak 
unikać podpisywania podejrzanych 
umów z nieznanymi firmami (ener-
gia, pompy ciepła, usługi teleko-
munikacyjne, dodatek do emery-
tury w zmian za prawo własności 
lokalu), wyłudzenia telefoniczne – 
to tylko niektóre z zagrożeń, jakie 
czekają na osoby starsze – warto 
wiedzieć, jak się ich wystrzegać 
i nie dać oszukać.

W  wydarzeniu udział wzię-
li: Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski, pracownicy starostwa, 
dyrektorzy powiatowych jednostek 
organizacyjnych i seniorzy z powia-
tu łęczyńskiego.

 9Tekst: Iga Zawisza-Klimkiewicz

Seniorze Bądź Ostrożny

Centrum Opiekuńczo-
Mieszkalnym w Jaszczowie 
gościło przedstawicieli gminy 
Urząd Gminy Stare Babice oraz 
NASZ DOM – GODNE ŻYCIE 
Stowarzyszenie OzN. 

Celem wizyty była wymiana 
doświadczeń w zakresie wspar-
cia osób z niepełnosprawnościa-

mi i chęć utworzenia podobnej placów-
ki na terenie podwarszawskiej gminy.

Wizyta w COM Jaszczów
Spotkanie było również szansą 

do zaprezentowania nowo otwarte-
go Powiatowy Dzienny Dom Senio-
ra w Jaszczowie oraz Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej, sta-
nowiących część integralną powstają-
cego Centrum Senioralnego w Jasz-
czowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
Starosta Łęczyński Krzysztof Niewia-
domski oraz Wójt Gminy Stare Babi-
ce Sławomir Sumka.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Antoniowie, które dziś 
integruje mieszkańców 
miejscowości swoje czasy 
świetności przeżywało już 
w latach 60 tych XX w.

Mamy i babcie obecnych człon-
kiń już ponad 50 lat temu 
tworzyły swoją małą wspól-

notę, też dziedzicząc spuściznę wcze-
śniejszych pokoleń.

Dziś KGW w Antoniowie liczy 
32 członkinie, chętnie angażuje się 
w życie społeczne sołectwa, gminy 
i powiatu. Panie spotykają się przy 
okazji ważnych wydarzeń okolicz-
nościowych, świąt i obrzędów, aby 
kontynuować przekazywanie trady-
cji, zwyczajów i lokalnej kultury. 
Organizują zebrania członkiń, pod-
czas których rozdzielają między sobą 
obowiązki, warsztaty rękodzielnicze, 
wydarzenia dla mieszkańców, min. 
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Spoty-
kają się aby wzajemnie się od siebie 
uczyć rękodzieła, które później ozda-
biają stoiska.

KGW w Antoniowie czynnie anga-
żuje się we współpracę z lokalnym 
Stowarzyszeniem Forum Kobiet 
Gminy Milejów, którego panie 
również są członkiniami. Współ-
organizują spotkania okoliczno-
ściowe FKGM, współtworzą sto-
iska promujące Gminę Milejów 
i koła gospodyń w regionie, chęt-
nie angażują się w wiele inicja-
tyw Gminnego Ośrodka Kultury 
w Milejowie, współtworząc kier-
masze świąteczne, gdzie wystawia-
ją własnoręcznie wykonane ozdo-
by świąteczne i tradycyjne lokalne 
przysmaki. Uczestniczyły w pro-
jektach GOK, min. Liderki Lokal-
nej Tradycji, gdzie brały udział 
w wielu szkoleniach dotyczących 
doskonalenia umiejętności społecz-
nych i cyfrowych oraz warsztatów 
rękodzieła, identyfikujących koło 
i wyróżniających spośród innych. 
Członkinie ciągle poszukują inspi-
racji do dalszego działania, stale 

uczestniczą w ważnych uroczysto-
ściach gminnych, tj. dożynki gdzie 
zawsze reprezentują swoje sołec-
two z samodzielnie stworzonym 
wieńcem dożynkowym i wypie-
kami kulinarnymi. Uczestniczą 
w gminnych i powiatowych kon-
kursach kulinarnych skierowanych 
do kół. Mają również wiele osią-
gnięć w tej dziedzinie. Członkinie 
KGW w Antoniowie chętnie uczest-
niczą w życiu społecznym i kultu-
ralnym gminy i powiatu, wyjazdy 

i spotkania z ludźmi i innymi człon-
kiniami kół inspirują i napędzają 
je do działania.

