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Pachniało świerkami, sypało 
śniegiem, a w tle słychać było 
bożonarodzeniowe dźwięki… 
W takiej atmosferze odbył się 
pierwszy Powiatowy Jarmark 
Świąteczny przy Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej. 
Wydarzeniu towarzyszyło 
nagranie „Zimy z TVP3 Lublin” 
w powiecie łęczyńskim.

Ponad dwudziestu wystawców 
stawiło się 17 grudnia na placu 
przy al. Jana Pawła II 95a, 

by podzielić się z uczestnikami wyro-
bami potrzebnymi do przygotowania 

nadchodzących świąt. Były choinki 
i karp, wędlina i miód, a także wielu 
rękodzielników, którzy przygotowali 
bożonarodzeniowe wieńce i ozdoby 
na choinkę i wigilijny stół. Zmarznię-
ci mogli ogrzać się przy ognisku i zjeść 
ciepłą kiełbaskę. Wszystko to w otulo-
nej śniegiem scenerii.

Jarmark i przygotowane w budyn-
ku Starostwa studio były także tłem 
dla nagrywanego w naszym powie-
cie programu „Zima z TVP3 Lublin”. 
Wśród gości programu znaleźli się 
uczestnicy powiatowego konkursu 
„Zaśpiewajmy Jezuskowi” – Filip Pie-
trzak oraz dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Głębokiem. Przedstawiciele 

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Łęcznej, z Dyrektor Magda-
leną Majewską, prezentowali piękne 
wyroby ceramiczne wykonane przez 
uczestników warsztatów odbywają-
cych się w placówce. Prowadzący roz-
mawiali również o świątecznych trady-
cjach górniczych z nadsztygarem z LW 
„Bogdanka” S.A. Sebastianem Malibor-
skim, a o przedświątecznych działa-
niach i spotkaniach w powiatowych jed-
nostkach opowiadały Justyna Sawicka 
Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego w Jaszczowie wraz z Katarzy-
ną Borowiec opiekunką z COM.
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Szanowni 
Państwo

Koniec roku 2022 zbliża się 
wielkimi krokami. Z perspek-
tywy mijającego czasu może-

my powiedzieć, że był to dla Zarzą-
du Powiatu Łęczyńskiego pracowity 
i pełen wyzwań okres. To czas, który 
zapisze się w naszej pamięci, jako 
naznaczony wojną za naszą wschod-
nią granicą, cierpieniem narodu 
ukraińskiego, opatrzonego zrozu-
mieniem oraz solidarnością Polek 
i Polaków. Bez cienia wątpliwości 
możemy stwierdzić, że społeczność 
powiatu łęczyńskiego zdała egza-
min z człowieczeństwa, zaliczając 
go z wynikiem celującym. Dzię-
kuję wszystkim za okazane serce 
i wsparcie, a także za wszelką pomoc 
i dobro.

Mimo trudności i wyzwań, jakie 
postawiła przed nami zbrojna agre-
sja Rosji na Ukrainę, dla nasze-
go regionu to czas upływający pod 
znakiem nowych inwestycji, pozy-
skiwania środków zewnętrznych 
na ich realizację oraz wielu inspi-
rujących spotkań z Mieszkańcami. 
Szalejąca inflacja i światowy kryzys 
energetyczny nie zmienił naszych 
założeń i zrealizowaliśmy stawiane 
sobie cele. Powołaliśmy do życia m.
in. Dzienny Dom Seniora w Jaszczo-
wie, a także innowacyjny w swoim 
działaniu Ośrodek Wsparcia i Testów 
w Łęcznej. W pełni wykorzystuje-
my potencjał nowopowstałego Cen-
trum Opieki Senioralnej w Łęcznej. 
Ku końcowi mają się również prace 
nad powstaniem, w miejscu daw-
nego szpitala w Jazczowie, Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego.

Przed nami kolejny rok, a wraz 
z nim nowe ambitnie plany. Jestem 
przekonany, że wszystkie docze-
kają się realizacji i będą cieszy-
ły Mieszkańców, ułatwiając im 
codzienne funkcjonowanie. Z opty-
mizmem pozwala mi patrzeć w przy-
szłość zaangażowanie Radnych 
Rady Powiatu w Łęcznej, członków 
Zarządu oraz Pracowników, a także 
dobra współpraca rządu z samo-
rządem. Kieruję słowa wdzięczno-
ści i uznania do wszystkich, którzy 
działają na rzecz naszego powiatu, 
troszcząc się o jego rozwój.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Łęcznej dokonał prac 
modernizacyjnych maszyn 
i urządzeń w ramach 
zimowego utrzymania. 
Do dyspozycji pozostają: 
dwie pługopiaskarki, 
dwa pługi na ciągnikach 
z rozsiewaczami, trzy małe 
ciągniki obsługujące chodniki 
oraz koparko– ładowarka. 
Pracownicy ZDP są w pełni 
przygotowani do pracy przy 
niesprzyjającej uczestnikom 
ruchu drogowego aurze.

T rwają również prace przy drze-
wach i zakrzaczeniach znajdu-
jących się w pasie dróg powia-

towych: podcinki gałęzi oraz wycinka 
drzew zgodnie z aktualnymi zezwo-
leniami.

W październiku zakończyły się 
roboty budowlane związane z inwe-
stycją pn. „Przebudowa drogi powia-
towej Nr 1625L od km 14+327,42 
do  km 16+327,00 oraz od  km 
17+240,00 do  km 18+240,00 
w miejscowości Nadrybie Dwór – 
Wólka Cycowska”. W ramach tego 
zadania wykonano nową nawierzch-
nię na długości 2000m, przejście dla 
pieszych, wybudowano chodnik o dłu-
gości 1000m oraz odnowiono ozna-
kowanie zarówno poziome jak i pio-
nowe.

TRWAJĄ PRACE 
NA POZOSTAŁYCH 
ZADANIACH 
INWESTYCYJNYCH:

 5 „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2024L w miejscowości Jasz-
czów od km 0+120,00 do km 
1+844,00” w gminie Milejów, 

gdzie na odcinku od drogi woje-
wódzkiej 829 do stacji „Jaszczów 
PKP” na długości 900 m wykona-
no pierwszą warstwę nawierzchni 
oraz w 80% wykonano ciąg pieszo-
-rowerowy. Prace przebiegają zgod-
nie z założeniami.

 5 „Rozbudowa drogi powiatowej 
Nr 2020L w miejscowości Leopol-
dów od km 0+034,72 do km 
1+800,00” w gminie Łęczna. 
Na odcinku od drogi wojewódz-
kiej 829 do granicy z powia-
tem świdnickim o  długości 
1765m zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia, chodnik o długości 
ok. 1000m, przejścia dla pieszych 
oraz oznakowanie poziome i pio-
nowe. Wykonawca położył kra-
wężniki pod chodnik oraz pierw-
szą warstwę asfaltu na długości 
około 500 m.

Trwa również współfinansowa-
na z Rządowego Funduszu „Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych” przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1809 L – ul. Polna w Łęcznej. 
W ramach tej inwestycji wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia od ronda 
w Łęcznej w kierunku Ciechanek 
o długości 2040m. Ponadto prze-
budowa swym zakresem obejmuje: 
wykonanie ciągu pieszo-rowerowe-
go, przebudowę i budowę zjazdów, 
wykonanie poboczy oraz oznako-
wania i elementów bezpieczeństwa 
ruchu. W tym miesiącu zostały poło-
żone dwie warstwy asfaltu na całym 
odcinku drogi.

25 listopada br. została podpisana 
umowa na realizację kolejnej inwesty-
cji drogowej pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1564L w miejscowo-
ści Charlęż” na odcinku 4450 m. Cała 
inwestycja to koszt ok. 5,7 miliona 
złotych. Powiat otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 3 626 910,00 zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Zakres prac obejmie: wykona-
nie nowej nawierzchni, przebudowę 
elementów odwodnienia, spadków 
poprzecznych oraz podłużnych wraz 

z aktualizacją istniejącego oznakowa-
nia. Inwestycja jest jedną ze strate-
gicznych, ponieważ droga łączy gminę 
Spiczyn z gminą Lublin.

W grudniu ruszyła również prze-
budowa drogi gruntowej w miejsco-
wości Zawieprzyce Kolonia nr 1564L. 
Podpisano umowę z Wykonawcą – 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlo-
we Wójcik Grzegorz na wykonanie 
drogi w technologii łupka węglowe-
go. Na drogę gruntową zostaną nało-
żone dwie warstwy surowca: 1. łupek 
węglowy, 2. kruszywo. Koszt prac 
to około 170 000 zł, z czego gmina 
Serniki (powiat lubartowski) dofinan-
sowała inwestycję kwotą 50 000 zł. 
To już druga inwestycja wykonana 
w tej technologii – pierwsza, wyko-
nana droga nr 1625L przechodzi  
m.in. przez miejscowość Jagodno.

 9Tekst: Dominika Lewandowska – 
Zastępca Dyrektora ZDP w Łęcznej

Trwają przygotowania do zimy

Ekonomia społeczna 
to filar działalności Zarządu 
Powiatu. Dotyczy ona 
wielopłaszczyznowej 
aktywności, służącej integracji 
zawodowej osób zagrożonych 
marginalizacją, wykluczeniem 
społecznym, a także 
niepełnosprawnych.

