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W ramach współpracy polsko-
ukraińskiej, przedstawiciele 
Powiatu Łęczyńskiego: Michał 
Pelczarski – Wicestarosta 
Łęczyński, Agnieszka 
Korzeniewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
oraz Małgorzata Zarzycka 
– pedagog, pracownik 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Łęcznej odwiedzili Rejon 
Stryjski.

Spotkanie w siedzibie Stryjskiej 
Rady Rejonowej stworzyło warun-
ki do omówienia ogólnej sytuacji 

społeczno-politycznej na Ukrainie, 
a także sposobów dalszej współpracy. 
Celem spotkania było również zapo-
znanie się z efektami realizacji pomocy 
humanitarnej przekazanej przez Powiat 
Łęczyński przymusowo przesiedlonym 
Ukraińcom.

Podczas wizyty przedstawiciele samo-
rządu złożyli kwiaty i znicze na grobach 
polskich żołnierzy. Delegacja odwie-
dziła również Centrum Wolontariatu 
w Mikołajowie.

Wizyta unaoczniła bieżące potrzeby, 
które jako samorząd partnerski będzie-
my współrealizować.

9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek, 
foto: Stryjska Rada Rejonowa
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Choć koniec roku coraz bliżej, 
nieprzerwanie trwają prace 
remontowe, inwestycyjne 
i projektowe na terenie 
powiatu.

Troska o zdrowie mieszkańców 
znajduje się na liście priorytetów 
naszych działań. Już niebawem 

ruszy rozbudowa Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego w SPZOZ w Łęcznej. 
Ta niemal 10-milionowa inwestycja 
jest możliwa do zrealizowania dzięki 
środkom pozyskanym z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. Ku końcowi mają 
się również prace remontowe w Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym, który 
powstaje w Jaszczowie, obok dzia-
łających już Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego, Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej i powiatowe-
go Dziennego Domu Seniora, wspie-
rających seniorów i osoby z niepełno-
sprawnościami.

Dokonujemy również zmian w infra-
strukturze drogowej, aby naszym miesz-
kańcom żyło się wygodniej, a przede 
wszystkim bezpieczniej: trwają prace 
remontowe na drodze wojewódzkiej nr 
820 w kierunku jezior. To ważne dzia-
łanie pozwoli w niedalekiej przyszło-
ści na szersze wykorzystanie potencjału 
turystycznego naszego regionu. Zmie-
nia się również droga w Jaszczowie, 

gdzie na odcinku 1724 m trwają prace 
w ramach inwestycji „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2024L w miejsco-
wości Jaszczów”. Przekazany wyko-
nawcy został także plac budowy pod 
realizację inwestycji „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1809L w Łęcznej przy ul. 
Polnej”. To zadanie też finansowane jest 
ze środków rządowych, a jego wartość 
opiewa na kwotę niemal 4 000 000 zł.

Nie zapominamy również o dzie-
ciach i młodzieży. W zakupionym przez 
Powiat Łęczyński budynku przy al. Jana 
Pawła II 89 mieści się bursa szkolna, 
która niedługo przywita pierwszych 
lokatorów uczących się w szkołach 
średnich, które prowadzimy. Ponadto 
w ostatnim miesiącu w Ośrodku Rewa-
lidacyjno-Wychowawczym w Łęcz-
nej odbyło się spotkanie organizacyj-
ne w celu podjęcia współpracy przy 
realizacji ogrodów sensorycznych oraz 
tężni na terenie placówki. Planowana 
inwestycja będzie ogólnodostępna dla 
całej społeczności lokalnej oraz przy-
stosowana do potrzeb rozwojowych 

osób z niepełnosprawnościami. Jed-
nym z działań rehabilitacyjnych będzie 
hortiterapia, czyli ogrodoterapia. Kon-
takt z naturą zmniejsza stres, odpręża, 
a także daje poczucie komfortu i wywo-
łuje pozytywne emocje. Projekt zostanie 
zrealizowany przy współpracy Ośrod-
ka Rewalidacyjno- Wychowawczego 
w Łęcznej, Stowarzyszenia na rzecz 
dzieci, młodzieży i ich rodzin SENSUS, 
LW „Bogdanka” S.A., Powiatu Łęczyń-
skiego oraz Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie.

Wśród zakończonych ostatnio zadań 
warto wspomnieć także o „Powiatowym 
Forum Inicjatyw Regionalnych”, które-
go głównym celem było aktywizowanie 
i wymiana doświadczeń mieszkańców 
terenów wiejskich naszego powiatu. 
Wyjazd studyjny i konferencja, jakie 
odbyły się w ramach projektu z pew-
nością w przyszłości zaowocują pomy-
słami i nowymi inicjatywami naszych 
mieszkańców.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński

Szanowni 
Państwo

P lanując i przystępując do reali-
zacji zadań mających na celu 
poprawę poziomu satysfakcji 

z jakości życia mieszkańców powia-
tu łęczyńskiego, zmierzamy w kie-
runku harmonijnego rozwoju. Wśród 
działań Zarządu nie brakuje aktyw-
ności związanej z rozwojem przedsię-
biorczości, wzmacnianiem potencjału 
społecznego, czy modernizacji istnie-
jącej infrastruktury, a także innowa-
cyjnych rozwiązań odpowiadających 
potrzebom społeczeństwa. Jestem 
przekonany, że trafne definiowanie 
potrzeb, skuteczne pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych na ich realizację 
i konsekwencja w działaniu, pozwa-
la na dynamiczny rozwój powiatu.

Powstałe Centrum Opieki Senioral-
nej w Łęcznej z oddziałami wyposażo-
nymi w nowoczesny sprzęt to inwe-
stycja, która doskonale wpisuje się 
w strategię rozwoju. Kolejnym zapla-
nowanym działaniem w obszarze 
zdrowia jest rozbudowa SOR-u przy 
szpitalu powiatowym w Łęcznej, 
a niebawem oddamy do użytkowa-
na ZOL w Jaszczowie. Nie brakuje 
również wsparcia i dobrych rozwią-
zań na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Powstały przy SCWEW- Ośrodek 
Wsparcia i Testów czy usługa trans-
portowa „door-to-door” spotkały się 
z dużym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców.

Jako Zarząd Powiatu dbamy także 
o pamięć historyczną, budującą toż-
samość i narodową wspólnotę. Zna-
jomość historii oraz utożsamianie się 
z losami narodu jest ważnym czyn-
nikiem konsolidacji społeczeństwa, 
tworzenia czy zacieśniania więzi 
wśród społeczności lokalnej. Zbliża-
jący się dzień 11 listopada wyznacza 
szczególną, symboliczną dla Polaków 
datę – Polska po 123 latach odzyska-
ła swoją niepodległość. Udział w zma-
ganiach wyzwoleńczych miała także 
ziemia łęczyńska. Nie zabrakło boha-
terów, którzy aktywnie włączyli się 
w walkę. Niech i nas nie zabraknie 
na wspólnym świętowaniu odzy-
skania niepodległości, a nasze serce 
przepełnia patriotyzm, który w pełni 
pozwoli nam na świadome korzysta-
nie z dorobku naszych przodków.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Prace drogowe zadania 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1625L 
w miejscowości Nadrybie 
Dwór – Wólka Cycowska” 
są już na zaawansowanym 
etapie. Zakończono 
już roboty brukarskie 
w m. Wólka Cycowska, 
a także położono warstwę 
wyrównawczą na całym 
zaplanowanym zakresie.

Wykonawca ,  P r zeds i ę -
biorstwo Budowy Dróg 
i Mostów z Mińska Mazo-

wieckiego, przymierza się do koń-
cowego etapu robót, który będzie 
polegał na wykonaniu warstwy ście-
ralnej, oznakowaniu poziomym 

i  pionowym a  także pracach 
porządkowych na placu budowy. 

Przypominamy, że  ww. inwe-
stycja w 60% finansowana jest 

ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, co stanowi kwotę 
1.421.076,08 zł, pozostała część 
to środki samorządowe.

Rozpoczęły się również prace 
w ramach pozostałych zadań współ-
finansowanych z RFRD: „Przebu-
dowa 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 nawierzchnia 
na odcinku ok. 4 km, zostanie wybu-
dowany chodnik w miejscowości 
Leopoldów oraz ciąg pieszo-rowe-
rowy w miejscowości Jaszczów. 
Zakończenie przedmiotowych zadań 
planuje się w II kwartale 2023 roku.

 9Tekst: Michał Bijata

Trwają prace na drogach powiatowych
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Dzień Edukacji Narodowej 
to okazja do podziękowania 
wszystkim pracownikom 
oświaty za ich codzienny trud 
wkładany w wychowanie 
młodego pokolenia.

Podczas uroczystości w szko-
łach Powiatu Łęczyńskie-
go, zasłużeni nauczyciele 

otrzymali dyplomy oraz upomin-
ki. Występy artystyczne przygo-
towane przez uczniów w poszcze-
gólnych placówkach były wyrazem 
wdzięczności oraz dowodem na to, 
jak ważną rolę odgrywa nauczy-
ciel i cały proces nauczania w ich 
życiu.

Dzień Edukacji  Narodowej 
to  także okazja do  oficjalne-
go przyjęcia pierwszoklasistów 

do uczniowskiego grona. Tego 
szczególnego dnia ś lubowa -
li rzetelnie wypełniać obowiąz-
ki ucznia, dążyć do rozwoju inte-
lektualnego i kształtować w sobie 
cechy prawego i odpowiedzialne-
go człowieka.

Uroczyste ślubowanie odbyło się 
również w Przedszkolu Specjalnym 
Powiatu Łęczyńskiego w Ludwinie.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Ślubowanie klas pierwszych w szkołach 
Powiatu Łęczyńskiego oraz w Przedszkolu 
Specjalnym w Ludwinie

14 października w auli Zespołu 
Szkół Górniczych w Łęcznej 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski wręczył listy gra-
tulacyjne nauczycielom 

i pedagogom, którzy mogą pochwalić 
się sukcesami w pracy dydaktyczno– 
wychowawczej. Nagrody i gratula-
cje otrzymało w tym roku dziewię-
ciu pedagogów ze szkół i placówek 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łęczyński.

NAGRODY OTRZYMALI:
 5 Magdalena Majewska – Ośrodek 
Rewalidacyjno– Wychowawczy 
w Łęcznej

 5 Ewa Stefańska – Zespół Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Łęcznej

 5 Kamil Grabowski – Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej

 5 Małgorzata Sałyga – Zespół Szkół 
w Ludwinie

 5 Wioletta Sadowska – Młodzieżo-
wy Ośrodek Wychowawczy w Pod-
głębokiem

 5 Agnieszka Lipińska – Zespół Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara w Mile-
jowie

 5 Małgorzata Zarzycka – Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Łęcznej

 5 Mirosław Włodarczyk – Zespół 
Szkół Rolniczych w Kijanach

 5 Kinga Kowalska – Przedszkole Spe-
cjalne w Ludwinie

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Dzień Edukacji Narodowej – 
nagrody dla nauczycieli
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Rzetelna edukacja 
o obronności państwa, 
kultywowanie tradycji, a także 
kształtowanie postawy 
patriotycznej młodzieży 
szkolnej to kluczowe elementy 
działań Powiatu Łęczyńskiego.

By móc realizować wyzna-
czone cele, 12 październi-
ka w  Zespole Szkół Nr 2 

im. Simona Bolivara w Milejowie, 
przedstawiciele Powiatu: Wice-
starosta Michał Pelczarski wraz 
z Dyrektor ZS2 w Milejowie Mag-
daleną Gajowiak podpisali poro-
zumienie ze Związkiem Strzelec-
kim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 

reprezentowanym przez mł. insp. 
ZS Tomasza Kasiaka oraz st. cho-
rążego Artura Szybiaka.

Podjęcie współpracy to przede 
wszystkim wspólna pielęgna-
cja świadomości historycznej 

i patriotyczno-obronnej wśród mło-
dzieży szkolnej, wzajemne wsparcie 
inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, 

a także współorganizacja spotkań, 
pikników historycznych oraz szkoleń.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Związkiem 
Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego podpisane!

11 października w Muzeum 
Sił Powietrznych 
w Dęblinie odbył się finał 
IX Regionalnej Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym – Ryki 2022 
pod hasłem „Stres i lęk – 
wyzwania człowieka w obliczu 
współczesnych zagrożeń”. 

W  f i n a l e  s po t ka ł o  s i ę 
29 uczniów ze szkół ponad-
podstawowych z 10 powia-

tów województwa lubelskiego.
Powiat Łęczyński reprezentowa-

ły zwyciężczynie etapu powiato-
wego: Joanna Grzegorczyk i Anna 
Iwaniuk – uczennice Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagiellończy-
ka w Łęcznej.