 9Tekst: Barbara Bukszyńska

KGW W ANTONIOWIE 
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 3,5 roku
 5 Liczba członków: 32
 5 Najstarszy członek ma: 81 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 19 lat

KGW w Antoniowie (gmina Milejów)
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4 września, podczas 
Dożynek Powiatu 
Łęczyńskiego 2022 
w Cycowie, został 
rozstrzygnięty 
konkurs na „Markowy 
Produkt Powiatu 
Łęczyńskiego”. 
Laureatami zostali: 
Jan Bagnosz i Majątek 
Rutka.

W KATEGORII: PRODUKT 
nagrodę otrzymał Jan Bagnosz wła-
ściciel masarni i sklepu „Wędli-
ny u Jana” w Dratowie. Kiełbasa 
z Dratowa to wysokiej jakości pro-
dukt wytwarzany w oparciu o starą 
rodzinną, tradycyjną recepturę. 
Ze względu na swoje niewątpli-
we walory smakowe kiełbasa jest 
bardzo wysoko oceniana zarów-
no przez mieszkańców gminy 
jak i odwiedzających Pojezierze 
Łęczyńsko-Włodawskie turystów. 
Kiełbasa z Dratowa jest wpisana 
do rejestru produktów tradycyj-
nych. W sklepie, oprócz najlepszej
kiełbasy, można kupić takie pro-
dukty jak: kaszanka, szynka, polę-
dwica, smalec.
Adres: Dratów 87A, 21‒075 Dratów.

W KATEGORII: USŁUGA 
nagrodę otrzymał Majątek Rutka 
– gospodarstwo agroturystyczno-
-edukacyjne położone wśród pól, 
nad kanałem Wieprz-Krzna w nie-
dalekiej odległości jeziora Dra-
tów. Powierzchnia gospodarstwa 
to 80 ha.

Gospodarstwo agroturystyczne 
oferuje 25 miejsc noclegowych, 2 
sale bankietowe na przyjęcia oko-
licznościowe, konferencję lub szko-
lenie (na 100 i 30 osób). Posiłki 
przygotowywane w gospodarstwie 
są wykonywane głównie z wła-
snych wyrobów.

Gospodarstwo prowadzi czyn-
ną produkcje rolną, specjalizuje 
się w utrzymaniu ras rodzimych. 
Hodowane są  zwierzęta obję-
te programem ochrony zasobów 
genetycznych: konik polski, owca 
wrzosówka, gęś biłgorajska, bydło 
białogrzbiete, koza sandomierska.
Adres: Puchaczów ul. Wesoła 42, 
21‒013 Puchaczów

Konkurs, którego organizatorem 
jest Starostwo Powiatowe w Łęcz-
nej, ma on na celu identyfika-
cję i promocję oryginalnych pro-
duktów lokalnych, wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami na tere-
nie powiatu łęczyńskiego, a także 
wyłonienie najbardziej atrakcyj-
nych produktów, usług, wyrobów 
w ramach wspierania inicjatyw 
lokalnych.

 9Tekst: Anna Jasińska

TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Markowy Produkt Powiatu 
Łęczyńskiego

„Wędliny u Jana” – laureat konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego”
w kategorii produkt

Majątek Rutka – laureat konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” 
w kategorii usługa

Wędliny u Jana – laureat konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” 
w kategorii produkt

Majątek Rutka – laureat konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” 
w kategorii usługa
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„Nie odpisuj” to pierwsza 
powieść Marcela Mossa 
i zarazem tom otwierający 
„Trylogię Hejterską”.

Marcel Moss to pseudonim tajem-
niczego autora thrillerów psy-
chologicznych, kryminałów, 

powieści sensacyjnych oraz poruszają-
cej literatury młodzieżowej. Prowadzi 
także profil „Zwierzenie – Marcel Moss” 
na Facebooku oraz konto „marcelmoss.
autor” na Instagramie.