W mijającym roku na powiato-
wej mapie pojawił się drugi 
Powiatowy Zakład Aktyw-

ności Zawodowej, świadczący usłu-
gi pralnicze. Mieści się w Jaszczowie, 
obok pierwszego w Polsce Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego, które cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem 

ze strony mieszkańców powiatu. Przy 
PZAZ i COM powstał także Dzienny 
Dom Seniora, a już w najbliższym 

czasie rozpocznie funkcjonowanie 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

W nowopowstałym PZAZ zatrud-
nienie znalazło 29 osób, w tym 21 
z niepełnosprawnościami. Powstanie 
nowej jednostki to efekt starań Zarzą-
du Powiatu oraz współpraca i zaanga-
żowanie wielu osób. Zrealizowanie tak 
ważnej inwestycji było możliwe dzię-
ki pozyskaniu środków finansowych, 
w tym blisko 2 000 000 zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
niemal 1 000 000 zł od Województwa 
Lubelskiego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Ponadto z PFRON oraz 
od Województwa Lubelskiego otrzyma-
liśmy blisko 600 000 zł na działalność 
PZAZu w Jaszczowie w roku 2022.

Nasze działania w obszarze eko-
nomii społecznej zostały docenione. 
Powiat Łęczyński został wyróżniony 
prestiżowym certyfikatem „Znak Jako-
ści Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2022”, zajmując 1 miejsce w kategorii 
V. „Społecznie odpowiedzialny samo-
rząd”. Certyfikat przyznany jest przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej w ramach projektu „System 
certyfikacji znakami jakości dla pod-
miotów ekonomii społecznej i jedno-
stek samorządu terytorialnego”.

To wyjątkowe wyróżnienie motywu-
je nas do dalszego działania, dlatego 
w 2023 roku nie zabraknie kolejnych 
aktywności w tym obszarze.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L 
w miejscowości Leopoldów od km 
0+034,72 do km 1+800,00” w gminie 
Łęczna
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Bezpieczna infrastruktura 
drogowa sprzyja 
prawidłowemu 
funkcjonowaniu i rozwojowi 
gospodarki. Przyczynia 
się do poprawy poziomu 
życia mieszkańców, a także 
zwiększa atrakcyjność terenów 
inwestycyjnych.

Starosta Łęczyński Krzysztof Nie-
wiadomski, Sekretarz Powiatu 
Wioletta Wachewicz oraz Skarb-

nik Powiatu Patrycja Miazio podpisa-
li 25 listopada w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym umowę na realizację 
operacji ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2022.

Kwota 3 626 910,00 zł zostanie 
przeznaczona na realizację operacji 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1564L w miejscowości Charlęż” 
na odcinku 4,450 km. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji wyniesie ok. 5 700 
000,00 zł.

Zakres prac obejmie m.in. przebudo-
wę istniejących elementów odwodnie-
nia takich jak rowy przydrożne i prze-
pusty pod koroną drogi, wykonanie 
nowych warstw nawierzchni i spadków 
poprzecznych oraz podłużnych. Przewi-
dziano również aktualizację istniejącego 
oznakowania pionowego i poziomego, 
co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo 
pieszych.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Podpisano umowę na realizację 
operacji ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2022

W 7 edycji rankingu „Liderzy 
zarządzania” Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej zajął V 
miejsce w kategorii: Kontrakt 
z NFZ od 70 do 149 mln zł. 

W  tym zestawieniu jest jedyną 
placówką z woj. lubelskiego. 
O wysokiej pozycji szpitala 

decydowały takie kryteria jak rentow-
ność sprzedaży, dynamika kontraktu 
z NFZ, płynność szybka oraz dynamika 
aktywów. Lista „Liderów zarządzania” 

została ogłoszona 24 listopada na Gali 
w Łodzi, w której uczestniczył dyrektor 
SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski: 
To szczególnie cenne wyróżnienie, bo opar-
te o obiektywne, ekonomiczne kryteria. 
Nasz szpital znalazł się w czołówce najle-
piej zarządzanych szpitali w Polsce, co jest 
oczywiście zasługą całego pionu zarząd-
czego w skład, którego wchodzą lekarze 
koordynujący, pielęgniarki oddziałowe 

i kierownicy komórek organizacyjnych. 
To wyróżnienie dla nich, zasłużyli na to.

Ranking to projekt BFF Banking 
Group w Polsce zrealizowany wspól-
nie z Rzeczpospolitą. Na przestrzeni 
lat, zmieniały się nieco kryteria i zasa-
dy, które – jak twierdzą organizato-
rzy – są dostosowywane do realiów 
w służbie zdrowia, ale zawsze głów-
nym miernikiem oceny były finanse. 
Jednostki publiczne ochrony zdrowia 
podzielone zostały na trzy kategorie pod 

względem wysokości kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. Wyodręb-
niono też czwartą kategorię, tj. szpita-
le kliniczne i instytuty. Po raz pierwszy 
w tej edycji przyznana została nagro-
da specjalna dla Szpitala Najbardziej 
Przyjaznego Pacjentom. Tytuł ten przy-
padł Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 
Stanisława Sakiela w Siemianowicach 
Śląskich.

W tegorocznym rankingu udział 
wzięło 317 szpitali, o 21 więcej niż 

rok wcześniej. W zestawieniu „Lide-
rzy Zarządzania” w kategorii: kontrakt 
z NFZ od 10 do 69 mln zł znalazły się 
następujące placówki z woj. lubelskie-
go: na miejscu 3. Samodzielny Publicz-
ny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
w Radecznicy, a na miejscu 4. SPZOZ 
w Radzyniu Podlaskim. W kategorii: 
kontrakt z NFZ powyżej 150 mln zł na 7 
miejscu uplasował się Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny z Białej Podlaskiej, 
a w kategorii: instytuty i szpitale kli-
niczne – 9. pozycję zajął Samodziel-
ny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 
w Lublinie.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska 
Zdjęcia: Rzeczpospolita

SPZOZ w Łęcznej w gronie najlepiej 
zarządzanych szpitali

Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski – zasłużony dla 
finansów publicznych

Minister finansów Magdalena 
Rzeczkowska wręczyła 
odznaki honorowe „Za Zasługi 
dla Finansów Publicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym 
roku do grona szacownych 
laureatów, dołączył Wicestarosta 
Łęczyński Michał Pelczarski.

Z godnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów odznakę otrzymują 
osoby, które w sposób szczegól-

ny przyczyniły się do rozwoju finan-
sów publicznych. Gratulujemy.

 9Tekst: Angelika Maziarz
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CIĄG dalszy ze str. 1

Wykonane przez członków Dzien-
nego Domu Seniora w Jaszczowie 
ozdoby świąteczne prezentowała 
Danuta Przekona, która również 
aktywnie działa w jaszczowskim 
DDS. Nie zawiedli także seniorzy 
z Klubu Senior+ w Łęcznej, którzy 
nie tylko mieli swoje stoisko, ale 
również zagrzewali uczestników 
jarmarku śpiewem. Nie zabrakło 
młodzieży ze szkół powiatowych, 
która mogła pochwalić się własno-
ręcznymi wypiekami i świąteczny-
mi dekoracjami.

Podczas nagrania rozstrzygnięty 
został powiatowy konkurs na stro-
ik bożonarodzeniowy pn. „Stół 
przystrojony tradycją”. I miejsce 
zajęło Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Ciechankach, II Koło 
Gospodyń Wiejskich w Zezulinie 
Drugim, a III ex aequo Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Ciechankach 

Krzesimowskich i Koło Gospodyń 
Wiejskich „Dratów – Kolonia” 
w Dratowie Kolonii.

Na zakończenie programu zaśpie-
wał znany nie tylko na naszym 
terenie, ale także w kraju, wielo-
krotnie nagradzany zespół 4ROSES.

Gospodarzami programu i pomy-
słodawcami jarmarku byli Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadomski 
i Wicestarosta Michał Pelczarski.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Powiatowy Jarmark Świąteczny

Dziękujemy 
wszystkim, którzy 

mimo gęsto 
sypiącego śniegu, 
byli z nami w tym 
przedświątecznym 

czasie.
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Mikołajki 20226 grudnia to czas, kiedy 
każdy czeka przybycie 
tego Świętego. W tym 
roku Mikołaj od samego 
rana miał dużo pracy, ale 
nie zapomniał o dzieciach 
z powiatu łęczyńskiego 
i naszych jednostkach. 
Najpierw pojawił się 
u najbardziej potrzebujących 
w tym dniu prezentów, 
czyli u dzieci z Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Kijanach, następnie udał się 
do Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej, 
Przedszkola Specjalnego 
w Ludwinie i Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
Podgłębokiem.

P óźniej odwiedził: Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalne w Jaszczo-
wie, Powiatowy Dzienny Domu 

Seniora w Jaszczowie, Zakład Aktyw-
ności Zawodowej w Jaszczowie, NZOZ 
„Praktyka Lekarzy Rodzinnych” s.c. 
w Milejowie, Starostwo Powiatowe 
i Klub „Senior+” w Łęcznej.

O godzinie 11.00 Święty Mikołaj 
wraz ze swoimi pomocniczkami, zawi-
tał do hali sportowej Górnika Łęczna, 
gdzie czekało na niego bardzo duża 
wiele dzieci. Oprócz wizyty Święte-
go Mikołaja na dzieci czekały liczne 
atrakcje: dmuchańce, gry, zabawy, 
konkursy, wspólne ubieranie choin-
ki i cukierki. Wydarzenie było zorga-
nizowane we współpracy Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, LW Bogdan-
ka, Górnika Łęczna i Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego Górnika Łęczna.

 9Tekst: Anna Jasińska
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Pomoc na mikołajki  
dla mieszkańców z Ukrainy
Na terenie naszego 
powiatu zamieszkują 
obywatele Ukrainy, 
którzy u Nas znaleźli 
bezpieczny dom. 
W tym szczególnym 
świątecznym czasie, 
pamiętamy także 
o nich. 