Etap Powiatowy odbył s ię 
30 września br. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Łęcznej, 
gdzie oficjalnego otwarcia doko-
nał Piotr Jastrzębski Radny Powia-
tu Łęczyńskiego oraz Przewodni-
czący Komisji Ochrony Zdrowia 
i  Spraw Socjalnych. W  wyda-
rzeniu wzięło udział 5 uczniów  
z 2 szkół ponadpodstawowych 
powiatu łęczyńskiego, których 
do udziału w konkursie przygoto-
wywały Magdalena Borys – psycho-
log z Zespołu Szkół im. Króla Kazi-
mierza Jagiellończyka w Łęcznej 
oraz Agnieszka Gąsior z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kijanach. Mło-
dzież pisała test składający się z 25 
pytań. Po części konkursowej Kata-
rzyna Libera – psycholog z Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie – 
wygłosiła prelekcję pt. „Kryzys oraz 
radzenie sobie w sytuacji kryzysu”.

Celem Regionalnej Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym 
jest wzrost świadomości w tema-
cie zaburzeń psychicznych, posze-
rzenie wiedzy na temat szeroko 
pojętego zdrowia psychicznego, 

radzenia sobie z kryzysem psy-
chicznym, realizacja założeń 
Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego oraz Powia-
towego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego.

Nagrody w  Ol impiadzie  – 
na łączną kwotę 12.000 zł – ufun-
dowały Powiaty: bialski, hrubie-
szowski, lubartowski, łęczyński, 
łukowski, parczewski, puławski, 
radzyński, rycki i włodawski oraz 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
– na kwotę 600 zł.

Honorowym patronatem wyda-
rzenie objęli: Wojewoda Lubelski, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
Kurator Oświaty w Lublinie oraz 
Rektor Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie, a patronatem 

medialnym: Polskie Radio Lublin, 
Katolickie Radio Podlasie z porta-
lem Podlasie 24 oraz Gazeta Powia-
tu Ryckiego „Twój Głos”.

Wyjazd do Dęblina był rów-
nież okazją do wizyty Starosty 
Łęczyńskiego w pobliskim dużym 
zakładzie zajmującym się uprawą 
i dystrybucją roślin ozdobnych – 
orchidei, anturium i róż. Spotka-
nie z właścicielem firmy JMP Flo-
wers to możliwość czerpania z jego 
wiedzy i doświadczenia, a także 
szansa na wdrożenie sprawdzo-
nych rozwiązań wśród lokalnych 
przedsiębiorców, którzy działają 
w ramach Biura Biznes Lubelskie 
na terenie powiatu łęczyńskiego.

 9Tekst: Sylwia Bordzoł-Rak,  
Iga Zawisza-Klimkiewicz

Finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej 
od kilku lat zdobywają 
wiedzą praktyczną podczas 
praktyk zawodowych 
w Grecji i we Włoszech. Tym 
razem w pierwszej połowie 
października do słonecznej 
Hellady wyruszyło 24 uczniów.

Młodzież przez dwa tygodnie zdo-
bywała doświadczenie zawo-
dowe, ucząc się u miejscowych 

pracodawców. Technicy mechanicy 
zdobywali wiedzę praktyczną w auto-
serwisie, poznali m.in. budowę ukła-
du rozrządu oraz rodzaje dokumentacji 
konstrukcyjnej i technologicznej. Praco-
wali na stanowiskach serwisowych pod 
okiem specjalistów.

Technicy elektrycy poznawali urzą-
dzenia elektroniczne, ich funkcje, para-
metry i zatasowanie oraz lokalizowanie 
ich uszkodzeń. Poznawali tajniki pro-

gramowania inteligentnych domów, 
programowali płytki mikroprocesoro-
we Arduino, podłączali układy elek-
troniczne i montowali je na płytkach 
prototypowych. Pisali programy w języ-
ku C++. Poznali zasady obsługiwa-
nia i programowania silnika krokowe-
go, przygotowywali układ sterowania 
włącznikiem, uczyli się zasady działania 
Servo mechanizmu. Sterowali wyświe-
tlaczem przy pomocy konwentera I2C. 

Odbywali też praktyki na budowie, 
gdzie poznawali sposoby rozmieszcze-
nia instalacji elektrycznych, zapoznawa-
li się także z dokumentacją techniczną.

Ponadto uczniowie poznawali kultu-

rę, sztukę i tradycje greckie. Odbywa-
li dalsze i bliższe wycieczki m.in. rejs 
po Morzu Egejskim na wyspę Skiatos 
(to tam kręcone były fragmenty zna-
nego filmu Mamma Mia). Inną wspa-
niałą wyprawą był wyjazd na Meteory 
– najbardziej malownicze formacje 
skalne na świecie, na których „zawie-
szone są” prawosławne klasztory (ich 
niezwykłe piękno rozsławił film z Jame-
sem Bondem „Tylko dla twoich oczu”). 

Mieli okazję zobaczyć Tesaloniki ze sta-
rożytną agorą i pomnikiem Arystote-
lesa. To do mieszkańców tego miasta 
św. Paweł Apostoł skierował swoje dwa 
Listy. Uczniowie zwiedzili także bazy-

likę św. Demetriusza, jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury bizan-
tyjskiej, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jednym z punk-
tów wyjazdu był wieczór grecki, pod-
czas którego miejscowi artyści pre-
zentowali narodowe pieśni i tańce. 
To spotkanie zakończyła dyskoteka 
dla młodzieży.

W trakcie wyjazdu uczniowie pozna-
wali także atrakcje turystyczne regionu: 

Zamek Platamonas – pamiętający czasy 
wypraw krzyżowych, malowniczo poło-
żone miasteczko Stary Plantaleimonas, 
a także Wąwóz Enipeas z Wanną Afro-
dyty!

Atrakcyjne było także zakwaterowa-
nie w turystycznej miejscowości Pla-
tamonas, położonej w południowej 
części Riwiery Olimpijskiej. Z jednej 
strony roztaczał się tam piękny widok 
na mityczną górę Olimp, a z drugiej 
na Morze Egejskie.

Na miejscu młodzież wzięła udział 
w ogłoszonym przez opiekunów Kon-
kursie Fotograficznym na najpiękniejszą 
fotografię. Dwie fotografie wybierały, 

a także fundowały nagrody, opiekunki 
młodzieży, jedna była nagrodą publicz-
ności. Konkurs cieszył się popularnością, 
a zwycięzcy otrzymali greckie pamiątki.

Praktyki, w których wzięli udział 
uczniowie kształcący się w zawodach: 
technik elektryk i technik mecha-
nik, odbywały się w ramach projek-
tu o numerze 2021‒1-PL01-KA121-
-VET-000007207, realizowanego 
w ramach Programu Erasmus+ sek-
tor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem praktyk było wzmocnienie 
kompetencji zawodowych i kluczo-
wych:

 5 nabycie przez uczniów praktycznych 
umiejętności zawodowych wymaga-
nych na rynku pracy potwierdzo-
nych międzynarodowym certyfika-
tem,

 5 zachęcanie uczniów do nauki języ-
ków obcych,

 5 pobudzenie kreatywności, rozwoju 
osobistego i zwiększenie samodziel-
ności młodych ludzi,

 5 podnoszenie kompetencji interper-
sonalnych i świadomości między-
kulturowej,

 5 zwiększanie atrakcyjności i pod-
niesienie jakości oferty edukacyj-
nej szkoły.

Na zakończenie praktyk wszy-
scy uczniowie otrzymali certyfikaty, 
potwierdzające odbycie zagranicznych 
praktyk.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Praktyki zawodowe w Grecji są OK!
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We wrześniu dzieci i młodzież 
z całej Polski mogły 
stawiać pierwsze kroki 
w programowaniu w ramach 
największych warsztatów 
programistycznych “Koduj 
z Gigantami”. W bezpłatnych 
zajęciach 11 już edycji 
wydarzenia wzięli udział 
także młodzi mieszkańcy 
naszego powiatu. 17 września 
uczestnicy poznali podstawy 
programowania i zasady 
bezpiecznego korzystania 
z sieci.

Najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił w programowaniu, 
dzięki prowadzonej bezpłatnej 

akcji edukacyjnej “Koduj z Gigan-
tami”. W trakcie warsztatów, dzie-
ci i młodzież w wieku od 7 do 19 
lat poznały popularne środowiska 
i języki programowania. Patronatem 
honorowym akcję objął m.in. Staro-
sta Łęczyński.

Jest wiele powodów, aby rozpo-
cząć przygodę z kodowaniem już 
od najmłodszych lat. Nauka progra-

mowania to nie tylko rozwój umie-
jętności cyfrowych, ale możliwość 
rozwinięcia kreatywnych umiejęt-
ności, a także logicznego i anali-
tycznego myślenia. Zajęcia te mają 
dobry wpływ na ćwiczenie wyobraź-
ni czy samodzielne radzenie sobie 
z problemami. Jest to też zdobywa-
nie umiejętności, które w przyszło-
ści otworzą furtkę do jednej z naj-
bardziej perspektywicznych branży, 
jaką jest branża IT i jej pokrewne. 
Organizowane cyklicznie warszta-
ty „Koduj z Gigantami” są właśnie 
okazją ku temu, aby zdobyć te kom-
petencje, stawiając pierwsze kroki 
w świecie programowania.

Ponieważ przekrój  wieko -
wy uczestników jest dość spory, 
organizatorzy zajęć dostosowa-
li program wydarzenia tak, aby 
był atrakcyjny i  wartościowy 

dla dzieci i młodzieży w każdym 
wieku.

Młodsi uczestnicy warsztatów 
mający 7‒9 lat, wzięli udział w zaję-
ciach z programowania w środowi-
sku Scratch oraz w świecie popu-
larnej i  lubianej przez nich gry 
Minecraft. Nieco starsze dzieci, 
w wieku 10‒12 lat, mogły natomiast 
wybrać naukę programowania blocz-
kowego w Scratchu lub poznać taj-
niki tworzenia aplikacji mobilnych 
w środowisku App Inventor. W przy-
padku warsztatów online, uczestni-
cy do wyboru mieli także warsztaty 
z budowania stron internetowych. 
Zajęcia okazały się niezwykle anga-
żujące, zwłaszcza dzięki połączeniu 
nauki z elementami zabawy.

Starsi uczestnicy warsztatów mieli 
zaś okazję poznać języki programo-
wania, w których na co dzień kodują 

zawodowi programiści i które należą 
do najpopularniejszych języków sto-
sowanych obecnie w branży IT, czyli 
C# i Python.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dostęp do platformy Discord, na któ-
rej mogli się komunikować ze sobą 
i trenerami, nawiązywać relacje 
w swoich grupach rówieśniczych oraz 
wymieniać się projektami stworzony-
mi w trakcie akcji.

11 edycja warsztatów programi-
stycznych odbyła się pod hasłem: 
cyberbezpieczeństwo. Oprócz pro-
gramowania i wiedzy z zakresu 
nowych technologii, organizatorzy 
zwrócili uwagę na bardzo aktualne 
dziś zagadnienie, jakim są właśnie 
hakerzy i cyberataki. W trakcie zajęć 
uczestnicy poznawali zatem nie tylko 
środowiska i języki programowa-
nia, ale także uczyli się jak stworzyć 

mocne i bezpieczne hasła, tworząc 
własny generator haseł, dowiedzie-
li się, na czym polega phishing i jak 
rozpoznać fałszywe strony, aby nie 
paść ofiarą przestępczości w sieci 
oraz jak świadomie i bezpiecznie 
korzystać z Internetu.

Wiedzę na temat cyberbezpie-
czeństwa mogli zdobyć także rodzi-
ce uczestników, którzy otrzymali tre-
ściwy e-book “Jak nie dać się Cyber 
zbójom” przygotowany wspólnie 
z firmą Sekurak oraz czasopismem 
Programista Junior, a także mogli 
wziąć udział w bezpłatnym webina-
rze poświęconym bezpieczeństwu 
w sieci, które prowadził trener Gigan-
tów Programowania.

Organizatorem warsztatów 
„Koduj z Gigantami” jest najwięk-
sza w Polsce szkoła programowa-
nia dla dzieci i młodzieży „Giganci 

Programowania”. Szkoła od prze-
szło 7 lat prowadzi zajęcia w mia-
stach w całej Polsce w formule sta-
cjonarnej, a także online. Ponad 40 
autorskich kursów przeznaczonych 
jest dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 7 do 19 lat.

Kolejna edycja bezpłatnych warsz-
tatów odbędzie się już w lutym 2023 
roku. Dzieci i młodzież w całej Pol-
sce, także w Łęcznej, które nie wzię-
ły udziału w obecnej akcji, a chcą 
poczuć się jak programiści, będą 
mogły wspólnie z trenerami Gigan-
tów Programowania odkrywać taj-
niki kodowania już w okresie ferii 
zimowych.

Więcej informacji o bezpłatnych 
akcjach oraz kursach programowa-
nia można znaleźć na stronie: www.
giganciprogramowania.edu.pl.