Główny wątek powieści „Nie odpisuj” 
toczy się wokół profilu społecznościo-
wego, na którym internauci zdradza-
ją swoje sekrety i tajemnice. Prowadzi 
go Martyna – kobieta po przejściach. 
Pewnego dnia odpisuje na wiadomość 
Michała, którego poznajemy w prolo-
gu. Ten moment zmienia ich dotych-
czasowe życie, łączy ich losy. Martyna 
staje się częścią cudzego świata. Czy 
pomoże mężczyźnie uporać się z jego 
problemami?

Doskonałym uzupełnieniem fabuły 
są wątki retrospekcyjne. Dzięki temu 
zabiegowi poznajemy motywy, który-
mi kierują się bohaterowie oraz różne 
odsłony tych samych zdarzeń.

Autor nie unika trudnych, często 
uznawanych za tabu, problemów 
społecznych XXI w. W „Nie odpi-
suj” znajdziemy motywy: przemo-
cy domowej, znęcania fizycznego 
i psychicznego, zachowań psycho-
patycznych, uzależnień oraz tema-
tu przewodniego cyklu – interneto-
wego hejtu.

Wciągająca, dynamiczna fabuła 
i nieoczekiwane zwroty akcji pochła-
niają od pierwszych stron. Dresz-
czowiec psychologiczny z elementa-
mi domestic noir trzyma czytelnika 
w napięciu od początku do końca, 
zapewnia pełną gamę emocji i zmu-
sza do refleksji.

Cała „Trylogia Hejterska” jest 
dostępna w zasobach Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Łęcznej.

 9Tekst: Justyna Sudak

TO WARTO PRZECZ Y TAĆ

Marcel Moss

„Nie odpisuj”
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Słonik Nadziei
Słonik Nadziei 
to inicjatywa, która 
często wspiera placówki 
naszego powiatu.

E kipa TVP 3 Lublin zawita-
ła do Ośrodka Rewalidacyjno 
– Wychowawczy w Łęcznej, 

przywożąc podarunki dla wycho-
wanków ośrodka. Wsparcie Słonika 

to nowe pomoce dydaktyczne i mate-
riały potrzebne do zajęć, a także drob-
ny sprzęt AGD, który ułatwi i uspraw-
ni pracę ORW w Łęcznej.

 9Tekst: Paweł Wawer
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Pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
dołączyli do akcji 
wspierającej zbiórkę na rzecz 
leczenia Czarka Tarki 
z Ciechanek.

#ZałogaCzarusia to akcja cha-
rytatywna, w ramach której 
nominowani wykonują zdję-

cie swojej „załogi” i wpłacają dowol-
ną kwotę w ramach zbiórki na rzecz 
chorego Czarka Tarki z Ciechanek, 
prowadzonej przez platformę Siepo-
maga.pl. Link do zbiórki: www.sie-
pomaga.pl/czarus-tarka

 5 Osoby nominowane mają 48 
godzin na wykonanie zadania 
i wskazanie kolejnych instytu-
cji/grup/stowarzyszeń.

 5 Zdjęcie później zostaje publiko-
wane na Facebooku, oznaczając 
je poprzez wpisanie #ZałogaCza-
rusia.

 5 Zebrana wśród pracowników 
kwota trafi na konto fundacji.

 5 Zachęcamy do wzięcia udziału 
w wyzwaniu! Każda złotówka się 
liczy! POMAGAJMY!!

8-letni Czarek walczy z ciężką 
chorobą, dotychczasowe diagno-
zy wskazują na nowotwór złośli-
wy mózgu. „…Wiemy tylko, że jest 

to guz embrionalny, ale nie wiemy 
jaki. Dlatego zdecydowaliśmy się 
wysłać wycinki do Bonn. Nieste-
ty, tam także jest problem z okre-
śleniem jaki to typ guza” – piszą 
rodzice chłopca na stronie Fundacji 
Siepomaga, na której ruszyła zbiórka 
na leczenie chłopca. Dotychczasowe 
kuracje nie przynoszą oczekiwanych 
efektów, dlatego rodzice są zmusze-
ni szukać pomocy poza granicami 
kraju a to wiąże się z ogromnymi 
nakładami finansowymi.

Czarusia można wspierać także 
poprzez licytacje na utworzonej gru-
pie na Facebooku Licytacje dla Cza-
rusia Tarki.

#ZałogaCzarusiaCIĄG dalszy ze str. 4-5