Ich domem jest teraz Polska, 
ale jak każda rodzina po prze-
prowadzce potrzebuje wyposa-

żenia mieszkania, aby normalnie 
żyć. Drobne sprzęty gospodarstwa 
domowego i oczywiście słodyczy 
trafiły do naszych gości. Jesteśmy 
przekonani, że wręczone prezenty 
będą pomocne w życiu codzien-
nym.

Uchodźców odwiedzili: Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski, Wicestarosta Michał Pelczar-
ski oraz Członek Zarządu Powiatu 
Michał Woźniak.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Na sportowo z MikołajemPiłkarze I drużyny 
Górnika Łęczna 
odwiedzili podopiecznych 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej, 
oraz przedszkolaki 
z Przedszkola Specjalnego 
w Ludwinie. 

U czestnicy spotkania z uwagą 
i zainteresowaniem obserwo-
wali umiejętności sportowe, 

którymi podzielili się piłkarze. Było 
dużo zabawy, śpiewów i tańców. 
Radość dzieci spotęgowały prezen-
ty, które zostały im wręczone z oka-
zji zbliżających się mikołajek.

W spotkaniu uczestniczył Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

 9Tekst: Angelika Maziarz
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9 grudnia w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
Fundacja Rozwoju Powiatu 
Łęczyńskiego zorganizowała 
Konferencję Samorządową 
2022. 

Wśród prelegentów znaleźli 
się: Karol Niewiadomski – 
Fundator Fundacji Rozwo-

ju Powiatu Łęczyńskiego, dr hab. 
Monika Wesołowska – prof. Wydzia-
łu Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, ekspert Przemysław 
Daca – Zastępca Dyrektora Instytutu 
Ochrony Środowiska Państwowego 
Instytutu Badawczego, ekspert Paweł 
Gilowski – były Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, 

Wojciech Januszczyk – Prezes Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Archi-
tektury Krajobrazu i pracownik 
Katedry Kształtowania i Projekto-
wania Krajobrazu Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, Jan Kamiński 

– Pracownik Katedry Kształtowania 
i Projektowania Krajobrazu KUL, 
Bogumiła Olkowska – specjalista 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Krzysztof Wojciechow-
ski – pracownik Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych. Podczas 
konferencji były omawiane tematy 
związane z infrastrukturą, środowi-
skiem, a także klimatem w kontek-
ście nowego finansowania inwesty-
cji w Powiecie Łęczyńskim.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. 
Starosta Łęczyński Krzysztof Nie-
wiadomski, Wicestarosta Łęczyński 
Michał Pelczarski.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Konferencja Samorządowa 2022

8 grudnia w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
odbyła się debata społeczna 
pod tytułem: „Bezpieczny 
Senior – to nasz wspólny 
cel” w ramach cyklu 
debat „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie – 
możesz mieć na nie wpływ” 
we współpracy z Komendą 
Powiatową Policji w Łęcznej.

N a spotkaniu prelegenci omawia-
li sytuacje zagrożenia, najczęst-
sze próby dokonywania oszu-

stwa oraz sposoby na ich uniknięcie.
W wydarzeniu uczestniczył wice-

starosta łęczyński Michał Pelczarski.
Kolejne spotkania z tego cyklu 

odbędą się wkrótce.
 9Tekst: Angelika Maziarz

„Bezpieczny Senior – to nasz wspólny cel”

5 grudnia w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
odbyło się spotkanie 
informacyjne dla 
przedsiębiorców z terenu 
powiatu.

Spotkanie dotyczyło możliwo-
ści wsparcia przedsiębiorczych 
działań w regionie. Konferen-

cję rozpoczęła Magdalena Stachyra 
Prezes Lubelskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego S.A. O tym, 
gdzie szukać informacji dotyczą-
cych założenia, rozwoju oraz finan-
sowania działalności opowiadała 
Bogna Bakalarz radca prawny LPNT 

S.A. Ofertę dla młodych przedsię-
biorców oraz misję i założenia Inku-
batora Technologicznego przedsta-
wił Michał Banasiewicz Dyrektor 
ds. infrastruktury i administrowa-
nia obiektami LPNT S.A. Następ-
nie Joanna Majewska, specjalista 
ds. projektów LPNT S.A. mówi-
ła o projekcie „Transfer technolo-
gii kluczem do rozwoju przedsię-
biorstw” m.in o kompleksowych 
usługach doradczych dla przedsię-
biorców.

Współorganizatorami konferencji 
byli Lubelski Park Naukowo-Tech-
nologiczny S.A., Starostwo Powia-
towe w Łęcznej oraz Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Konferencja dla 
przedsiębiorców
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– Bogdanka kopalnia 
jakich mało w świecie, ale 
wy tu wszyscy najlepiej 
to wiecie – śpiewała młodzież 
Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej podczas uroczystej 
szkolnej Barbórki. – 
W Łęcznej dziś świętują 
wszyscy co fedrują, chłopaki 
z górniczej najpiękniej 
dziękują.

W poniedziałek 5 grudnia, dzień 
po przypadającym w kalen-
darzu święcie patronki gór-

ników, w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej odbyła się uroczysta Bar-
bórka.

W szkolnych uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele LW „Bog-
danka” S.A. oraz górniczych związ-
ków zawodowych. Obecny był także 
wicestarosta Łęczyński Michał Pel-
czarski, naczelnik Wydziału Obsługi 
Szkół i Placówek Oświatowych Dorota 

Makara, lider Specjalistycznego Cen-
trum Wspierania Edukacji Włączają-
cej oraz rodzice uczniów i osób nagro-
dzonych w barbórkowym konkursie.

Wszystkich gości powitała dyrektor 
ZSG Maria Jarmuł-Snopek. W szcze-
gólności zwróciła się do pierwszo-
klasistów, którzy tradycyjnie w Dniu 
Górnika składają swoje ślubowa-
nie. To szkoła z górniczymi tradycja-
mi – mówiła – Bycie uczniem Zespołu 
Szkół Górniczych w Łęcznej zobowiązu-
je do rzetelnego i odpowiedzialnego zdo-
bywania wiedzy. Nauka wymaga konse-
kwencji, uporu i oczywiście powtórzeń. 
Proszę pamiętać, że nie każdy z Was 

w przyszłości zostanie naukowcem 
czy inżynierem, ale każdy z Was musi 
w życiu pozostać człowiekiem – mówiła. 
– Składacie ślubowanie w dniu św. Bar-
bary, które jest świętem wszystkich Gór-
ników. Cała górnicza Polska radośnie 
obchodzi to święto, które jest jedy-
ną okazją do podziękowania za trud 
górniczej pracy. Świętując tegorocz-
ną Barbórkę, 40-tą już na Lubelsz-
czyźnie, świętujemy sukces górnic-
twa. Na świecie jest tak wiele głosów, 
że górnictwo to przeszłość, zacofanie, 
ale warto tu przytoczyć słowa wiel-
kiego fizyka Maxa Planca: Górnictwo 

nie jest wszystkim, ale bez górnic-
twa wszystko jest niczym. Na koniec 
dyrektor złożyła życzenia pomyślno-
ści dla całej Braci Górniczej.

Wicestarosta Michał Pelczarski 
podziękował gronu pedagogiczne-
mu i dyrektor ZSG za trud włożony 
w wychowanie młodego pokolenia. 
Życzył młodzieży, by ta szkoła dała im 
możliwość startu w dorosłe życie z jak 
najlepszego pułapu, a przedstawicie-
lom kopalni i związków zawodowych 
podziękował za dobrą współpracę.

Następnie uczniowie klas pierw-
szych złożyli uroczyste ślubowanie 

na  sztandar szkoły. Przyrzeka-
li godnie reprezentować szkołę 
na zewnątrz, dbać o jej honor, czcić 
i szanować symbole szkoły, miasta 
i kraju, szanować poglądy i przeko-
nania innych, dbać o piękno mowy 
ojczystej i wyrażać się w sposób 
kulturalny, kochać i czcić Ojczy-
znę i przyczyniać się do jej rozwo-
ju, aby wyrosnąć na dobrych oby-
wateli Polski.

Na zakończenie młodzież złożyła 
górnikom życzenia opieki ich patron-
ki, a także zadedykowała im piosenkę.

 9Tekst: Marzena Olędzka

„Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa 
wszystko jest niczym”

Barbórka w ZSG

Zespół Szkół 
im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej 
i Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Górnika 
Łęczna oficjalnie 
przyjęła 30 listopada 
pierwszoklasistów 
w poczet uczniów szkół 
średnich.

W  uroczystym ślubowaniu 
wzięli udział: wicestarosta 
Michał Pelczarski, Boże-

na Kornatka Radna Rady Powiatu 
w Łęcznej, Dorota Makara Naczel-
nik Wydziału Obsługi Szkół i Placó-
wek Oświatowych i Maciej Grzywa 
Dyrektor zarządzający SMS Gór-
nik Łęczna.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Ślubowanie pierwszoklasistów szkół średnich
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Sergiej Krykun, 
Hubert Sobol, Egzon 
Kryeziu, Jakub Czelej 
z pierwszego składu 
Górnik Łęczna odwiedzili 
1 grudnia uczniów 
Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach.

P iłkarze podzielili się z uczest-
nikami swoimi doświadcze-
niami, pokazali próbkę swoich 

sportowych umiejętności i chętnie 
pozowali do wspólnych zdjęć.