 9Tekst: Paweł Walas

Warsztaty programistyczne  
„Koduj z Gigantami” już za nami



7ZIEMIA ŁĘCZYŃSKAWYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 10/2022

5 października po dwuletniej 
przerwie spowodowanej 
pandemią COVID-19, w Cycowie 
odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Dzieci i Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych pod 
Honorowym Patronatem 
Starosty Łęczyńskiego.

Przy sprzyjającej słonecznej pogo-
dzie na boiskach LKS „Błękit” 
Cyców w zawodach udział wzię-

ło 19 najlepszych drużyn (150 zawod-
ników) wyłonionych w kwalifikacji 
szczebla gminnego. Wielkim i ogromnie 
miłym zaskoczeniem dla organizato-
rów było duże zainteresowanie impre-
zą i uczestnictwo wielu drużyn, zwłasz-
cza po tak długiej przerwie.

Zawody przeprowadzone zostały 
w ramach Wojewódzkiego Kalenda-
rza Imprez Sportowych Lubelskiego 
SZS. Organizatorem igrzysk był Zespół 
Nauczycieli Wychowania Fizycznego 
w składzie: Joanna Nowaczek, Justyna 
Chaciewicz, Tomasz Oziemczuk, Zbi-
gniew Pasternak oraz UKS „Amator” 
działający przy Szkole Podstawowej 
w Cycowie.

Uroczystego otwarcia i podsumowa-
nia dokonał Dyrektor Zespołu Szkół 
w Cycowie Zbigniew Rutkowski, nato-
miast fundatorem pucharów, dyplo-
mów i medali dla zwycięzców był 
Starosta Łęczyński Krzysztof Niewia-
domski.

KLASYFIKACJA GENERALNA 
SZKÓŁ:

IGRZYSKA DZIECI 
W KATEGORII DZIEWCZĄT 6 
X 800 M

 5 I miejsce – SP Cyców, skład zespo-
łu: Natalia Lamut, Oliwia Zarzycka, 
Aleksandra Krępacka, Ewa Matu-
szak, Julia Małecka, Anna Koni-
szewska, Julia Okoń, Aleksandra 
Włodek – op. Justyna Chaciewicz

 5 II miejsce SP Ludwin, op. Grze-
gorz Sajnaj

 5 III miejsce SP Ostrówek, op. Marta 
Stefańska

 5 IV miejsce SP Spiczyn, op. Tomasz 
Żuraw

 5 V miejsce SP Nr 2 Łęczna, op. Miro-
sław Tarkowski

IGRZYSKA DZIECI 
W KATEGORII CHŁOPCÓW 6 
X 1000 M

 5 I miejsce – SP Nr 2 Łęczna, skład 
zespołu: Igor Bałaszek, Bartosz Bla-
cha, Kacper Broński, Kornel Kot, 
Łukasz Mazurkiewicz, Szymon Puła, 
Filip Wywrocki – op. Mirosław Tar-
kowski

 5 II miejsce SP Cyców, op. Tomasz 
Oziemczuk

 5 III miejsce SP Ludwin, op. Grze-
gorz Sajnaj

 5 IV miejsce SP Spiczyn, op. Tomasz 
Żuraw

 5 V miejsce SP Ostrówek, op. Marta 
Stefańska

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W KATEGORII 
DZIEWCZĄT 6 X 800 M

 5 I miejsce – SP Cyców, skład zespo-
łu: Martyna Bąk, Laura Samojło, 
Emilia Osmoła, Magdalena Mań-
kowska, Weronika Giza, Maja Mitu-
ra, Maja Obara, Antonina Kwaso-
wiec – op. Joanna Nowaczek

 5 II miejsce SP Spiczyn, op. Walde-
mar Czarski

 5 III miejsce SP Ostrówek, op. Marta 
Stefańska

 5 IV miejsce SP Ludwin, op. Grze-
gorz Sajnaj

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ W KATEGORII 
CHŁOPCÓW 6 X 1000 M

 5 I miejsce – SP Cyców, skład zespo-
łu: Gabriel Stopa, Szymon Dąber, 
Piotr Okoń, Ksawery Liborski, Bar-
tek Ugarenko, Bartek Baranowski – 
op. Joanna Nowaczek

 5 II miejsce SP Nr 2 Łęczna, op. Miro-
sław Tarkowski

 5 III miejsce SP Zezulin, op. Moni-
ka Guz

 5 IV miejsce SP Ostrówek, op. Marta 
Stefańska

 5 V miejsce SP Spiczyn, op. Walde-
mar Czarski

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Zespoły, które zajęły I i II miejsca 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych, reprezentowały Powiat w zawo-
dach szczebla rejonowego rozegranych 
w Chełmie 11.10.2022 r.

 9Tekst: Justyna Chaciewicz

Powiatowe Igrzyska Dzieci i Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w Cycowie

GDZIE? 
W Zespole Szkół w Ludwinie.

OD KIEDY? 
Nabór już trwa – Warunkiem wpisa-
nia na listę słuchaczy jest złożenie 
kompletu dokumentów w sekreta-
riacie szkoły (świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej, zaświadczenie 
od lekarza medycyny pracy).

JEST TO SZKOŁA 
POLICEALNA 

2 letnia, forma zaoczna (zajęcia 
odbywają się dwa razy w miesiącu 
w weekendy – sobota, niedziela). 

Do szkoły przyjmujemy osoby, 
które ukończyły szkołę średnią – 
liceum ogólnokształcące lub techni-
kum (nie jest wymagana matura).

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ TEN ZAWÓD?

Kosmetyczka to zawód przyszłości, 
jest jednym z najbardziej dynamicz-
nych i cenionych zarówno w Polsce 
jaki i na świecie. 

Na kierunku technik usług kosme-
tycznych poznasz wiele tajników 
w dziedzinie pielęgnacji i upiększania 
twarzy oraz ciała. Odkryjesz sekrety 
stylizacji paznokci i wizażu. Poznasz 
najnowsze trendy związane z urodą, 
makijażowe triki, które dodają każ-
dej kobiecie pewności siebie.

Na zajęciach zdobędziesz wiedzę 
teoretyczną i praktyczną z wielu dzie-
dzin medycyny, w tym z kosmetolo-
gii i dermatologii.

CZEGO NAUCZYCIE SIĘ 
ZA ZAJĘCIACH? 

Po ukończeniu szkoły będziesz przy-
gotowany do wykonywania zadań 
zawodowych w zakresie kwalifika-
cji FRK.04. Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych:

 5 Przeprowadzania diagnozy kosme-
tycznej,

 5 Wykonywania zabiegów pielę-
gnacji i upiększających,

 5 Udzielanie porad kosmetycz-
nych

 5 Organizowania i prowadzenia 
gabinetu kosmetycznego

GDZIE ZNAJDZIECIE PRACĘ? 
Po ukończeniu szkoły i pozytywnie 
zdanego egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe, jesteś 
przygotowany do pracy zawodowej 
jako manager koncernu kosmetycz-
nego lub dermokonsultant w apte-
kach i drogeriach.

Możesz także podjąć pracę w:
 5 gabinetach kosmetycznych,
 5 salonach SPA,
 5 gabinetach odnowy biologicz-
nej,

 5 studio wizażu
 5 jak również wykonywać mobil-
ną działalność w domu klienta.

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU 
SZKÓŁ W LUDWINIE

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

 9Tekst: Monika Maruszczak

Technik usług kosmetycznych
Kierunek który spełni Twoje oczekiwania 
i rozwinie Twoją pasję – w dziedzinie 
pielęgnacji, stylizacji i wizażu!
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Specjaliści od oparzeń, 
mikrochirurgii, chirurdzy 
plastyczni, anestezjolodzy 
z różnych ośrodków w kraju 
– Siemianowic, Gliwic, 
Krakowa, Gdańska, Wrocławia 
– spotkali się w Urszulinie 
20 i 21 października 2022 r. 
na naukowym seminarium 
„Intensywna terapia 
i oparzenia”. 

Jednym z prezentowanych tema-
tów był dorobek Wschodniego Cen-
trum Leczenia Oparzeń i Chirurgii 

Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Spotkanie 
zorganizowało Polskie Towarzystwo 
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyj-
nej i Estetycznej, a gości witał Krzysz-
tof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej.

Na otwarcie konferencji przyjecha-
ła m.in. Margareta Budner, dziś sena-
tor RP, ale także lekarka WCLOiChR 
w Łęcznej. Obecni byli również przed-
stawiciele władz Powiatu Łęczyńskiego: 
starosta Krzysztof Niewiadomski i wice-
starosta Michał Pelczarski, a także były 
starosta – Adam Niwiński.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Jerzy 
Strużyna, lekarz koordynujący WCLO-
iChR w Łęcznej, a także prezes Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Plastycz-
nej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 
Szef WCOLi ChR zaprezentował m.in. 
wschodnie centrum i nawiązał do jego 
historii sprzed 13 lat, gdy przyjechał 
tu po raz pierwszy ze Śląska.

– Ośrodek nasz powstał wśród pól malo-
wanych, wśród ludzi mających odwagę coś 
zrobić, w otoczeniu władz, które chcia-
ły nam pomóc. Wydaje mi się, że mamy 
sytuację lepszą od innych ośrodków, nie 
z tytułu ważności, wiedzy czy technik, ale 
z tytułu panujących tu stosunków między-
ludzkich – powiedział profesor Jerzy 
Strużyna.

W dalszej części spotkania leka-
rze z różnych ośrodków i oddziałów 

chirurgii plastycznej oraz oddziałów 
intensywnej terapii omawiali tematy 
związane z ratowaniem życia pacjen-
tów oparzonych, przedstawiali proble-
my związane m.in. z leczeniem bólu, 
drożnością dróg oddechowych, zabu-
rzeniami krzepnięcia czy żywienia.

Drugi dzień konferencji przyniósł 
kolejną porcję wiedzy – tym razem 
związanej z dorobkiem Wschodniego 
Centrum Leczenia Oparzeń i Chirur-
gii Rekonstrukcyjnej, jego naukowy-
mi osiągnięciami, liczbą publikacji, 
z prawie setką cytowań od 2010 
roku czy konkretnymi metodami 
leczenia.

– Bardzo lubię ananasa i bardzo polu-
bił go nasz zespół – tak rozpoczął swój 
wykład doktor Tomasz Korzeniowski. 
– W skrócie chodzi o nexobrid, czyli enzy-
matyczne oczyszczanie ran. Stosujemy go 
już w praktyce codziennej, choć jeszcze 
niedawno na konferencjach mówiliśmy 
o nim, jako o ciekawostce.

Nexobrid wykorzystuje enzymy pro-
teolityczne uzyskiwane z łodygi ana-
nasa, w których jest bromelaina. – Nie 
wiem jak ktoś to odkrył – stwierdził 
doktor Korzeniowski – ale okazało 
się, że idealnie trawi ona białko uszko-
dzone termicznie. Nie działa natomiast 

w przypadku oparzeń chemicznych czy 
elektrycznych.

Ta metoda zastępuje operacyjne 
oczyszczanie ran i stosowana jest na świe-
że oparzenia. Efekt oczyszczenia osiąga-
ny jest po czterech godzinach od zasto-
sowania preparatu.

Temat nexobridu został dokład-
nie przeanalizowany kilka lat temu. – 
Po spotkaniach europejskich ekspertów 
w 2017 i 2019 r. powstały rekomenda-
cje europejskie, a w Polsce dostosowali-
śmy je do naszych warunków i uzyskali-
śmy Polski Konsensus z 24 zaleceniami 
– wyjaśnia specjalista od nexobridu.

Jak podkreślił dr Korzeniowski, 
który uczestniczył w obradach euro-
pejskich, a potem przewodniczył pol-
skiemu gremium – był to wynik współ-
pracy największych ośrodków w kraju 
– w Siemianowicach Śląskich, Gryfi-
cach, Krakowie, Poznaniu, Łęcznej.

Nexobrid stosowany jest nie tylko 
u dorosłych, ale także u dzieci. 

Wątek ten omawiała doktor Mag-
dalena Bugaj– Tobiasz, na co dzień 
zajmująca się leczeniem małych 
pacjentów. Łęczna, jako jedy-
ny ośrodek w kraju, ma oddział 
oparzeń dla dzieci, który powstał 
w 2015 roku, ale wcześniej także 
leczono tu osoby poniżej 18 roku 
życia. Przez 13 lat działalności 
do WCLOiChR trafiło około półto-
ra tysiąca dzieci.

Organizacja zjazdu „Intensywna 
terapia i oparzenia. Dorobek nauko-
wy Wschodniego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej” została współfinansowana przez 
Bogdankę, Spółkę wpierającą zrów-
noważony rozwój Lubelszczyzny.

Sponsorami i parterami wydarze-
nia były także następujące firmy: 
PGE Dystrybucja S.A., Nutricia, 
Baxter, Dräger, Simens, Kikgel, 
InMedicon i Mediwount.