Spotkanie poprowadził dyrektor 
ZSR w Kijanach Arkadiusz Dębała.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Na sportowo w ZSR w Kijanach

Specjalistyczne Centrum 
Wspierające Edukację 
Włączającą w Podgłębokiem, 
utworzone w ramach 
Projektu Grantowego, 
realizowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji: 
„Pilotażowe wdrożenie 
modelu Specjalistycznych 
Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą”, 
którego beneficjentem 
jest Powiat Łęczyński, 
a realizatorem Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem, funkcjonuje 
od lipca 2021 r.

Kadrę SCWEW stanowią doświad-
czeni nauczyciele, specjaliści zaj-
mujący się zawodowo pracą 

z dziećmi i rodziną, eksperci zewnętrz-
ni, rekrutowani spośród pracowników 
naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, 
doradcy metodyczni z Lubelskiego 

Samorządowego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Lublinie oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcz-
nej.

SCWEW w Podgłębokiem, realizując 
swoje statutowe zadania, współpracu-
je z wyższymi uczelniami, instytucjami 
samorządu lokalnego, Biblioteką Peda-
gogiczną w Lublinie oraz innymi insty-
tucjami, organizacjami, zajmującymi 
się szeroko rozumianą pomocą dziec-
ku i rodzinie.

Jednym z zadań SCWEW jest utwo-
rzenie i prowadzenie Sieci współpra-
cy i samokształcenia dla nauczycieli, 
dyrektorów, koordynatorów SCWEW 
w placówkach edukacyjnych, rodziców, 
uczniów, pracowników administracji 
samorządowych oraz wszystkich innych 
osób zainteresowanych pracą z dziećmi 
i młodzieżą. 

Sieć współpracy i samokształcenia 
prowadzona jest na platformie inter-
netowej: Classroom;

Sieć jest miejscem gdzie na bieżąco 
zamieszczane są:

 5 ciekawe materiały przydatne 
do pracy w zawodzie nauczyciela,

 5 publikacje naukowo-metodyczne,
 5 raporty z badań naukowych,
 5 prace naukowe,
 5 przepisy prawne,
 5 informacje o organizowanych szko-
leniach,

 5 materiały szkoleniowe,
 5 linki do ważnych i ciekawych wyda-
rzeń, takich jak min.: konferencji 
naukowych, webinarów, wywia-
dów z ludźmi ze świata nauki, itp.

Rolą SCWEW jest publikowanie 
materiałów nawiązujących do nur-
tujących nauczycieli, specjalistów, 
rodziców, problemów, pytań, dotyczą-
cych szczególnie pracy z dzieckiem/
uczniem ze zróżnicowanymi potrze-
bami edukacyjnymi, pomoc w szuka-
niu rozwiązań, dzielenie się swoimi 
doświadczeniami, a także inspirowa-
nie członków Sieci do aktywności -,, 
obdarowywania siebie wzajemnie, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami 
i swoją wiedzą”.

Zamieszone na Sieci publikacje czę-
sto opatrzone są komentarzami, uła-
twiającymi korzystanie z zaprezento-
wanych treści.

Platforma jest również miejscem 
gdzie można dzielić się swoją wiedzą, 
doświadczeniem, zamieszczając własne 
opracowania czy scenariusze. Wystarczy 
tylko zgłosić swój akces na adres witry-
ny https://www.onet.pl: scwew@op.pl

Sieć współpracy i samokształcenia 
jest miejscem spotkań dla Wszystkich. 
Każdy może przeglądać zasoby plat-
formy, wpisywać uwagi oraz sygnali-
zować swoje potrzeby. Sieć daje duże 

możliwości jeśli chodzi o zakres pomocy 
i wsparcia – warto spróbować!!!

Zachęcamy bardzo gorąco, wszyst-
kich zainteresowanych do włączenia się 
do takiego modelu współpracy.

WYPOŻYCZALNIA PRZY 
MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU 
WYCHOWAWCZYM 
W PODGŁĘBOKIEM

Wypożyczalnia działająca w ramach 
Specjalistycznego Centrum Wspiera-
jącego Edukację Włączającą przy Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Podgłębokiem inspiruje coraz wię-
cej osób do wspierania procesu Inklu-
zji Społecznej – innymi słowy – Eduka-
cji Włączającej. 

Główną potrzebą wdrażania Edu-
kacji Włączającej jest fakt, że do szkół 
ogólnodostępnych uczęszcza coraz wię-
cej dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Wychodząc 
naprzeciw indywidualnym potrzebom 
uczniów szkół biorących udział w pro-
jekcie pn. „Pilotażowe wdrożenie mode-
lu Specjalistycznych Centrów Wspiera-
jących Edukację Włączającą (SCWEW) 

”, Zespół SCWEW prowadził szereg 
działań promujących zasoby Wypo-
życzalni, udzielając instruktaży doty-
czących zastosowania poszczególnych 
programów multimedialnych, sprzę-
tów specjalistycznych w pracy z dziec-
kiem. Wypożyczalnia SCWEW cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Z jej 
zasobów korzystają zarówno nauczy-
ciele jak i rodzice. Dzięki dostępno-
ści programów edukacyjnych, m.in. 
takich jak „Dysleksja PRO”, „Edutera-
peutica problemy wychowawcze, pro-
blemy emocjonalne”, „MTalent Autyzm, 
rozumienie i naśladowanie mowy” oraz 
specjalistycznego sprzętu np. matera-
cy rehabilitacyjnych, puf do ćwiczeń, 
koła sprawnościowego, koła współpra-
cy oraz gier rozwijających umiejętno-
ści społeczno-emocjonalne, jak rów-
nież prowadzeniu cyklicznych Zajęć 
modelowych, możliwe jest zwiększa-
nie szans edukacyjnych wszystkich osób 
uczących się, poprzez zapewnienie im 
warunków do rozwijania indywidual-
nego potencjału.

 9Tekst: Maria Radko  
– ekspert ds. edukacji włączającej,  

Ewa Góra-Haraszczuk

SCWEW i wypożyczalnia w MOW w Podgłębokiem
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KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH
Styczeń

 5 Rozpoczęcie realizacji kolejnej edycji programu „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowa-
nej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych. W tym roku w programie 
udział wzięło 70 uczestników i 35 asystentów.

 5 Otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodo-
wej w Jaszczowie.

 5 Zrealizowanie przy współpracy z TVP 3 Lublin, odcin-
ka „Powiatu łęczyńskiego w obiektywie”.

Luty
 5 5 milionów złotych zasiliło budżet Powiatu Łęczyńskie-
go ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Inwestycje dotyczą wniosków o przebudowę następu-
jących dróg powiatowych: Nr 2024L w miejscowości 
Jaszczów, Nr 2020L w miejscowości Leopoldów, Nr 
1625L na odcinku Nadrybie Dwór – Wólka Cycowska. 
Całkowity koszt inwestycji to 8 069 147,77 zł.

 5 Zatwierdzenie przez Prezes Rady Ministrów listy zadań 
powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach 
naboru wniosków na 2022 r. Całkowita kwota przezna-
czona na inwestycje drogowe na terenie powiatu łęczyń-
skiego to 764598,74 zł. Kwota dofinansowania dla 
Powiatu Łęczyńskiego z RFRD wynosi 4 841 488, 66 zł.

 5 Podpisanie umowy na realizację prac budowlanych 
w budynku „Gryfa”. Inwestycja finansowana jest 
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Wartość kontraktu wynosi 5 166 000,00 zł.

 5 Pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Marzec
 5 Otworzenie Izby Pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
w Witaniowie.

 5 3 Łęczyńska Edycja Biegu Tropem Wilczym.
 5 Powiatowe obchody Dnia Sołtysa.

Kwiecień
 5 Zrealizowanie audycji „Wiosna z TVP3 Lublin” 
w powiecie łęczyńskim,

 5 Przekazanie Wykonawcy terenu oraz placu budowy 
na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktyw-
ności Społeczno-Kulturalnej,

 5 Podpisanie umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódz-
kim, przedstawicielem Kancelaria Premiera na Lubelsz-
czyźnie a Powiatem Łęczyńskim na dofinansowanie 
w kwocie 1 770 166,36 zł realizacji zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości 
Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00”. Środ-
ki pochodzą z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg, 
a całkowity koszt inwestycji wynosi 2 950 277,27 zł.

Maj
 5 Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjali-
stycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączają-
cą w Podgłębokiem.

 5 Podpisanie umowy partnerskiej między Powiatem 
Łęczyńskim a Stryjską Rejonową Radą.

 5 Powiat Łęczyński podpisał umowę na „Przebudo-
wę drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 
do 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 
18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór – Wólka 
Cycowska”, 1421076,08 zł to kwota przeznaczona 
na realizacje zadania.

 5 Ponad 84 mln złotych trafiło do Powiatu Łęczyńskie-
go na realizację 16 inwestycji we wszystkich gminach 
naszego powiatu w ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

 5 Otwarcie drogi w Starościcach.

Czerwiec
 5 Organizacja Powiatowego Dnia Dziecka przy Staro-
stwie Powiatowym w Łęcznej.

 5 Podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia 
Łęczyńskiego Klastra Energii miedzy Powiatem Łęczyń-
skim, LW Bogdanka, Łęczyńską Energetyką, Politech-
niką Lubelską i gminami naszego powiatu.

 5 Powiat Łęczyński zajął 1 miejsce w kategorii V – Spo-
łecznie odpowiedzialny samorząd w konkursie Znak 
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

 5 Powiat Łęczyński otrzymał promesę w wysokości 
6 000 000,00 zł na poprawę efektywności energetycz-
nej w placówkach oświatowych.
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 5 Otwarcie Centrum Opieki Senioralnej w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

 5 Wakacje z Powiatem i Bogdanką – 3 pięciodniowe 
turnusy półkolonii dla dzieci z terenu całego powia-
tu łęczyńskiego.

Lipiec
 5 Nagranie „Lato z TVP 3 Lublin” w powiecie łęczyńskim.
 5 Otrzymanie 5 milionów złotych z III edycji Rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych.

 5 II Powiatowy Dzień KGW, III Dzień Produktu Lokal-
nego i Tradycyjnego w powiecie łęczyńskim, a także 
Piknik z Produktem Polskim – I etap ogólnopolskiego 
konkursu kulinarnego Bitwa Regionów.

Sierpień
 5 Otwarcie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie.
 5 Blisko 8 milionów trafiło do Powiatu Łęczyńskiego 
na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej”. 
Dotacja wynosi 7.726.360,00 zł, a całość inwestycji 
opiewa na kwotę 9.657.950,00 zł.

Wrzesień
 5 Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w Cycowie.
 5 Podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1809L w Łęcznej 
przy ul. Polnej”. Inwestycja finansowana jest ze środ-
ków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwe-
stycji Strategicznych, a jej wartość opiewa na kwotę 
niemal 4 000 000,00 zł.

 5 Wizyta powiatowej delegacji na Ukrainie.
 5 Powiatowy Jarmark Produktu Lokalnego przy Staro-
stwie Powiatowym w Łęcznej.

 5 Nagranie „Jesień z TVP3 Lublin” w powiecie łęczyń-
skim.

Październik
 5 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 
Powiatem Łęczyńskim a Związkiem Strzeleckim „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego.

 5 Zrealizowanie operacji pn. „Powiatowe Forum Ini-
cjatyw Regionalnych” przy współpracy z KGW Jano-
wica I.

 5 Trwają prace remontowe w ramach inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w miejsco-
wości Jaszczów”. Zakres prac obejmuje m.in.: wykona-
nie nowej nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-
-rowerowego na długości 1724,00 mb. Ogólna wartość 
inwestycji wynosi 3 293666,21 zł brutto, z czego dofi-
nansowanie z RFRD wynosi 60% wartości wynikają-
cej z umowy zawartej z Lubelski Urząd Wojewódzki.

 5 Powiat Łęczyński przystąpił do realizacji ogólno-
polskiego projektu Model Wsparcia Międzysektoro-
wego na rzecz zintegrowania działań wobec dzieci, 
uczniów i rodzin.

Listopad

 5 Podpisanie umowy z Programem Uzupełniania Lokal-
nej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej o utwo-
rzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW 
Bogdanka.

 5 Podpisanie porozumienia o współpracy mającej 
na celu powstanie ogrodu sensorycznego przy Ośrod-
ku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej.

 5 Odznaczenie Wicestarosty Łęczyńskiego Michała Pel-
czarskiego „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rze-
czypospolitej Polskiej.

 5 Podpisanie przez Powiat Łęczyński umowy na realiza-
cję operacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2022, kwota 3 626 910,00 zł 
zostanie przeznaczona na realizację operacji pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości 
Charlęż” na odcinku 4,450 km. Całkowity koszt reali-
zacji inwestycji wyniesie ok. 5 700 000,00 zł.

Grudzień
 5 Organizacja „Mikołajek z Górnikiem”, na hali sporto-
wej Górnika Łęczna dla dzieci z Powiatu Łęczyńskiego.

 5 Powiatowy Jarmark Świąteczny przy Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej.

 5 Nagranie „Zima z TVP 3 Lublin” w powiecie łęczyń-
skim.

WYDARZEŃ 2022 ROKU
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Boże Narodzenie to magiczny 
czas radosnego oczekiwania 
i świątecznych przygotowań.

T o czas, gdy nasze domy nabie-
rają przytulności. To czas zapa-
chu świec, choinki, pierników, 

czy pomarańczy, które przywołu-
ją w nas obraz dzieciństwa. Beztro-
skie szykowanie potraw, nakrywanie 
stołu, podkładanie pod nim sianka, 
oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, 
na jadących już gości i na dzielenie 
się opłatkiem….

Jak każe tradycja, to także dodat-
kowe miejsce i nakrycie dla niespo-
dziewanego gościa. Ma ono świad-
czyć o naszej gościnności i o tym, 
że jesteśmy gotowi na otwarcie serc 
dla samotnej i potrzebującej osoby.

Wśród nas są tacy, którzy szczegól-
nie potrzebują naszego wsparcia. Nie-
stety, dla nich świąteczny czas to nie 
są piękne i magiczne chwile. Czy 
jesteś gotowy, aby pomyśleć o takim 
małym, niespodziewanym gościu 
i pomóc mu odmienić przykre wspo-
mnienia? Czy jesteś gotowy przyjąć 
go pod swój dach i otoczyć opieką 
i miłością?

Pomyśl o tym, gdy będziesz szyko-
wał dodatkowe nakrycie na swoim 
stole.

Może to właśnie wówczas obudzi 
się w Tobie potrzeba pozostania rodzi-
ną zastępczą.

JEŚLI:
 5 posiadasz stałe miejsce zamiesz-
kania,

 5 nie jesteś i nie byłeś pozbawiony 
władzy rodzicielskiej,

 5 korzystasz z pełni praw obywatel-
skich i cywilnych,

 5 posiadasz stałe źródło dochodu,
 5 nie masz przeciwskazań zdrowot-
nych do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem,

 5 masz warunki mieszkaniowe dla 
dziecka,

zgłoś się już teraz do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 
ul. Staszica 9
lub zadzwoń pod numer 81 531 53 
84 i umów się na rozmowę z naszym 
pracownikiem.

 9Tekst: Monika Taracha

Dodatkowy gość w Twoim domu

Przed nami coraz chłodniejsze 
dni, a zimowa aura stwarza 
zagrożenie dla osób 
starszych, samotnych 
i bezdomnych. Służby apelują, 
by reagować w przypadku, 
gdy podejrzewamy, że komuś 
mogłoby grozić wychłodzenie 
organizmu.

O soby pozbawione schronienia 
w okresie jesienno-zimowym 
poważnie narażone są na utra-

tę zdrowia lub życia z uwagi na nie-
bezpieczeństwo związane z wychło-
dzeniem organizmu. Dla tych, którzy 
egzystują w przestrzeni publicznej 
i miejscach niemieszkanych znaczny 
spadek temperatur oraz opady śnie-
gu mogą stanowić śmiertelne zagro-
żenie.

Dlatego też reagujmy w sytuacjach, 
gdy zauważymy osoby długo przeby-
wające na mrozie lub ubrane niesto-
sownie do warunków pogodowych. 
Bądźmy wrażliwi na potrzeby tych, 
którzy w chłodne dni poszukują schro-
nienia w piwnicach, altanach, czy 
opuszczonych budynkach.

Okres jesienno-zimowy to trudny 
czas również dla osób, które z racji 
wieku, niepełnosprawności, samot-
ności, trudnej sytuacji życiowej czy 
materialnej nie radzą sobie z codzien-
nymi czynnościami. Zwróćmy uwagę 
na starszych, samotnych sąsiadów. 
Zapytajmy jak sobie radzą, czy mają 
zapewnione odpowiednie warunki, 
posiłek, czy mają ciepło w mieszka-
niu. Może potrzebują dodatkowego 
wsparcia.

 9Tekst: Dagmara Czyżyk–Bicka

Apel o pomoc osobom narażonym  
na wychłodzenie – nasze zainteresowanie może 
uratować komuś życie!

DOSTRZEGAJĄC 
OSOBY ZAGROŻONE 
WYCHŁODZENIEM 
POWIADAMIAJMY 
ODPOWIEDNIE 
SŁUŻBY:

 5  numer alarmowy 112,
 5  Policja pod numerem  
telefonu 997.

Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
administruje również 
bezpłatnym numerem telefonu 
987, za pośrednictwem którego 
można uzyskać informacje 
na temat miejsc schronienia, 
jadłodajni, punktów 
udzielających pomocy 
rzeczowej, finansowej, prawnej 
i medycznej na terenie całego 
województwa.
Jeden telefon może uchronić 
kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie. Nie 
bądźmy obojętni, ponieważ 
obowiązkiem każdego z nas 
jest reagowanie na cudzą 
krzywdę.
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Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Łęcznej koordynuje 
działania w ramach projektu 
innowacyjno-wdrożeniowego „Model 
Wsparcia Międzysektorowego”. 

J ednym z pierwszych etapów projektu było 
przeprowadzenie badań skriningowych 
w powiecie łęczyńskim. Ocena funkcjo-

nalna została wykonana wśród dzieci młodszych 
w wieku od 6 m.ż do 6 r.ż, uczniów szkół pod-
stawowych oraz ponadpodstawowych. Do reali-
zacji badań włączyło się liczne grono nauczy-
cieli ze żłobków, przedszkoli, szkół oraz lekarzy 
z naszego powiatu. 

Bieżące badania prowadzone w placów-
kach mają za zadanie zebrać dane staty-
styczne w celu stworzenia narzędzia, które 
zostanie wprowadzone w niedalekiej przy-
szłości. Łącznie zostało przebadanych ok. 600 
osób. Zespół Koordynatorów Międzysekto-
rowego Wsparcia z Powiatu Łęczyńskiego 

zorganizował spotkanie dla przedstawicie-
li wszystkich instytucji – sektorów działa-
jących na rzecz rodziny, dziecka, ucznia. 
Celem wydarzenia było nawiązanie współ-
pracy międzysektorowej. Główne założenia 
planowanych zmian przedstawił zespół pro-
jektowy: dr hab. Edyta Widawska prof. Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. 
Beata Jachimczak prof. Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, dr Radosław Pio-
trowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Następnie odbyła się deba-
ta z zaproszonymi przedstawicielami placó-
wek oświatowych, medycznych oraz z sektora 

służb społecznych na terenie powiatu łęczyń-
skiego w celu wypracowania wspólnych roz-
wiązań. Wydarzenie cieszyło się dużym zainte-
resowaniem i zapowiada owocną współpracę.