 9Źródło: SPOZ Łęczna

Będą kolejne udogodnienia 
w szpitalu w Łęcznej, 
które zapewnią osobom 
niepełnosprawnym łatwiejszy 
dostęp do usług medycznych 
i informacji.

Nowe rozwiązania są wpro-
wadzane w ramach progra-
mu „Dostępność Plus dla 

Zdrowia” finansowanego z Fun-
duszy Europejskich. Jego wartość 
to 921 215,32 zł.

– Dzięki tym funduszom będziemy 
mogli wprowadzić kilka nowoczesnych 
i ważnych rozwiązań dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami – mówi dyrektor 
SPZOZ Krzysztof Bojarski. – Zależy 
nam, by ta grupa osób mogła w jak naj-
większym zakresie samodzielnie korzy-
stać z naszych usług z pomocą dostęp-
nych urządzeń czy nowych technologii. 
Czasami będą to opaski biometryczne 
a czasami aplikacje w tablecie.

Temat dotyczy niemałej grupy 
osób w powiecie łęczyńskim. Opie-
rając się tylko na danych Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Łęcznej rocznie 
wydawanych jest około tysiąca orze-
czeń o niepełnosprawności. Tak było 
przed pandemią. Teraz liczby te 
są nieco niższe. W 2021 r. jednost-
ka ta wydała 745 orzeczeń o niepeł-
nosprawności dla osób powyżej 16 
roku życia oraz 80 orzeczeń dla osób 
przed 16 rokiem życia.

Realizacja projektu „Dostęp-
ność Plus dla Zdrowia” oznacza dla 
SPZOZ w Łęcznej kolejne inwesty-
cje i wprowadzanie nowych roz-
wiązań, m.in. w zakresie IT. Chodzi 
na przykład o wykorzystanie aplika-
cji do komunikowania się z osobami 
słabosłyszącymi albo zakup drukarek 

brajlowskich, które drukować mogą 
dokumenty (wyniki badań, karty 
informacyjne) na potrzeby osób nie-
widomych.

Będą też zakupione opaski bio-
metryczne monitorujące parame-
try życiowe pacjenta i wskazujące 
jego lokalizację na terenie szpitala, 
by w razie potrzeby personel mógł 
szybko zareagować.

Projekt przewiduje także zwięk-
szenie bazy wózków inwalidzkich 
dla osób mających trudności z poru-
szaniem się oraz uruchomienie kio-
sku multimedialnego, który będzie 
stanowić centralny punkt infor-
macyjny na temat usług medycz-
nych, komunikacji w placówce oraz 
danych kontaktowych.

Zmiany wprowadzone będą także 
na  stronie internetowej, która 

zostanie dostosowana do obowią-
zujących standardów uwzględniają-
cych wymogi osób słabowidzących 
i słabosłyszących. Dopełnieniem 
tych działań ma być system wizu-
alizacji z tablicami informacyjnymi, 
kierunkowskazami, strzałkami, uła-
twiający przemieszczanie się po szpi-
talu.

Nowe technologie i urządzenia 
to jednak nie wszystko. Do tego 
potrzebne będą szkolenia związa-
ne z podnoszeniem kompetencji, ale 
też wiedza z zakresu savoir-vivru 
w relacjach z osobami niepełno-
sprawnymi. W tym temacie prze-
szkolonych zostanie 45 osób.

Termin zakończenia projektu prze-
widywany jest na połowę 2023 roku.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska, 
foto: Tomasz Rybka

Szpital jeszcze bardziej dostępny

W ramach programu Dostępność Plus 
szpital wprowadzi wiele udogodnień dla 
osób ze szczególnymi potrzebami.  
Będzie to między innymi zwiększenie 
bazy wózków inwalidzkich, ułatwiających 
poruszanie się po szpitalu.

Dlaczego lekarze Wschodniego Centrum 
Leczenia Oparzeń lubią ananasy
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12 października br. 
w Komendzie Powiatowej Straży 
Pożarnej w Łęcznej odbyło 
się wręczenie dodatkowych 
świadczeń strażakom.

Świadczenia wręczyli: Komen-
dant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęcznej 

Dariusz Popek i Wicestarosta Michał 
Pelczarski.

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 wyra-
zem uznania za tę trudną i niebez-
pieczną pracę.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Dodatkowe świadczenia dla strażaków

Do Druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowym 
Stręczynie trafił nowy wóz 
strażacki.

8  października br. nastąpi-
ło odebranie i poświęcenie 
nowego samochodu bojowe-

go. W uroczystościach, które odby-
ły się w Cycowie i Nowym Strę-
czynie, uczestniczyli, m.in. prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzy-
waczewski, Sekretarz Powiatu Wio-
letta Wachewicz i Przewodniczący 
Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj.

Środki na  zakup samochodu 
zostały pozyskane m.in. z WFO-
ŚiGW i  funduszu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji przeznaczonego na cele ratow-
niczo-gaśnicze.

Nowe auto udało się pozyskać 
dzięki staraniom Prezesa Marci-
na Wawra, Skarbnika Remigiusza 
Koziaka oraz Naczelnika Łukasza 
Tęczy. Dużą zasługę miał również 
Wójt oraz Rada Gminy Cyców, 
dzięki którym znalazły się pienią-
dze na wkład własny.

Zakupiony samochód, dzięki 
napędowi 4×4, umożliwi szybkie 
i sprawne dotarcie do najtrudniej-
szych (objętych ochroną przyrody) 
terenów, co będzie miało wpływ 
na bezpośrednią likwidację powsta-
łych zagrożeń.

Sprawne i  efektywne podję-
cie działań, ma znaczny wpływ 
na ograniczenie szkód i strat, jakie 
mogą powstać w środowisku przy-
rodniczym chronionego obszaru.

Poprzednie auto było już bar-
dzo wysłużone i często zawodziło 
– teraz nie ma takich obaw.

 9Tekst: Marcin Wawer

OSP w Nowym Stręczynie ma nowy wóz

„U roczyście ślubuję rzetel-
nie i sumiennie wyko-
nywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec suweren-
ności i interesów Państwa Polskie-
go, czynić wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 
powiatu i dobra obywateli, przestrze-
gać Konstytucji i innych praw Rze-
czypospolitej Polskiej” tymi słowami 
została zaprzysiężona nowa Radna 
Agata Dudek, podczas XLI Sesji Rady 
Powiatu w Łęcznej. Na co dzień Pani 
Agata jest szczęśliwą żoną i matką. 
Zawodowo jest Naczelniczką Urzędu 
Pocztowego w Łęcznej. Nowa Radna 
dołączyła do Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska, Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Ochrony Konsumenta 
oraz do Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji Powiatu.

 9Tekst: Monika Mazurkiewicz

Nowa Radna



10 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 10/2022ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Klub „Senior+” ma na celu 
w szczególności zapewnienie 
wsparcia seniorom – osobom 
nieaktywnym zawodowo 
w wieku 60+, będącymi 
mieszkańcami Powiatu 
Łęczyńskiego, poprzez 
umożliwienie korzystania 
z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, obejmującej 
także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych 
w środowisku lokalnym, 
przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Zadanie jest współfinansowa-
ne ze środków otrzymanych 
od Wojewody Lubelskiego 

w ramach Programu Wieloletnie-
go „Senior+” na lata 2012‒2025.

Celem Klubu „Senior+” jest 
przede wszystkim zintensyfikowa-
nie działań prowadzonych na tere-
nie powiatu, mających przeciwdzia-
łać izolacji i marginalizacji osób 
starszych, rozwijanie ich sprawno-
ści psychofizycznej oraz właściwe 
wykorzystanie potencjału, wiedzy 
i umiejętności seniorów. Ponad-
to zadaniem Klubu „Senior+” jest 
wspieranie i zapewnienie możliwości 

aktywnego starzenia się w zdrowiu 
oraz prowadzenia w dalszym ciągu 
samodzielnego i satysfakcjonującego 
życia, nawet przy pewnych ogranicze-
niach funkcjonalnych.

Seniorzy cieszą się tym miejscem, 
mogą spotykać się, rozmawiać i jeszcze 

spożytkować swoją energię na dzia-
łania własne i dla innych. Są nadal 
aktywni, starają się czerpać radość 
z życia, pomimo ograniczeń związa-
nych z wiekiem i nadal chce im się 
„coś” robić.

 9Tekst: Ewa Burcon

Klub „Senior+” w Łęcznej

Powiatowy Dzienny Dom 
Seniora to placówka dla osób 
w wieku 60+ nieaktywnych 
zawodowo z terenu Powiatu 
Łęczyńskiego.

Głównym celem Domu jest: zwięk-
szenie aktywnego uczestnictwa 
seniorów w życiu społecznym 

oraz zapewnienia im wsparcia, poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty akty-
wizującej, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej, prozdrowotnej w zależ-
ności od potrzeb stwierdzonych w śro-
dowisku lokalnym.

PDDS to placówka wsparcia dzien-
nego, czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7:30‒15:30. Posiada 
infrastrukturę pozwalającą na aktywne 
spędzanie wolnego czasu, a także zak-
tywizowanie i zaangażowanie seniorów 
w działania samopomocowe na rzecz 
środowiska lokalnego. W Domu odby-
wają się zajęcia ruchowe, kulturalne, 
edukacyjne, rekreacyjne i inne zgod-
ne z potrzebami uczestników. Seniorzy 
mogą rozwijać swoje pasje i umiejętno-
ści. Mają możliwość integracji, wymia-
ny doświadczeń i poglądów.

Zachęcamy do zapisów i odwiedzenia 
naszego Domu. Dodatkowo zapewnia-
my gorący posiłek i wspaniałą atmos-
ferę. Więcej informacji udzielimy pod 
nr. tel. 81 531 54 27 lub 81 531 53 79.

 9Tekst: Iwona Sawicka

Powiatowy Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie
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Jesień życia może być piękna 
i kolorowa. Udowadniają 
to seniorzy z powiatu 
łęczyńskiego! Tak świętują 
nasi seniorzy!

1 października obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Star-
szych, 20 października Euro-

pejski Dzień Seniora, a 14 listopada 
przypada Światowy Dzień Seniora.

Dni poświęcone zagadnieniu sta-
rzenia się są okazją do intensywniej-
szego propagowania zadań mających 
na celu poprawę sytuacji osób dojrza-
łych. W Polsce seniorzy czyli, osoby 
powyżej 60+ roku życia, stanowią 
niemal 25% populacji.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) starość dzieli się 
na trzy etapy: starość wczesną, która 
zaczyna się w wieku 60 lat, starość 
późną (od 75.) oraz długowieczność 
po 90.

Powiat Łęczyński w swoich dzia-
łaniach ogromną uwagę przykłada 
do tematów związanych z seniora-
mi – los najstarszych mieszkańców 
naszego terenu leży nam szczegól-
nie na sercu. Dlatego w Jaszczo-
wie rozwijamy kompleks obiek-
tów, przeznaczony w dużej mierze 
dla osób w podeszłym wieku – 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, 
Powiatowy Dzienny Dom Senio-
ra, Powiatowy Zakład Aktywno-
ści Zawodowej i powstający Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy to ośrodki, 
w których seniorzy mogą odnaleźć 
swoje miejsce. Również w Łęcznej 
działa Powiatowy Klub Senior+ 
zrzeszający aktywnych seniorów, 
którzy chcą wspólnie spędzać czas 
i stale uczyć się nowych rzeczy. 
Nie sposób nie wspomnieć również 
o otwartym w czerwcu 2022 roku 
Centrum Opieki Senioralnej w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Cen-
trum ma służyć najstarszym miesz-
kańcom naszego powiatu. W nowo 
otwartym skrzydle mieszczą się 4 
oddziały: Oddział Medycyny Palia-
tywnej, Oddział Geriatrii, Oddział 
Rehabilitacji oraz Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy.

19 PAŹDZIERNIKA 
WESOŁO I RADOŚNIE 
UCZCILIŚMY DZIEŃ SENIORA 
W JASZCZOWIE.

W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele powiatu: Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski, Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski oraz Dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej Agnieszka Korzeniew-
ska, Dyrektor Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalnego w Jaszczowie 
Justyna Sawicka wraz z Dyrektor 
Powiatowego Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej w Jaszczowie Elż-
bieta Brodzik. Występy artystyczne 
przygotowali uczestnicy Dziennego 
Domu Seniora w Jaszczowie oraz 

seniorzy z Powiatowego Klubu 
Senior+ w Łęcznej.

26 PAŹDZIERNIKA W GOK 
PUCHACZÓW OBCHODZONY 
BYŁ GMINNY DZIEŃ 
SENIORA.

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora 
w Bogdance przygotowali występy arty-
styczne. Na scenie pojawiły się również 
przedszkolaki z Puchaczowa. Wisienką 
na torcie był recital Łukasza Jemioły.

W wydarzeniu uczestniczyła Anna 
Cieślińska Naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych, Ewa Burcon Kie-
rownik Powiatowego Klubu Senior+ 
w Łęcznej oraz seniorki z Dziennego 
Domu Seniora w Jaszczowie.

 9Tekst: Anna Jasińska

Dzień Seniora w powiecie łęczyńskim



12 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 10/2022ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Wyjazd studyjny, konkurs 
kulinarny oraz konferencja 
– to formy wsparcia, jakie 
otrzymali uczestnicy operacji 
pn. „Powiatowe Forum 
Inicjatyw Regionalnych”, 
realizowanej przez Powiat 
Łęczyński przy współpracy 
z KGW Janowica I.

Głównym celem operacji była 
integracja, wymiana i  roz-
powszechnianie wiedzy oraz 

doświadczeń dotyczących działalno-
ści mieszkańców obszarów wiejskich, 
a przede wszystkim kół gospodyń 
wiejskich, jako szansy na wykorzy-
stanie potencjału członków tych orga-
nizacji dla rozwoju lokalnej społecz-
ności.

Grupę docelową projektu stanowiło 
50 mieszkańców z terenów wiejskich 
powiatu łęczyńskiego. Ponad połowa 
uczestników operacji to osoby młode, 
do 35 roku życia.

Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych
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1 października uczestnicy projektu 
wzięli udział w wyjeździe studyjnym 
do Krzczonowa. Celem wizyty było 
poznanie dobrych praktyk w zakresie 
działalności kół gospodyń wiejskich, 
jako szansy na wykorzystanie potencja-
łu członków tych organizacji dla rozwo-
ju lokalnej społeczności. W Krzczonowie 
gościnnie przyjęło nas Koło Gospodyń 
i Gospodarzy Krzczonów Sołtysy.

Swój pobyt rozpoczęliśmy od zwie-
dzania kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Krzczo-
nowie, gdzie poznaliśmy zarys histo-
rii miejscowości i rozwoju lokalnego 
folkloru. Następnie w urokliwej drew-
nianej stodole wysłuchaliśmy prezen-
tacji na temat strojów ludowych oraz 

kultywowania miejscowych tradycji 
i zwyczajów. Mieliśmy również szan-
sę zapoznania się ze sztuką ludową: 
rękodziełem, pieśniami i tańcami. 
Prelegenci podzielili się z nami także 
praktycznymi wskazówkami doty-
czącymi promocji w mediach i reali-
zacji misji KGW. Wizyta w Krzczo-
nowie stanowiła ciekawą inspirację, 
jak można aktywnie i profesjonalnie 
działać na rzecz rozwoju swojej spo-
łeczności.

17 października w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej odbyła się 
konferencja pn. „Powiatowe Forum 
Inicjatyw Regionalnych”, podczas 
której prelegenci Karolina Suska oraz 
Michał Basiński mówili o działalności 

KGW i możliwościach pozyskiwania 
funduszy na podejmowane przez nie 
inicjatywy. Przedstawili również wiele 
pomysłów na wykorzystanie umiejęt-
ności rękodzielniczych, kulinarnych 
oraz walorów przyrodniczych wsi dla 
rozwoju lokalnych społeczności. 

Jesteśmy przekonani, że spotkanie 
to zainspiruje mieszkańców naszych 
terenów do jeszcze aktywniejszego 
działania.

Podczas konferencji został rów-
nież rozstrzygnięty konkurs „Zdrowie 
zamknięte w słoiczku”, którego celem 
było poznanie i promowanie lokal-
nych tradycji kulinarnych z obszaru 
powiatu łęczyńskiego, propagujących 
żywność zdrowego pochodzenia.

LAUREATAMI KONKURSU 
KULINARNEGO ZOSTALI:

KATEGORIA 1  
PRZETWORY Z WARZYW:

 5 I miejsce – Aneta Szapowicz, 
papryczki czereśniowe z serem

 5 II miejsce – Anna Nieradko,  
sos paprykowy

 5 III miejsce – Małgorzata Wałecka, 
Jesienny przysmak

KATEGORIA 2  
PRZETWORY Z OWOCÓW:

 5 I miejsce – Beata Rejmak,  
nalewka wiśniowa

 5 II miejsce – Antonina Gajos,  
Dary winogradu

 5 III miejsce – Marta Kociuba,  
konfitura z jarzębiny

Projekt realizowany był w okre-
sie 01.06.2022 r. – 30.10.2022 r. 
J e g o  w a r t o ś ć  w y n i o s ł a  
36 889 zł. Operacja współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy Tech-
nicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒2020. Insty-
tucja Zarządzająca Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014‒2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

 9Tekst: Beata Cieślińska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Łęcznej pozyskał środki 
finansowe w wysokości 
50.000 zł z rezerwy 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. Środki te 
mogą być przeznaczone 
na finansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników 
i pracodawców według 
przyjętych przez Radę Rynku 
Pracy priorytetów, w ramach 
których wsparcie mogą 
otrzymać pracujące osoby 
po 45 roku życia, osoby 
z niepełnosprawnością oraz 
pracodawcy zatrudniający 
cudzoziemców.

W roku bieżącym osoby po 45 
roku życia oraz osoby 
z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności nie mogły korzy-
stać z tej formy wsparcia w ramach 
podstawowych priorytetów, dlatego 
też zachęcamy pracodawców do ana-
lizy potrzeb szkoleniowych w tych 
grupach pracowników i nawiązanie 
kontaktu z pracownikami urzędu, 
którzy udzielą praktycznych wska-
zówek w zakresie sprawnego złoże-
nia stosownego wniosku.

W ramach pierwszego priorytetu 
środki rezerwy KFS będą mogły sfi-
nansować kształcenie ustawiczne 
osób wyłącznie w wieku powyżej 45 
roku życia (zarówno pracodawców 
jak i pracowników). Decyduje wiek 
osoby, która skorzysta z kształcenia 
ustawicznego w momencie składania 
przez pracodawcę wniosku o dofinan-
sowanie w PUP. W ramach drugiego 

priorytetu wnioskodawca składający 
wniosek o środki powinien udowodnić 
posiadanie przez kandydata na szko-
lenie orzeczenia o niepełnosprawno-
ści tj. przedstawić orzeczenie o niepeł-
nosprawności kandydata na szkolenie 
bądź oświadczenie o posiadaniu takie-
go orzeczenia.

W ramach ostatniego prioryte-
tu mogą być finansowane szkolenia, 

które są adresowane do pracowników, 
jak i pracodawców ich zatrudniają-
cych, mających specyficzne potrze-
by. Należy pamiętać, że szkolenia dla 
cudzoziemców mogą być finansowa-
ne również w ramach innych prio-
rytetów, o ile spełniają oni kryteria 
w nich określone. Wśród specyficz-
nych potrzeb pracowników wskazać 
można w szczególności:

 5 doskonalenie znajomości języka 
polskiego oraz innych niezbęd-
nych do pracy języków, szczególnie 
w kontekście słownictwa specyficz-
nego dla danego zawodu/branży,

 5 doskonalenie wiedzy z zakresu spe-
cyfiki polskich i unijnych regulacji 
dotyczących wykonywania określo-
nego zawodu,

 5 ułatwianie rozwijania i uznawa-
nia w Polsce kwalifikacji nabytych 
w innym kraju,

 5 rozwój miękkich kompetencji, 
w tym komunikacyjnych, uwzględ-
niających konieczność dostosowa-
nia się do kultury organizacyjnej 
polskich przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, zatrudniających cudzo-
ziemców.

Ze szkoleń w ramach tego prioryte-
tu mogą korzystać również pracodaw-
cy i pracownicy z polskim obywatel-
stwem o ile wykażą w uzasadnieniu 
wniosku, że szkolenie to ułatwi czy 
też umożliwi im pracę z zatrudnio-
nymi bądź planowanymi do zatrud-
nienia w przyszłości cudzoziemcami.

Zapraszamy do współpracy. Nabór 
wniosków już jest ogłoszony na stro-
nie https://leczna.praca.gov.pl, kon-
takt z pracownikami PUP możliwy 
jest w godzinach od 7:15 do 14:30, 
od poniedziałku do piątku, osobisty 
– pokój 102 lub telefoniczny – tel. 
(81) 531 53 97.

 9Tekst: Marzena Pogonowska

Już teraz uzupełnij kwalifikacje 
z Krajowym Funduszem Szkoleniowym

Na terenach Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej 
powstanie pierwszy w naszym 
mieście ogród sensoryczny. 
Będzie to miejsce dla każdego.

Ogrody sensoryczne to inaczej 
ogrody zmysłów. Zakładane 
są po to, by silniej niż tradycyjne 

ogrody oddziaływać na nasze zmysły: 
wzrok, węch, słuch oraz dotyk. Poza 
funkcją spacerowo– rekreacyjną speł-
niają także funkcje terapii oraz nauki 
dla osób niepełnosprawnych. Nic więc 
dziwnego, że na zielonych terenach 
ORW w Łęcznej zaplanowano powsta-
nie właśnie takiego ogrodu.

Zamierzona inwestycja ma zostać 
zrealizowana przy współpracy Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Łęcznej, Stowarzyszenia na rzecz 
dzieci, młodzieży i ich rodzin SEN-
SUS, Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 
S.A., Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej oraz Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie.

30 września w siedzibie ORW 
w Łęcznej odbyło się spotkanie inte-
gracyjne, którego celem było podjęcie 

współpracy przy realizacji ogrodów 
sensorycznych i tężni. W spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele 
wyżej wymienionych instytucji Staro-
sta Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski, Wicestarosta Michał Pelczarski, 
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-
-Wychowawczego w Łęcznej Magda-
lena Majewska, Naczelnik Wydziału 

Promocji, Kultury i Turystyki Mag-
dalena Kuca, Prezes Stowarzyszenia 
na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin 
SENSUS Agnieszka Sachar, Dziekan 
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu dr hab. Katarzyna Dzida, 
Adiunkt w Katedrze Warzywnictwa 
i Zielarstwa dr hab. Grażyna Zawiślak, 
Wykładowca w Katedrze Architektury 

Krajobrazu dr Kamila Adamczyk 
Mucha, Inspektor Działu Społecznej 
Odpowiedzialności i Zrównoważonego 
Rozwoju Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A Cyprian Jaruga i Kierownik Działu 
Społecznej Odpowiedzialności i Zrów-
noważonego Rozwoju Agata Kostarz.

Ogrody sensoryczne będą miej-
scem ogólnodostępnym, gdzie 

zarówno dzieci, młodzież jak i doro-
śli poprzez kontakt z naturą i pobu-
dzenie wszystkich zmysłów będą 
mogli wyciszyć się, obniżyć poziom 
stresu, zrelaksować.

 9Tekst: Sylwia Szczygieł, 
neurologopeda  

w Ośrodku Rewalidacyjno– 
Wychowawczym w Łęcznej

Ogrody sensoryczne na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej
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Komunikacja alternatywna 
i wspomagająca AAC 
(Augmentative and Alternative 
Communication) to metoda 
służąca do werbalnego 
i niewerbalnego 
porozumiewania się. 
Najczęściej stosowana jest 
do wspierania komunikacji 
osób mających trudności 
w porozumiewaniu się 
werbalnym. Dla wielu 
jest substytutem lub 
uzupełnieniem mowy czynnej. 
Istnieje wiele form AAC. 
W zależności od tego, czy 
użytkownik AAC posługuje 
się w jakimkolwiek stopniu 
mową, czy też porozumiewa 
się zupełnie bez jej udziału, 
rozróżniamy komunikację 
wspomagającą i alternatywną.

Komunikacja wspomagają-
ca występuje wtedy, gdy dana 
osoba mówi lub zaczyna mówić, 

ale posiada trudności w prawidłowym 
wypowiadaniu głosek, wyrazów lub 
mowa jest niewyraźna z zauważalny-
mi dysfunkcjami. Komunikacja AAC 
stanowi tutaj uzupełnienie komuni-
katów słownych. Najczęściej jej użyt-
kownikami są dzieci, u których rozwój 

mowy jest zaburzony. W takim przy-
padku wprowadza się symbole (gesty 
i/lub znaki graficzne), które poma-
gają dziecku rozumieć język i coraz 
lepiej się nim posługiwać, wspoma-
gając tym samym proces uczenia się 
mowy. Należy przy tym podkreślić, 
że używane znaki są stasowane rów-
nolegle z mową czynną, wzmacnia-
jąc komunikaty słowne, ale nie zastę-
pując ich.

Z komunikacją alternatywną mamy 
do czynienia wtedy, gdy osoba z róż-
nych przyczyn nie może komuni-
kować się werbalnie, ale często 
też ma trudności ze zrozumieniem 

mowy. Priorytetowym celem oddzia-
ływań w tym przypadku jest znale-
zienie takiej formy ekspresji, która 
stanie się dla osoby niemówiącej 
stałym sposobem na porozumiewa-
nie się z otoczeniem. Może to być 
język migowy, piktogramy, symbole 
PCS, system mówik, system języko-
wy MAKATON i wiele innych.