 9Tekst: Małgorzata Zarzycka

Model Wsparcia Międzysektorowego w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zaprasza do uczestnictwa w programie 
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność! 
” Dostępne mieszkanie, finansowanym 
ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Celem programu „Samodzielność-Aktyw-
ność-Mobilność! ” Dostępne mieszkanie 
jest wzrost niezależności beneficjentów 

oraz ułatwianie im aktywności zawodowej 
i społecznej, poprzez zapewnienie mieszka-
nia wolnego od barier architektonicznych, 
jako podstawy samodzielnego realizowania 
planów zawodowych i społecznych.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY, 
JEŚLI SPEŁNIASZ PONIŻSZE 
WARUNKI:

 5 posiadasz orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym lub orzecze-
nie traktowane na równi z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, z tytułu niepełnosprawności narzą-
du ruchu uniemożliwiającej poruszanie 
się bez użycia wózka,

 5 złożysz oświadczenie, wraz z dokumenta-
cją fotograficzną, o barierach architekto-
nicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, 
uniemożliwiających samodzielne wyjście 
na zewnątrz na poziom zero,

 5 złożysz oświadczenie o dysponowaniu 
tytułem prawnym do lokalu na mocy 
prawa własności lub spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu,

 5 w momencie składania wniosku nie ukoń-
czyłeś/aś 65 roku życia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zaku-
pu mieszkania pozbawionego barier archi-
tektonicznych, znajdującego się w lokaliza-
cji umożliwiającej samodzielne opuszczenie 
budynku, aż do poziomu zero przed budyn-
kiem.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestro-
wane wyłącznie w formie elektronicznej 
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Z programem Dostępne mieszkanie możesz 
się zapoznać pod adresem www.pfron.org.pl.

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Program „Samodzielność-Aktywność-
Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zaprasza do uczestnictwa w programie 
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność! 
” Mieszkanie dla absolwenta, 
finansowanym ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu „Samodzielność-Aktyw-
ność-Mobilność! ” Mieszkanie dla absol-
wenta jest wzrost niezależności beneficjen-

tów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej 
i społecznej, poprzez zapewnienie samodzielne-
go mieszkania spełniającego indywidualne kry-
terium dostępności dla beneficjenta.

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY, 
JEŚLI SPEŁNIASZ PONIŻSZE 
WARUNKI:

 5 posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, a w przypadku osób z nie-
pełnosprawnością narządu słuchu, także 
w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie 
traktowane na równi z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, a w przy-
padku osób z niepełnosprawnością narzą-
du słuchu również na równi z orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności,

 5 posiadasz status absolwenta szkoły pod-
stawowej, ponadpodstawowej (wszystkich 
typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany 
w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku,

 5 posiadasz pełną zdolność do czynności praw-
nych,

 5 złożysz oświadczenie o braku możliwości 
zamieszkania w miejscowości realizowania 
aktywności zawodowej,

 5 złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrud-
nienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wsparcie polega na dofinansowaniu wynajmu 
mieszkania dla absolwentów z niepełnospraw-
nościami, kończących naukę we wszystkich 
typach szkół i rozpoczynających niezależne 
życie.

Z programem Mieszkanie dla absolwenta 
możesz się zapoznać pod adresem: https://
www.pfron.org.pl

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Program „Samodzielność-Aktywność-
Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
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Podpisanie porozumienia dotyczącego  
utworzenia ogrodu sensorycznego oraz tężni  
na terenie ORW w Łęcznej
W Sali Senatu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie 
podpisano porozumienie 
dotyczące utworzenia 
ogrodu sensorycznego 
oraz tężni na terenie 
Ośrodka Rewalidacyjno– 
Wychowawczego w Łęcznej. 
Celem podjętej współpracy jest 
stworzenie na terenie Ośrodka 
miejsca do wykorzystania 
dla podopiecznych w ramach 
terapii.

Sygna ta r iu szami  umowy 
są prof. dr hab. Krzysztof Kowal-
czyk Rektor Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Lublinie, Adam Partyka 
Zastępca Prezesa Zarządu LW Bog-
danka, Kasjan Wyligała Zastępca Pre-
zesa Zarządu LW Bogdanka, Krzysz-
tof Niewiadomski Starosta Łęczyński, 
Michał Pelczarski Wicestarosta, 

Agnieszka Sachar Prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży 
i ich Rodzin SENSUS, Danuta Kubiś 
Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SEN-
SUS, Magdalena Majewska Dyrektor 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Łęcznej.

Realizacja przewidziana jest na przy-
szły rok.

 9Tekst: Agnieszka Tomaszewska 

Dzięki zaangażowaniu i pracy 
kadry pedagogicznej oraz 
rodziców minął kolejny rok 
działalności Przedszkola 
Specjalnego Powiatu 
Łęczyńskiego. Był bardzo 
satysfakcjonujący, owocny 
i pełen różnych sukcesów. 
Pomimo, że początki bywały 
trudne, nasze przedszkole 
cały czas się rozwija, 
zapewniając dzieciom 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi coraz lepsze 
warunki terapii, wychowania 
i opieki.

Dołączają do nas kolejne dzie-
ci, co świadczy o zapotrzebo-
waniu na tego typu placówkę 

– podkreślmy to – jedyną w powie-
cie łęczyńskim. W nowym roku szkolnym udało się 

utworzyć kolejną grupę, gdzie miej-
sce znalazły wyjątkowe dzieci mające 
szansę na rozwój w zgodzie i harmonii 
ze swoimi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi. Z zajęć, które są orga-
nizowane, wymienić należy: bajkote-
rapię, muzykoterapię, smykomulti-
sensorykę, ćwiczenia lewopółkulowe. 
Prowadzona jest również terapia EEG 
Biofeedback. Nasza baza dydaktyczna 
stale się powiększa. W ofercie mamy 
coraz więcej sprzętów rehabilitacyj-
nych, pomocy i środków dydaktycz-
nych. Dzięki zgromadzonym środkom 
udało się zakupić tablety, które znacz-
nie wzbogacą pracę z dziećmi oraz 

pozytywnie wpłyną na holistyczny, 
wszechstronny rozwój i komunika-
cję z otoczeniem.

Oprócz tego realizowane są rów-
nież bezpłatne zajęcia z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju, 
na które zapisane są także dzieci 
spoza przedszkola.

Dzieci, ich rodzice i cała kadra 
aktywnie uczestniczą w życiu przed-
szkola, w lokalnym środowisku, jak 
również w szerszych ogólnopolskich 
projektach.

Kadra brała czynny udział 
w Powiatowym Dniu Dziecka, Festi-
walu Piosenki Bajkowej, II Powiato-
wym Dniu Kół Gospodyń Wiejskich, 

III Powiatowym Dniu Produktu 
Lokalnego i Tradycyjnego, gdzie 
organizowała jedno ze stoisk dla naj-
młodszych. Kącik sensoryczny, malo-
wanie twarzy, tatuaże wodne, pozo-
wanie do ciekawych zdjęć i plecenie 
kolorowych warkoczyków cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem.

Z  ogólnopolskich akcji nale-
ży wymienić Ogólnopolski Projekt 
Gramy Zmysłami, Kolorową Skarpe-
tę i Green Challenge.

W bieżącym roku udało się ogro-
dzić i wyposażyć plac zabaw dla 
dzieci, który pozwala zadbać o sferę 
zabaw ruchowych na świeżym powie-
trzu.

Współpracujemy też blisko 
z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wycho-
wawczym w Łęcznej, w którym dzie-
ci z Przedszkola Specjalnego mogą 
cyklicznie korzystać z Sali Doświad-
czania Świata wszechstronnie stymu-
lującej zmysły.

Dziękujemy dzieciom za codzienną 
ciężką pracę, uśmiech, radość, wza-
jemne odkrywanie świata. Rodzicom 
za zaufanie, jakim obdarzacie nasze 
Przedszkole i za wspaniałe, wyjąt-
kowe Dzieci, które powierzyliście 
naszej opiece.

Dziękujemy wszystkim osobom 
przychylnym naszej placówce.

 9Tekst: Sylwia Konowałek

Kolejny Rok Za Nami!

„Kiedy pomagamy 
innym, pomagamy 

sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które 
dajemy, zatacza koło 

i wraca do nas” 
Flora Edwards
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Klub „Senior+” w Łęcznej tętni życiem
Powiatowy Klub „Senior+” 
w Łęcznej tętni życiem przez 
cały rok i jest doskonałym 
miejscem dla osób, które 
ukończyły 60 rok życia, 
chcą nadal być aktywne 
i prowadzić satysfakcjonujące 
życie. Działalność Klubu jest 
współfinansowana ze środków 
otrzymanych od Wojewody 
Lubelskiego w ramach 
Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021–2025.

Z godnie z tym programem senio-
rzy mogą aktywizować się 
na wielu płaszczyznach. Mają 

możliwość uczestniczenia w zajęciach 
ruchowych, rekreacyjnych, edukacyj-
nych, terapii zajęciowej, zajęciach 
aktywizujących społecznie, zaję-
ciach kulturalno-oświatowych i warsz-
tatach kulinarnych. W ramach tych 
aktywności seniorom udało się być 
w teatrze, kinie, na basenie. Uczest-
niczyli w wycieczkach do Zamościa, 
Krasnobrodu, Sandomierza i Chełma. 
Bawili się z okazji karnawału, Dnia 
Kobiet, Dnia Mężczyzny, podczas 

Letniej Potańcówki, Andrzejek i Syl-
westra. Integrowali się z dziećmi 
i młodzieżą, czytali bajki dzieciom 
z Przedszkola Nr 2 w Łęcznej, zor-
ganizowali warsztaty terapii zajęcio-
wej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Łęcznej, bawili się z dziećmi 
z rodzin zastępczych, upiekli słodkości 
dla podopiecznych z Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Kijanach. 