Dzięki swojej innowacyjności 
metoda ta umożliwia wyrażanie 
swoich potrzeb, preferencji, myśli, 
opinii, a w konsekwencji pomaga 
w nawiązywaniu relacji z innymi 
osobami. Jest świetną formą porozu-
miewania się ze światem, ale przede 

wszystkim daje szanse na odnalezie-
nie się w otaczającej rzeczywisto-
ści, gdzie główną formą ekspresji 
jest język. Komunikacja AAC wspie-
ra budowanie tożsamości osoby nie-
mówiącej, pozwala jej stać się auto-
nomiczną jednostką, a tym samym 
daje niezależność i poczucie wpły-
wu na swoje życie.

W naszym przedszkolu, na co dzień 
korzystamy z wielu elementów komu-
nikacji alternatywnej i wspomagają-
cej. W każdej sytuacji, która wyma-
ga porozumiewania się z dzieckiem 
sięgamy po mowę czynną podpartą 
AAC. Nasze przedszkolaki korzystają 

głównie z indywidualnych książek 
do komunikacji, symboli PCS oraz 
aplikacji Let’s me talk. Komunikacja 
AAC w codziennym życiu przedszko-
la jest nieodłącznym elementem tak 
jak świetna zabawa. Odpowiednio 
wprowadzona i systematycznie kon-
tynuowana komunikacja daje dobre 
rezultaty. Pozwala dziecku wyrażać 
siebie na własny sposób. Wtedy, gdy 
zawodzi język, gdy zawodzą narządy 
artykulacyjne pojawia się AAC i daje 
szanse na normalne funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej, rodzinie, oto-
czeniu społecznym.

 9Tekst: mgr Marta Wnuk

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC 
w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie

Rodzina zaprzyjaźniona 
to forma wolontariatu, 
realizowana przez osoby 
niespokrewnione z dzieckiem. 
Polega na udzielaniu wsparcia 
dziecku, które przebywa 
w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej.

Rodzina zaprzyjaźniona zaspokaja 
potrzeby emocjonalne społeczne, 
intelektualne i moralne dziec-

ka. Osoby pełniące funkcję rodziny 
zaprzyjaźnionej stają się dla dziecka 
bliskimi osobami.

Aby pomiędzy dzieckiem, a rodzi-
ną zaprzyjaźnioną wytworzyła się 
prawdziwa więź, bardzo istotny jest 
stały i regularny kontakt, spędzanie 
z dzieckiem czasu, wspólne rozmo-
wy, odrabianie lekcji, pomoc w roz-
wijaniu pasji, spacery, zapraszanie 
do domu czy wspólne spędzanie świąt. 
Rodzina zaprzyjaźniona nie ponosi 
wobec dziecka żadnych zobowiązań 

prawnych, jedynie odpowiedzialność 
moralną i opiekuńczą.

Wolontariusz to osoba, która nie 
otrzymuje wynagrodzenia za pod-
jętą pracę, ale nie znaczy to, że nie 
otrzymuje innych, pozafinanso-
wych korzyści, takich jak: zdobycie 
wiedzy, doświadczenia czy umie-
jętności, a przez to lepszej pozy-
cji na rynku pracy. Wolontariusz 

poprzez świadczoną pracę odczuwa 
satysfakcję, uznanie innych, a także 
zawiera nowe znajomości i przyjaź-
ni. Wolontariusze działają wszędzie 
tam, gdzie działa się dla dobra innych, 
we wszystkich obszarach pomocy spo-
łecznej. Wolontariusze są tam, gdzie 
ludzie sami nie mogą sobie poradzić, 
tam gdzie jest taka potrzeba.

W naszej placówce jest miej-
sce dla każdego, kto chce pomóc 
naszym dzieciom, dlatego jeśli jesteś 

zdecydowany/a, po prostu przyjdź, 
pobaw się, wyjdź na spacer, pomóż 
w odrabianiu lekcji, a może popro-
wadzisz zajęcia plastyczne, taneczne 
czy udzielisz korepetycji, np. z języka 
angielskiego. Serdecznie zapraszamy 
i liczymy na Wasze wsparcie. Spraw-
my, aby uśmiech na twarzy naszych 
dzieci był codziennie, mimo, iż zma-
gają się z trudnościami, jakie je spo-
tkały.

 9Tekst: Monika Kraska

Czym jest rodzina zaprzyjaźniona?
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1 października br. Policja 
rozpoczęła akcję informacyjno-
edukacyjną skierowaną 
do pieszych pn. „Świeć 
Przykładem”. Akcja będzie 
trwała do końca roku. Jej 
celem jest przypominanie 
i uświadamianie pieszym, 
w tym seniorom, o potrzebie 
korzystania z elementów 
odblaskowych oraz 
bezpiecznym poruszaniu się 
po drodze.

Najtrudniejsze miesiące roku pod 
względem warunków drogowych 
wciąż są przed nami. Korzystanie 

w tym czasie z drogi wymaga zwiększo-
nej uwagi jej użytkowników. Przypomi-
namy, że jeśli pieszy porusza się pobo-
czem lub jezdnią powinien chodzić lewą 

stroną drogi (przodem do nadjeżdżają-
cych pojazdów).

Niekorzystne warunki atmosferycz-
ne i krótszy dzień sprawiają, że piesi 
na drodze są słabo widoczni dla kieru-
jących. Dlatego też noszenie odblasków 

powinno stać się dla nich nawykiem. 
W określonych sytuacjach jest też obo-
wiązkiem. Zgodnie z przepisami Prawa 
o ruchu drogowym piesi, którzy poru-
szają się po drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym są obowiąza-
ni używać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych uczest-
ników ruchu. Przestrzegajmy tego obo-
wiązku!

Pamiętajmy, że niewielki element 
odblaskowy może uratować nam 
życie, ponieważ dzięki niemu jesteśmy 
widoczni dla kierującego z odległości, 
która daje czas na zmniejszenie pręd-
kości i bezpieczne wyminięcie pieszego.

NOŚ ODBLASKI – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!

DOPILNUJ, ABY TWOI BLISCY TAKŻE 
JE STOSOWALI.

 9Źródło: Policja Lubelska

Świeć przykładem

Szybkie działania policjantów 
oraz zgłaszającej pozwoliły 
uratować obywatelkę Słowacji. 
Kobieta napisała wiadomość 
do 15-letniej mieszkanki 
Łęcznej informując, że zażyła 
dużą ilość tabletek, które popiła 
alkoholem. Od tej chwili liczyła 
się każda sekunda, zwłaszcza 
że 19-latka potrzebująca 
pomocy znajdowała się 
w innym państwie. Kobiecie 
w porę została udzielona 
pomoc i trafiła do szpitala.

4 września do łęczyńskich policjan-
tów wpłynęło niepokojące zgło-
szenie. Na numer alarmowy 112 

zadzwoniła 15-letnia mieszkanka Łęcz-
nej. Z jej relacji wynikało, że od jakiegoś 
czasu za pośrednictwem jednej z apli-
kacji koresponduje z 19-letnią obywa-
telką Słowacji. Rano otrzymała od niej 
wiadomość, z treści której wynikało, 
że kobieta zażyła 160 tabletek, które 
popiła alkoholem.

Od tej chwili liczyła się każda sekun-
da, zwłaszcza że zgłaszająca nie posia-
dała żadnych więcej danych dotyczą-
cych internetowej znajomej, jedynie 
znała „nick”, którym 19-latka posługi-
wała się w aplikacji.

Natychmiast do 15–letniej mieszkan-
ki Łęcznej pojechali policjanci. Poleci-
li jej, aby ciągle utrzymywała kontakt 
ze znajomą. Kiedy podczas prowadzenia 
korespondencji uzyskali do niej numer 
telefonu i adres, rozpoczęły się dalsze 
działania funkcjonariuszy.

Policjanci nawiązali współpracę 
z kolegami z Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Lublinie, Komendy 

Głównej Policji oraz służbami mię-
dzynarodowymi. Dzięki błyskawicz-
nym działaniom służb pomoc przyszła 
na czas. Obywatelka Słowacji, która 
chciała targnąć się na własne życie, 
otrzymała pomoc i trafiła do szpita-
la pod opiekę lekarzy.

Finał tej historii jest szczęśliwy. 
Na pochwałę zasługuje postawa 15–
latki, która po otrzymanej wiadomości 
zareagowała błyskawicznie.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebuje-
my pomocy, nie wstydźmy się o nią 
poprosić. W trudnych chwilach może-
my zwrócić się do osób, które pomogą 
nam przejść przez ciężki okres w życiu. 
Kontakt ze specjalistami dyżurującymi 
pod podanymi niżej numerami telefo-
nów jest bezpłatny, a porady i pomoc 
udzielane są anonimowo. Nie musimy 
być sami z naszymi problemami.

 9Tekst: starszy aspirant  
Magdalena Krasna

Pomoc przyszła 
na czas – od osoby 
potrzebującej dzieliło nas 
kilkaset kilometrów!

Kryzysowy Telefon 
Zaufania 

numer 116‒123 
(czynny codziennie 

w godzinach 
14:00‒22:00)

Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży  

numer 116‒111 
(czynny codziennie, 

przez całą dobę).
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Lasy i drzewa zapewniają 
nam tlen, oczyszczają 
powietrze, a także wpływają 
korzystnie na klimat 
i na nasze samopoczucie. 
Są domem dla wielu 
gatunków roślin, grzybów 
i zwierząt. Dostarczają 
najbardziej ekologiczny 
surowiec, drewno, tworzący 
domy również dla nas.

Akcja #sadziMY odbyła się 
w Polsce po raz czwarty. Jest 
to prezydencka inicjatywa 

organizowana przez Lasy Państwo-
we. Została zainicjowana przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
jako odpowiedź na zniszczenia 

drzewostanu powstałe wsku-
tek nawałnic na  terenie Polski 
w 2017 roku. Był to największy 
kataklizm w 95-letniej historii 
Lasów Państwowych. Silny wiatr 
i burze wystąpiły w nocy z 11 
na 12 sierpnia 2017 r. Nawałnice 

połamały i uszkodziły miliony 
drzew na około 70 tysiącach ha 
lasów w zachodniej Polsce.

Przedstawiciele naszych jedno-
stek włączyli się w akcję i wspólnie 
ze Starostą Łęczyńskim Krzysztofem 
Niewiadomskim oraz Wicestarostą 

Łęczyńskim Michałem Pelczar-
skim zasadzili drzewa przy Zespole 
Szkół Rolniczych w Kijanach, Ośrod-
ku Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Łęcznej oraz Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalnym w Jaszczowie.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Akcja #sadziMY

16 października uczestni-
cy Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Jaszczo-

wie wzięli udział w XVI Przeglądzie 
Poezji Recytowanej i Śpiewanej 
Osób Niepełnosprawnych w Bisz-
czy. W przeglądzie wystąpiły pla-
cówki z woj. lubelskiego prezentu-
jąc swoje umiejętności recytatorskie, 
jak również wokalne. Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie 
reprezentowali: Pan Adam Richaud 
z utworem „Thinking Out Loud” Eda 
Sheerana, oraz Pani Ewelina Mazu-
rek i Pan Sławomir Jasielski, który 
wspólnie recytowali wiersz „Trzeba 
marzyć” Jonasza Kofty. Pan Adam 
Richaud swoim występem zachwy-
cił publiczność oraz organizatorów 
i otrzymał, jako wokalista, wyróż-
nienie. Przegląd przebiegł w miłej 
i serdecznej atmosferze, a wydarze-
nie to na długo pozostanie w pamię-
ci naszych uczestników.

 9Tekst: Justyna Sawicka

XVI Przegląd Poezji 
Recytowanej i Śpiewanej Osób 
Niepełnosprawnych w Biszczy12 października br. odbyło się 

16. spotkanie dyskusyjnego 
klubu „Seniorzy z książką 
na ty”, działającego przy 
Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łęcznej. 
Tematem spotkania była 
monografia „Studia z dziejów 
Łęcznej” pod red. Profesor 
Anny Sochackiej. Wśród 
autorów tekstów znajdują 
się pracownicy naukowi 
lubelskich uczelni, IPN-u oraz 
miejscowi regionaliści.

Do wędrówki po historii Łęcz-
nej zostali zaproszeni uczest-
nicy zaprzyjaźnionego z biblio-

teką Powiatowego Klubu Senior+ 
w Łęcznej. Mówiliśmy o rozkwicie 
handlu i wzroście znaczenia miasta. 
Nie zabrakło ciekawostek dotyczą-
cych słynnych międzynarodowych jar-
marków, odbywających się na Boże 
Ciało i św. Idziego, na które przyby-
wało tysiące kupców z towarami war-
tymi miliony.

Należy podkreślić, że to w naszym 
mieście odbywała się wymiana han-
dlowa między wschodem a zacho-
dem Europy. Handlarze, m.in. ukra-
ińscy, mołdawscy, wołyńscy, litewscy 
i krymscy sprzedawali bydło, konie, 
futra i skóry. Wyroby przemysłowe 
oferowali kupcy i kramarze łęczyń-
scy, krajowi, rosyjscy, niemieccy, 
austriaccy, ormiańscy, greccy, turec-
cy, a nawet norymberscy. W Łęcz-
nej zaopatrywały się armie pruska 
i austriacka. Ulice oraz rynki miasta 
zamieniały się w olbrzymią targowicę. 
Miejscowi mieszkańcy wynajmowali 
domy i sklepy, wydzierżawiali stajnie, 

a nawet stodoły. Przyjeżdżały obwoź-
ne restauracje oraz winiarnie. Gościły 
liczne kapele. Występy dawali różni 
sztukmistrzowie, a nawet teatr, wysta-
wiający operę „Krakowiacy i górale”. 
O wyjątkowości jarmarków pisano 
w „Gazecie Krakowskiej”, „Gazecie 
Lubelskiej”, warszawskich „Kłosach”.

Spotkanie było doskonałą oka-
zją do bliższego poznania przeszłości 
555-letniej Łęcznej, a także promocji 
wydawnictwa, które polecamy wszyst-
kim, którzy jeszcze nie odkryli bogatej 
historii naszego miasta. Zapraszamy 
do biblioteki, książki czekają.

 9Tekst: Monika Bogusz

Na łęczyńskich jarmarkach
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23 października w cechowni 
LW Bogdanka rozegrany 
został międzypaństwowy 
mecz pięściarski M-GKS 
Gwarek Łęczna – Ukraina. 
Ta ciekawa impreza została 
zorganizowana z okazji 
25-lecia klubu oraz 40-lecia 
wydobycia LW Bogdanka. Dla 
pracowników kopalni było 
to również rozpoczęcie imprez 
Barbórkowych w 2022 r., 
a zarazem święto sportu 
z udziałem zawodników 
Łuckiego Okręgu Bokserskiego.

Walki dostarczyły sporej dawki 
emocji, były na dobrym pozio-
mie i zostały sprawiedliwie 

ocenione. Zawodnicy zaprezentowali 
publiczności 10 pojedynków, a rywa-
lizacja zakończyła się sprawiedliwym 
remisem 5:5, zatem końcowy wynik 
nie krzywdził żadnej ze stron. 

Galę zaszczycili goście znani w kręgu 
bokserskim i nie tylko: Grzegorz Skrzecz 
– medalista mistrzostw świata, Paweł 
Skrzecz – medalista igrzysk olim-
pijskich , Albert Dariusz Sosnowski 
– były mistrz świata organizacji WBF, 
mistrz Europy EBU, Damian Jonak 
– młodzieżowy mistrz świata federa-
cji WBC, Karolina Michalczuk – meda-
listka mistrzostw świata i Europy.

Zaproszeni byli bardzo wdzięcz-
ni za  przyjęcie i  całą atmosfe-
rę, słowo „Дякую” było powtarza-
ne kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset 
razy. Goście z Ukrainy mogli chociaż 
na chwilę odpocząć od syren alarmo-
wych i codziennej atmosfery zagroże-
nia. Wyrazem wdzięczności był przekaz 
na koszulkach zespołu gości „POLSKI 
PARASOL” dla rodzin z Ukrainy. 

Powiat Łęczyński podczas imprezy 
reprezentował Wicestarosta Michał Pel-
czarski.

 9Tekst: Bartłomiej Grygiel

Wielkie emocje, wspaniałe walki 
i remis w meczu bokserskim
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Już 18 raz Kurier Lubelski 
ogłosił ranking najważniejszych 
i najlepszych firm 
województwa lubelskiego. 
Setka Kuriera jest jedną 
z najważniejszych klasyfikacji 
w naszym województwie. 
Podczas uroczystej gali, 
Bogdanka otrzymała tytuł 
lidera w kategorii „społeczna 
odpowiedzialność biznesu”.

To wyróżnienie to potwierdzenie, 
że synergia między biznesem a ota-
czającym nas światem: społeczeń-

stwem, środowiskiem naturalnym jest 
możliwa. Bogdanka to spółka notowa-
na w indeksie giełdowym WIG-ESG, 
co oznacza, że już teraz jest nie tylko 
lokalnym, ale i krajowym liderem zrów-
noważonego rozwoju. Udowadniamy, 
że można być świadomą środowiskowo 
kopalnią – powiedział Kasjan Wyliga-
ła zastępca prezesa zarządu ds. strate-
gii i rozwoju.

Bogdanka powołała również inno-
wacyjne gremium doradcze w postaci 
Rady Naukowej. Rada będzie wspierać 
Spółkę w procesie transformacji w kie-
runku kopalni, nie tylko najbardziej 
efektywnej pod względem wydobycia, 
ale i inwestycji środowiskowych.

 9Tekst: Marcin Kujawiak

Bogdanka liderem w kategorii 
„Społeczna odpowiedzialność biznesu”

Bramka Huberta Sobola 
w 89 minucie spotkania 
dała piłkarzom Górnika 
Łęczna awans do 1/8 finału 
Fortuna Puchar Polski. 
Zielono-czarni wygrali 
z grającą w PKO 
BP Ekstraklasie Koroną 
Kielce 1‒0. W kolejnej 
fazie rozgrywek, 
potocznie zwanych 
„Pucharem Tysiąca 
Drużyn”, nasi zawodnicy 
zmierzą się z kolejnym 
zespołem występującym 
w najwyższej klasie 
rozgrywkowej.

We   wtorek  8   l i s topada 
o godzinie 17:30 zespół 
trenera Marcina Prasoła 

podejmować będzie Piast Gliwice. 
W przypadku awansu do ćwierćfi-
nału Górnicy powtórzą historycz-
ny wyczyn sprzed roku. W 1/4 
finału Górnik Łęczna występował 
w swojej historii tylko dwukrot-
nie. W sezonie 2000/2001 Górni-
cy odpali po dwumeczu ze swoimi 

imiennikami z Zabrza, a przed 
rokiem musieli uznać wyższość 
warszawskiej Legii (0‒2).

Bilety na mecz o ćwierćfinał For-
tuna Pucharu Polski będą do zdo-
bycia online na stronie www.bile-
ty.gornik.leczna.pl oraz w kasach 

stadionu. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie inter-
netowej www.gornik.leczna.pl. 
Bilety będą w bardzo atrakcyjnych 
cenach już od 10 złotych (trybu-
na B).

 9Tekst: Tomasz Płaza

Awans Górnika Łęczna do 1/8 finału Fortuna Puchar Polski
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13 października przed 
budynkiem Szpitala 
Powiatowego w Łęcznej 
można było oglądać wystawę 
grzybów świeżych „Poznaj 
Grzyby – Unikniesz Zatrucia” 
zorganizowaną przez 
Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Łęcznej.

Celem wystawy było upowszech-
nienie wiedzy na temat grzy-
bów jadalnych, niejadalnych, 

trujących oraz zasad bezpiecznego 
grzybobrania. W ciekawej aranżacji 
zaprezentowano kilkadziesiąt gatun-
ków grzybów świeżych, pogrupowa-
nych pod względem podobieństwa 
zewnętrznego.

Podczas wystawy prowadzono 
poradnictwo w zakresie określania 
przynależności gatunkowej grzybów, 
dystrybuowano materiały informa-
cyjne: ulotki, broszury. Zwiedzający 
mogli dzięki poradom udzielanym 
przez klasyfikatorów grzybów świe-
żych dowiedzieć się, jakie są zasa-
dy zbioru grzybów i jak zapobiegać 
zatruciom.

Wystawa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem grup zorganizowanych 
– dzieci i młodzieży, jak również osób 
indywidualnych.

Dla wielu z nas grzybobranie jest 
ulubioną formą aktywnego spędzania 
wolnego czasu a grzyby zajmują istot-
ne miejsce na naszych stołach.

Grzyby są niskokaloryczne, zawie-
rają przyswajalne białko, są źródłem 
błonnika, aminokwasów, składników 
mineralnych (chromu, cynku, flu-
oru, jodu, kobaltu, manganu, miedzi, 
niklu, potasu) oraz witamin z grupy 
B (B1, B2, B6), C, E. H, PP i prowita-
miny A i D.

Grzyby zawierają dużo substancji 
chitynowych, co powoduje, że są one 

ciężkostrawne i dlatego nie zaleca się 
spożywania nawet sprawdzonych grzy-
bów:

 5 kobietom w ciąży i karmiącym
 5 dzieciom
 5 osobom starszym
 5 osobom z zaburzeniami pracy prze-
wodu pokarmowego

Poza tym, grzyby są nietrwałe, więc 
potrawy z nich powinniśmy spożywać 
tuż po przyrządzeniu.

Każdego roku na skutek nieostrożno-
ści oraz nieznajomości gatunków grzy-
bów dochodzi do licznych zatruć grzy-
bami, w tym również śmiertelnych. 
Zbierający najczęściej mylą grzyby tru-
jące z jadalnymi, a co gorsza, również 
je sprzedają, narażając innych na utra-
tę zdrowia lub życia. W świetle prawa 
grzyby zbierane i sprzedawane są środ-
kiem spożywczym w związku z czym 
muszą odpowiadać obowiązującym 
przepisom prawnym.

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Łęcznej informuje, 
że w siedzibie Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej przy ul. Kra-
snystawskiej 52 – budynek Szpitala 
Powiatowego, II piętro – codziennie 
w godzinach od 8:00 do 14:00 dyżur 
pełni klasyfikator grzybów świeżych, 
który udziela porad, ocenia grzyby pod 
względem przydatności do spożycia 
i wydaje atesty zezwalające na wpro-
wadzenie grzybów do obrotu. Atest 
wydaje się na dany gatunek grzybów 
i ważny jest przez 48 godzin. Atest 
powinna uzyskać każda osoba, która 
wprowadza grzyby do obrotu. Daje on 
kupującemu pewność, że nabył grzy-
by jadalne.

Udzielanie porad i wydawanie ate-
stów jest bezpłatne! Sprzedaż grzybów 
świeżych dopuszczona jest wyłącznie 
po uzyskaniu atestu na grzyby świeże 
wydanego przez klasyfikatora grzybów 
świeżych lub grzyboznawcę.

 9Tekst: Elzbieta Dyzma

Projekt „Aktywne i spełnione” 
realizowany przez Bogdankę 
we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Łęcznej 
rozpoczął się w sobotę 
8 października w Dworze 
Lachertów w Ciechankach.

Do współpracy zaproszono 6 Kół 
Gospodyń Wiejskich z Powia-
tu Łęczyńskiego, które mają 

doświadczenie w pracy na rzecz lokal-
nej społeczności: KGW „Białowian-
ki” w Białce (gmina Milejów), KGW 
w Brzezinach (gmina Puchaczów), 
KGW w Głębokiem (gmina Cyców), 
KGW Łuszczów Kolonia (gmina Łęcz-
na), SKGW Stoczek (gmina Spiczyn), 
KGW Zezulin Drugi (gmina Ludwin).

Inaugurujące projekt spotkanie roz-
poczęło się od przedstawienia główne-
go celu, jakim jest rozwój kompetencji, 
wzmocnienie aktywności i przedsię-
biorczości, zwiększenie świadomo-
ści kobiet w zakresie ich praw i szans. 
Działania projektowe ukierunkowane 

są na zachęcenie do odkrywania swego 
potencjału, rozwijaniu twórczych zain-
teresowań w oparciu o ideę zrówno-
ważonego rozwoju. Miejsce spotkania 
nie było przypadkowe – zrewitalizo-
wany Dworek Lachertów w Ciechan-
kach to miejsce, któremu przywraca 
się świetność poprzez działania kultu-
ralne, społeczne, spotkania i warszta-
ty. Historię tego miejsca przybliżyła 
Uczestniczkom i Gościom Pani Bożena 
Warzyszak, nauczycielka i regionalist-
ka z Ciechanek.

Tematem pierwszych warsztatów 
była kosmetyka naturalna. Prowadząca, 
Agata Kwaśna – Nowak, założycielka 
siedliska zielarskiego i miejsca szkoleń 
La La LAS, podczas czterogodzinnych 
warsztatów „Z naturą mi do twarzy” 
przedstawiła najważniejsze informacje 
z zakresu pielęgnacji, następnie prze-

szła do modułu praktycznego, dzięki 
czemu Uczestniczki po skończonych 
zajęciach mogły pochwalić się własno-
ręcznie zrobionymi kosmetykami: toni-
kiem do twarzy, kremami, peelingiem 
czy solą do kąpieli.