Poszerzali swoją wiedzę między inny-
mi z naturopatą, radcą prawnym 
i rzecznikiem praw konsumenta. Panie 
dbały o swoją urodę, wykorzystując 
maski aloesowe na twarz i dłonie. 
Dyskutowali na tematy książek w klu-
bie dyskusyjnym „Seniorzy z książ-
ką na ty”, spotkali się też z pisarką 
bestsellerowych książek Magdaleną 
Kordel.

Przede wszystkim regularnie, 
bo Klub jest czynny codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00–15.00, seniorzy spoty-
kali się i przepędzali nudę, złe 
samopoczucie ze swojego otocze-
nia przez bycie ze sobą. Spotkania 
tego rodzaju dają siłę do codzien-
ności, do dbania o siebie, do dal-
szego rozwoju na miarę swoich 

możliwości. Wiek tak naprawdę nie 
musi być ograniczeniem w życiu 
człowieka. Warunkiem jest chęć 
wyjścia z domu i zmiany na lepsze, 
takie możliwości może dać Klub 
„Senior+” w Łęcznej tym, którzy 
łakną spotkań z drugim człowie-
kiem i aktywnego spędzania wol-
nego czasu.

 9Tekst, zdjęcia: Ewa Burcon

Dzienny Dom Seniora 
w Jaszczowie jest placówką 
wspierającą ludzi 
starszych z terenu powiatu 
łęczyńskiego, kobiet 
i mężczyzn nieaktywnych 
zawodowo w wieku powyżej 
60 lat, którzy ze względu 
na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność 
potrzebują częściowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb 
życiowych, szczególnie dla 
osób, które ze względu 
na swoją sytuację zdrowotną 
i rodzinną wymagają wsparcia 
w zakresie funkcjonowania 
oraz integracji i włączenia 
społecznego. 

W szystkie działania prowadzo-
ne w jednostce nakierowane 
są, na utrzymanie seniorów 

w dobrej sprawności psychofizycz-
nej i zaspokojenie potrzeb ludzi star-
szych (art. 51.1 ustawy o pomocy spo-
łecznej). Dom zapewnia 8 godzinną 
ofertę usług od poniedziałku do piąt-
ku. Działalność domu polega na reali-
zacji podstawowych usług mających 
na celu udzielenie pomocy w czynno-
ściach dnia codziennego, na zapew-
nieniu gorącego posiłku obiadowego, 
dostosowanego do potrzeb i możliwo-
ści seniorów wynikających z wieku 
i stanu zdrowia (wiek korzystają-
cych od 60 do 100 lat). Infrastruk-
tura ośrodka pozwala na aktywne 

spędzanie czasu wolnego, a także 
zaktywizowanie i zaangażowanie 
seniorów w działania samopomoco-
we. Działalność Domu sprzyja inte-
gracji społecznej, a także nawiązy-
waniu więzi towarzyskich i przyjaźni.

W przeciągu 5 miesięcy funkcjo-
nowania Domu seniorzy zintegrowa-
li się z innymi jednostkami powiatu 
takimi jak: Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalne w Jaszczowie oraz Klub 
„Senior+” w Łęcznej, jak również jed-
nostką gminną: Dzienny Dom Senior 
+ w Bogdance.

Seniorzy z  Dziennego Domu, 
chętnie wychodzą naprzeciw róż-
nym inicjatywom organizowanym 
przez Powiat Łęczyński. Pierwszym 
wydarzeniem, w którym mogliśmy 
uczestniczyć była Wystawa Koni 

Ras Zimnokrwistych w Milejowie, 
następnie Dożynki Powiatu Łęczyń-
skiego w Cycowie, I Powiatowy Jar-
mark Produktu Lokalnego w Łęcznej 
oraz Powiatowy Jarmark Świątecz-
nym przy Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej. Poprzez takie działania 
możemy pokazać, jakie są ukryte 
talenty rękodzielnicze wśród senio-
rów.

W Dziennym Domu Seniora nuda 
nam nie grozi – poza pracami ręko-
dzielniczymi, kulinarnymi, muzycz-
nymi, mamy wspaniałe zajęcia gim-
nastyczne, grupowe i indywidualne. 
Wszyscy chętnie z nich korzystają 

bo ruch to zdrowie i dobre samopo-
czucie!

Seniorzy uczestniczą w zajęciach 
wspomagających umysł – poza łami-
główkami, chętnie tworzą skecze oraz 
napisali samodzielnie swój własny 
hymn.

W naszym Domu panuje rodzin-
na atmosfera, życzliwość, czujemy 
się w nim dobrze, dlatego chętnie 
tu przyjeżdżamy.

Dzięki Powiatowi Łęczyńskie-
mu nie trzeba się martwić o dojazd 
do placówki.

Zachęcamy do zapisów!
 9Tekst: Iwona Sawicka

Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie
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To była świetna runda 
jesienna w wykonaniu 
piłkarek GKS Górnika 
Łęczna. Nasze zawodniczki 
pierwszą część sezonu 
2022/2023 zakończyły 
na pozycji wicelidera tabeli 
Ekstraligi oraz z awansem 
do 1/8 finału Pucharu Polski.

Zależało nam na optymistycznym 
zakończeniu tego udanego dla 
nas roku. Pokazaliśmy na boisku, 

że jesteśmy monolitem, bez względu na to, 
kto występuje na murawie. Dziewczyny 
wspierają się, dają z siebie wszystko. Jeste-
śmy w formie, a żaden rywal nam nie 
straszny – mówił po ostatnim spotka-
niu roku 2022 trener zielono-czarnych 
Robert Makarewicz.

Na zakończenie jesieni „Górnicz-
ki” rozbiły 11:0 KSP II Kielce i awan-
sowały do kolejnej fazy Pucharu Pol-
ski. Tydzień wcześniej, już w ramach 
rozgrywek ligowych, pokonały obroń-
cę mistrzowskiego tytułu, TME SMS 
Łódź, 5:2. Takie zwycięstwo pozwoli-
ło łęczniankom ukończyć rundę na dru-
gim miejscu w tabeli ze stratą ledwie 
dwóch punktów do liderującego GKS 
Katowice.

W trakcie pierwszej części sezonu 
podopieczne Roberta Makarewicza 

zdobyły aż 53 bramki (40 w lidze oraz 
13 w Pucharze Polski), tracąc przy tym 
17 goli. Najskuteczniejszą zawodnicz-
ką Górnika była Klaudia Miłek, która 
zapisała na swoim koncie 13 trafień.

 9Tekst: Aneta Galek 
Zdjęcia: mat. prasowe  
GKS Górnika Łęczna

Wicelider z awansem do 1/8 
finału Pucharu Polski!

Ho, ho, ho! ZSG wygrało turniej!

6 grudnia w Zespole Szkół 
Górniczych w Łęcznej 
rozegrany został Turniej 
Barbórkowo-Mikołajkowy 
w piłce siatkowej chłopców. 
Atmosfera rozgrywek była iście 
świąteczna, jak na mikołajkowe 
święto przystało.

U czniowie przez cały tur-
niej kibicowali swoim druży-
nom, pojawił się tam nawet 

sam św. Mikołaj! Najbardziej znany 
na świecie Święty przybył zapew-
ne dlatego, że oficjalnie kibicował 
drużynie z ZSG. Nikogo to nie zdzi-
wiło, bo tylko chłopcy z górniczej 
zrobili rozgrzewkę w czerwonych 

mikołajowych czapeczkach. Warto 
było!

Turniej rozegrany został syste-
mem każdy z każdym do dwóch 
wygranych setów. Efekt rozgrywek:

 5 ZS im. K.K. Jagiellończyka z SMS 
GŁ – 2:0

 5 ZSG z ZS im. K.K. Jagiellończy-
ka – 2:0

 5 ZSG z SMS GŁ – 2:0
Rozgrywki zakończyły się wynikiem:

 5 I miejsce – Zespół Szkół Górni-
czych w Łęcznej

 5 I I  miejsce –  Zespół  Szkół 
im. K.K. Jagiellończyka w Łęcz-
nej

 5 III miejsce – Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Górnik Łęczna

Nagrody kapitanom drużyn wręczy-
ła dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek.

Organizatorami turnieju byli: 
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 
oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go Górnik Łęczna. Nagrody ufundo-
wał prezes Fundacji Akademii Spor-
tu Górnika Łęczna.

 9Tekst: Marzena Olędzka

W środku zwycięska drużyna ZSG, na prawo drużyna ZS im. K.K. Jagiellończyka, na lewo drużyna SMS GŁ

Przygotowania 
do wiosny zielono-
czarne rozpoczną 

na początku stycznia. 
Runda wiosenna 
Ekstraligi ruszy 

natomiast w ostatni 
weekend lutego. 

Górnik zainauguruje 
ją domowym starciem 
ze Śląskiem Wrocław.
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Obchody barbórkowe w lubelskim węglu „Bogdanka”
Zakończyły się uroczyste 
obchody barbórkowe 
w Lubelskim Węglu 
Bogdanka. Przez dwa dni 
wyróżniono blisko 270 osób, 
którym za długoletnią służbę 
wręczono złote, srebrne 
i brązowe Medale Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, 
nadano 17 stopni górniczych, 
wręczono po 80 honorowych 
szpad górniczych i kordzików 
oraz 5 kryk.