Zadanie jest częścią rocznej współ-
pracy Bogdanki ze Starostwem Powia-
towym w Łęcznej. Dotychczas wspól-
nie zorganizowano moduł dedykowany 
dzieciom (Powiatowy Dzień Dziecka, 
Wakacje z Bogdanką), oraz przed-
siębiorców, społeczności lokalnej 

i turystów (Dzień Produktu Lokalne-
go). Działanie dedykowane kobietom 
opiera się przede wszystkim na włącze-
niu mieszkanek powiatu – członkiń kół 
gospodyń wiejskich – organizacji nieza-
leżnych, samorządnych, które wspiera-
ją rozwój przedsiębiorczości i aktyw-
ności na terenach wiejskich. Podczas 

następnych pięciu modułów podejmo-
wane będą inicjatywy z zakresu roz-
woju osobistego, społecznego oraz 
warsztaty rękodzielnicze (zielarskie, 
renowacji mebli). Wszystkie prowa-
dzić mają do wspólnego celu: stworze-
nia przestrzeń, w której uczestniczki 
odkryją swoją osobistą moc i poczują 
się spełnione.

Podczas spotkania w Ciechankach 
Powiat reprezentował wicestarosta 
Michał Pelczarski.

 9Materiał: LW Bogdanka

Aktywne i Spełnione Wystawa grzybów 
w Sanepidzie
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KGW w Janowicy powstało 
z chwilą założenia Kółka 
Rolniczego w latach 60-tych 
ubiegłego wieku. Kobiety 
chętne do współpracy 
organizowały różnego rodzaju 
kursy: kroju i szycia, masarski, 
gotowania i pieczenia, 
wszystko odbywało się 
w domach u członkiń.

Przy tylu obowiązkach w tamtych 
czasach, braku podstawowych 
wygód w domach, kobiety chęt-

nie uczestniczyły w życiu wsi. Przewod-
niczącymi były Ronisława Sidorowska, 
Maria Horoszkiewicz i Krystyna Wróbel.

Około roku 1970 wieś nakładem wła-
snej pracy wybudowała remizę, tym 
samym kobiety współpracowały ze stra-
żakami.

Kółka Rolnicze przestały istnieć 
w 1989 roku, rozwiązały się również 
KGW.

W 2004 roku na terenie Gminy 
Cyców koła zostały reaktywowane 
i my, jako młodsza generacja włączy-
liśmy się czynnie w działalność środo-
wiska lokalnego.

Organizowałyśmy spotkania z leka-
rzem rodzinnym i ginekologiem, a także 
z dietetykiem czy z kosmetyczkami, 

które uczyły nas jak poprawnie wyko-
nać makijaż.

Dzięki wsparciu Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie odbył się również 
kurs komputerowy dla 23 mieszkań-
ców naszej wsi.

Czynnie włączamy się w organizowa-
nie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Bardzo staramy się przekazać młodym 
jak najwięcej naszych tradycji: kolę-
dowanie, lanego poniedziałku, wicia 
palm, robienia wieńców dożynkowych. 
W naszym kole zrobiłyśmy 13 wień-
ców dożynkowych, a 9 zostało nagro-
dzonych podczas dożynek gminnych, 
powiatowych.

Największym motorem do spotkań 
naszego KGW są wspólne zaintereso-
wania – uczymy się wzajemnie szydeł-
kowania i haftowania. Naszą pasją jest 
rękodzieło, różnymi technikami wyko-
nujemy stroiki okolicznościowe, kwiaty, 
ozdoby choinkowe i wielkanocne. Spo-
tkania nasze są oparte na wspomnie-
niach o dawnych tradycjach, o kobie-
tach i życiu na wsi.

Z wielkim zaangażowaniem i ser-
cem brałyśmy udział we wszystkich 

festynach gminnych, powiatowych, 
a nawet w wojewódzkich. Mamy 86 
podziękowań za udział naszego koła 
w różnych wydarzeniach i spotkaniach 
o charakterze lokalnym.

Wszelkie otrzymane wsparcie dobrze 
inwestujemy, by nadal być przykła-
dem i wzorem tradycji dla młodego 

pokolenia. Z sentymentem wspomina-
my, kiedy do naszego namiotu wracali 
uczestnicy festynów po kolejne porcje 
tradycyjnych posiłków, ciast i piero-
gów. Wszystko było chwalone za nie 
powtarzalny smak, wygląd i tradycje 
kuchni dawnej.

 9Tekst: Joanna Matusiak 

KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW JANOWICA I 
W JANOWICY W LICZBACH:

 5 Koło działa: 16 lat
 5 Liczba członków: 13
 5 Najstarszy członek ma: 77 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 34 lat

KGW Janowica I w Janowicy
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26 września w Krakowie 
reprezentujący Powiatowy 
Zakład Aktywności Zawodowej 
w Łęcznej pracownicy 
mieli zaszczyt uczestniczyć 
w lubelskiej, podkarpackiej, 
małopolskiej i podlaskiej 
Regionalnej Gali XVII Edycji 
Konkursu LODOŁAMACZE 
2022, podczas której 
nagrodzeni zostali pracodawcy 
wyróżniający się na tle regionu 
pod względem dostępności 
i rozwiązań przyjaznych 
osobom niepełnosprawnym.

Już sama nominacja przez Lubelski 
Urząd Wojewódzki oraz Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Lublinie jest 

dla Zakładu wielką nobilitacją, a tytuł 
laureata i zajęcie II miejsca w katego-
rii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa 
ogromnym uhonorowaniem.

Od 2006 r. nasz PZAZ kruszy lody 
na rynku pracy, zatrudniając i rehabi-
litując osoby z niepełnosprawnościami 
przy wsparciu samorządu wojewódz-
twa, powiatu, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej i przede wszystkim 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy, gratulujemy wszystkim 
nominowanym w Konkursie i mamy 
nadzieję, że słowa Świętego Jana 
Pawła II będą nieodłącznie przyświe-
cać naszym dalszym działaniom:

 9Tekst: Agnieszka Plechawska

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej 
ze srebrną statuetką LODOŁAMACZE 2022!
To trzeci Lodołamacz w historii Zakładu

„CZŁOWIEK JEST 
WIELKI NIE PRZEZ TO, 

CO POSIADA, LECZ 
PRZEZ TO, KIM JEST; 

NIE PRZEZ TO, CO MA, 
LECZ PRZEZ TO, CZYM 
DZIELI SIĘ Z INNYMI.”

TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT
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„Ogień i krew” George’a R. 
R. Martina to powieść 
fantastyczna będąca 
prequelem wydarzeń cyklu 
„Pieśń lodu i ognia” tego 
samego autora, na podstawie 
którego nakręcono kultowy 
serial „Gra o tron”, jeden 
z najbardziej znanych 
i cenionych z gatunku. Również 
najnowsza powieść doczekała 
się serialowej adaptacji pt. 
„Ród smoka”.

Książka „Ogień i krew” została 
napisana w formie królewskiej 
kroniki opisującej dzieje Dynastii 

Targaryenów – władców kontynentu 
Westeros, na 300 lat przed wydarze-
niami „Pieśni lodu i ognia”. Roczniki 
pozwalają na lepsze zrozumienie prze-
szłości świata „Gry o tron” i poznanie 
przodków Daenerys, m.in. legendar-
nego Aegona Zdobywcy, twórcy Żela-
znego Tronu.

Przytoczone w opowieści fikcyjne 
wydarzenia od Podboju Siedmiu Kró-
lestw do Zguby Smoków, dotyczą dzie-
jów i rządów rodziny smoczych lordów, 
a także walki o władzę i przejęcie Żela-
znego Tronu. Kto na nim zasiądzie 
i odziedziczy królestwo? Syn czy córka?

Czytelnicy z pewnością nie będą się 
nudzić. W wielowątkowej opowieści 
przeplatają się epizody miłosne, wojen-
ne, sensacyjne oraz tragiczne. Oczywi-
ście akcja powieści obfituje w elementy 
fantastyczne – ze smokami w centrum 
wydarzeń. Niewątpliwym atutem dzie-
ła są wspaniałe rysunki, których twór-
cą jest artysta komiksowy i grafik Doug 
Wheatley.

„Ogień i krew” to książka skierowa-
na nie tylko do pasjonatów fantastyki, 
ale także wszystkich zainteresowanych 
wkroczeniem w pełen intryg i drama-
tów świat Westeros, zarówno ten seria-
lowy, jak i literacki. Zanim obejrzycie 
adaptację, zapraszamy do naszej biblio-
teki po książkę.

 9Tekst: Justyna Sudak

TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ
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Dbając o tradycję naszego 
regionu zorganizowaliśmy 
w tym roku Powiatowy 
Jarmark Produktu 
Lokalnego, promujący 
lokalnych przedsiębiorców, 
rzemieślników i wytwórców.

28  października w sali kon-
ferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 

Wicestarosta Michał Pelczarski wrę-
czył nagrody dzieciom, które wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Jar-
mark widziany oczami dziecka”, jaki 

towarzyszył Powiatowemu Jarmarko-
wi Produktu Lokalnego.

Na konkurs wpłynęło ponad 80 
prac w trzech kategoriach wieko-
wych, a nagrody odebrali:

W KATEGORII 
PRZEDSZKOLE/ZERÓWKA:

 5 I miejsce – Antonina Tatarczak, l. 6
 5 II miejsce – Szymon Radczak, l. 4
 5 III miejsce – Lena Kłos, l. 5
 5 Wyróżnienie – Kornelia Pachla, l. 4

W KATEGORII KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 5 I miejsce – Aurelia Dobiak, l. 7

 5 II miejsce ex aequo
 – Mirella Tymoszczuk, l. 7
 – Alicja Maraszkiewicz, l. 9
 5 III miejsce – Natalia Spodar, l. 9

W KATEGORII KLAS IV-VI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 5 I miejsce – Joanna Brodzisz, l. 10
 5 II miejsce – Otylia Susz, l. 11
 5 III miejsce – Zuzanna Figura, l. 10

W KATEGORII KLAS VII-VIII 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 5 Nagród nie przyznano.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Konkurs plastyczny 
„Jarmark widziany 
oczami dziecka” 

Zarząd Powiatu inwestuje 
i docenia różne dyscypliny 
sportu. Poprzez stypendia 
i nagrody wspieramy młodych 
sportowców z terenu powiatu 
łęczyńskiego.

25  października w sali kon-
ferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 

odbyło się wręczenie nagród uzdol-
nionym młodym sportowcom, któ-
rzy odnieśli sukcesy w swoich dys-
cyplinach w ostatnich miesiącach.

Zawodnikom składamy serdecz-
ne gratulacje oraz wyrazy uzna-
nia. Jesteśmy przekonani, że otrzy-
mane nagrody będą motywacją 
do odnoszenia kolejnych sukcesów 
sportowych, staną się impulsem 
do dalszej pracy oraz wsparciem 

w dążeniu do realizacji marzeń 
i ambicji.

NAGRODZENI ZOSTALI:
 5 Milena Zasybska – taekwondo
 5 Agata Szczepanowska – taekwon-
do

 5 Amelia Zabłocka – taekwondo
 5 Oliwier Harasim – taekwondo
 5 Alicja Gil – taekwondo
 5 Martyna Musiej – taekwondo
 5 Wiktoria Rutkowska – piłka nożna
 5 Amelia Ostrowska – szermierka
 5 Kacper Głowienka – taekwondo
 5 Maja Palonka – taekwondo
 5 Igor Głowienka – taekwondo
 5 Hanna Czubacka – taekwondo
 5 Weronika Widzińska – taekwondo
 5 Paweł Bielecki – taekwondo
 5 Marcel Gugułka – taekwondo
 5 Malwina Florek – taekwondo

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Stypendia i nagrody dla 
młodych sportowców

Doceniając chęci i zaangażowa-
nie uczniów w naukę języków 
obcych, nauczyciele Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Łęcznej zorganizowali 
konkurs recytatorski z języka angielskie-
go i niemieckiego „w Języku Szekspira 
i Goethego” pod Honorowym Patrona-
tem Starosty Łęczyńskiego.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów 
z 9 szkół podstawowych powia-
tu Łęczyńskiego. Komisja konkurso-
wa wyłoniła laureatów, a Wicestaro-
sta Michał Pelczarski wręczył nagrody.

 5 I miejsce – Emilia Cegłowska, SP nr 
2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej

 5 I miejsce – Wiktoria Kopeć, SP im, 
Natalii Nekraszowej w Jaszczowie

 5 II miejsce – Milena Mazurek, SP 
im. Natalii Nekraszowej w Jaszczo-
wie

 5 II miejsce – Kalina Szafran, SP 
im. Bohaterów Armii Krajowej 
w Ostrówku

 5 III miejsce – Milena Świrk, SP nr 4 
im. Papieża Jana Pawła II w Łęcz-
nej

 5 III miejsce – Zuzanna Rozwałka, SP 
im. Stanisława Konarskiego w Mile-
jowie

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

II Powiatowy Konkurs Recytatorski  
„w Języku Szekspira i Goethego’’