Z e względu na znaczną ilość osób, 
które spółka chciała wyróżnić, 
obchody najważniejszego gór-

niczego święta podzielone zostały 
na dwa dni. Drugi dzień rozpoczął się 
od uroczystej mszy świętej w koście-
le pw. św. Barbary w Łęcznej, której 
przewodniczył Arcybiskup Metropo-
lita Lubelski Stanisław Budzik. Po jej 
zakończeniu dalsza część wydarzenia 
odbywała się w cechowni Bogdanki. 
Wśród zaproszonych gości w uroczy-
stościach udział wzięli m.in. Minister 
Edukacji i Nauki Przemysław Czar-
nek, Szef Gabinetu Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego Michał Moskal, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Artur Soboń, Wojewoda Lubelski Lech 
Sprawka, Prezes Zarządu Enei Paweł 
Majewski oraz Piotr Duda przewod-
niczący Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

Jesteśmy świadomi, że zwłaszcza 
w obecnej sytuacji geopolitycznej, węgiel 
od nas jest niezbędny dla polskiej gospo-
darki. I to nad jego wydobyciem i dostar-
czeniem do naszych odbiorców skupia-
my się przede wszystkim. Z poczuciem 
odwagi i wiary patrzymy w przyszłość, 
chodź ta, z uwagi na politykę klima-
tyczną Unii Europejskiej nakierunko-
wana na dekarbonizację, nie wydaje się 
przyjazna. Mimo to, my walkę o swoje, 
o Bogdankę, mamy zapisane w genach. 
Mamy przygotowane programy i plany 
działań na przyszłość, które będą współ-
tworzyć dalszy rozwój kopalni – powie-
dział p.o. prezesa zarządu Artur 
Wasilewski, który na początku swo-
jego wystąpienia poprosił o uczcze-
nie minutą ciszy pamięci górników 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz 
górnika z naszej kopalni, którzy ode-
szli w tym roku na wieczną szychtę.

Z okazji Barbórki życzenia 
pracownikom Lubelskiego Węgla 
Bogdanka przekazała Marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek:

„Bogdanka” już od wielu lat cieszy 
się opinią jednej z najnowocześniejszych 
i wciąż rozwijających się kopalni w Pol-
sce. Ogromna to zasługa dobrego zarzą-
dzania, realizacji śmiałych, nowocze-
snych projektów i wdrażania nowych 
technologii, ale przede wszystkim efek-
tywnej pracy. Korzystając z uroczystej 

okazji, do władz oraz wszystkich pra-
cowników Lubelskiego Węgla Bogdan-
ka, kieruję wyrazy uznania za zaangażo-
wanie i najwyższej klasy profesjonalizm. 
Górnikom przekazuję z serca płynące 
słowa wdzięczności za codzienny trud, 
poświęcenie, niebezpieczną i ciężką 
pracę.

Wicepremier, Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin 
w przesłanym liście napisał:

W tegoroczna Barbórkę życzę wszyst-
kim Górnikom wszelkiej pomyślności, 
sukcesów zawodowych i satysfakcji 
z realizowanych zadań. Niech św. Bar-
bara nieustannie otacza Państwa opie-
ką, zapewniając poczucie bezpieczeń-
stwa. Niech uroczystości barbórkowe 
będą momentem odpoczynku i radości 
dla Braci Górniczej. Z górniczym pozdro-
wieniem Szczęść Boże!

Słowa skierowane do górników 
z Bogdanki od Jarosława 
Kaczyńskiego odczytał Szef Gabinetu 
Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
Michał Moskal

W dzień Państwa Święta, chyląc czoła 
przed niebezpiecznym codziennym gór-
niczym trudem, pragnę z głębi serca 
podziękować Społeczności „Bogdanki” 
za Państwa codzienna ciężką i pełną 
poświecenia pracę, za Państwa jakże 
odpowiedzialną służbę na górniczym 
posterunku. Jesteście Państwo w ścisłej 
czołówce na rynku producentów węgla 
kamiennego w Polsce i dzięki Wam ten 
bezcenny surowiec trafia do odbiorców 
biznesowych, przede wszystkim w sek-
torze elektroenergetycznym.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek powiedział:

W Bogdance przez 40 lat były i wiel-
kie kryzysy, i ogromne wyzwania, i lata 
wielkich sukcesów, maksymalnego 
wydobycia i rekordowego zatrudnie-
nia. Życzę Państwu i Państwa rodzi-
nom wytchnienia i odpoczynku. Niech 
święta Barbara ma Was w opiece. 
Szczęść Boże! Każdego roku 4 grud-
nia obchodzimy Święto Górników. Jed-
noczy ono wszystkich pracowników 
przemysłu wydobywczego. Barbórka 

jest obchodzona w dniu św. Barbary, 
patronki ciężkiej pracy.

Artur Soboń podkreślił w swoim 
przemówieniu, że praca górników 
jest wciąż pracą nie tylko bardzo 
ciężką, ale i niezwykle niebezpieczną. 
Z wielką pokorą wszyscy patrzymy na to, 
co robicie, bo w ten sposób służycie dobrze 
Polsce. W tym dniu życzę, aby święta 
Barbara zawsze miała w opiece wszystkich 
górników.

List od Premiera Mateusza 
Morawieckiego odczytał Wojewoda 
Lubelski Lech Sprawka:

Spółka Lubelski Węgiel Bogdan-
ka S.A., jako lider producentów węgla 
kamiennego w Polsce, wyróżniająca się 
na tle branży nowoczesnością i efektyw-
nością wydobycia, włączyła się w ten 
proces. Dziękuję za to, co robicie dla 
Lubelszczyzny i Polski.

Na zakończenie obchodów Dnia Gór-
nika, 4 grudnia mieszkańców Łęcz-
nej tradycyjnie budziła orkiestra gór-
nicza.
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Aktywne i spełnione„Aktywne i spełnione” 
to projekt, który został 
zrealizowany przy 
współpracy Powiatu 
Łęczyńskiego oraz 
LW „Bogdanka” S.A. 
Wzięło w nim udział 30 
reprezentantek sześciu 
najaktywniejszych Kół 
Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszego powiatu. 
Celem przedsięwzięcia było 
budowanie poczucia własnej 
wartości i niezależności 
kobiet. Wartość projektu 
to 60 tys. zł.

Panie wzięły udział w warsz-
tatach podzielonych na sześć 
modułów tematycznych. Doty-

czyły one m.in. rozwijania zain-
teresowań, aktywizacji zawodo-
wej, budowania pozycji kobiet 
we współczesnym świecie, cyfry-
zacji i profilaktyki zdrowia. Wśród 
warsztatów odbyły się m.in. zaję-
cia dotyczące przygotowywania 
kosmetyków naturalnych i reno-
wacji mebli, trening motywacyj-
ny, trening asertywności, nauka 
bezpiecznego korzystania z Inter-
netu, załatwiania spraw urzędo-
wych przez Internet i promocji 
KGW, przygotowania się do roz-
mowy kwalifikacyjnej i zakładania 
własnej działalności gospodarczej, 
trening nordic walking, kurs pierw-
szej pomocy medycznej, radze-
nia sobie ze stresem i emocjami, 
a także informacje na temat badań 
profilaktycznych.

Spotkania trwały od października 
do grudnia. Uczestniczki projektu 
otrzymały m.in. vouchery na usłu-
gę kosmetyczną oraz zestaw kijków 
do nordic walking. Na zakończe-
nie projektu odbyły się wyjazdowe 
warsztaty z aromaterapii w Dwo-
rze Miód Lawenda w Biardach koło 
Łukowa.

 9 Tekst: Beata Cieślińska
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW w Wólce Bieleckiej (gmina Milejów)Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wólce Bieleckiej 
jest młodym kołem, 
zaledwie trzyletnim, ale 
już doświadczeniami 
i nagrodami na koncie. 
Jesteśmy kołem energicznym, 
niezwykłe utalentowanym. 
Przekazujemy swoją wiedzę, 
kolejnym pokoleniom oraz 
lokalnej społeczności. 

W  naszej wiosce jesteśmy jedy-
ną formą aktywności spo-
łecznej. Działalność nasza 

skupia się na przeistaczaniu niegdyś 
cichej, spokojnej wioski w miejsce 
aktywne, przy zachowaniu lokal-
nych tradycji, kultury i obyczajów. 
Priorytetem jest działanie, aktyw-
ność, która pozwala realizować się 
członkom koła. Celem jest kultywo-
wanie kultury regionalnej, rękodzie-
ła i kuchni naszej gminy. Naszym atu-
tem jest rękodzieło – kwiaty z juty, 
wypalanie w drewnie, wicie wieńców 
dożynkowych, stroiki i najrozmaitsze 
kompozycje. Obserwując problemy 
mieszkańców, próbujemy odpowia-
dać na ich potrzeby. Bierzemy udzia-
ły w akcjach charytatywnych – aktu-
alnie pomagamy małej Emilce, która 
choruje na białaczkę. Zachęcamy 

do dołączenia swojej cegiełki w posta-
ci wpłaty środków poprzez pomagam.
pl/pomocemilce. Bierzemy też udział 
w lokalnych imprezach, dożynkach, 
konkursach kulinarnych i rękodzielni-
czych. Brałyśmy udział w konkursach 
wojewódzkich Kobieta Gospodarna 
Wyjątkowa, w których dwa razy sta-
nęłyśmy na podium z drugimi miej-
scami w kategoriach,, Ziołowe skarby 
natury” oraz „Malowane na drew-
nie”. Na dożynkach powiatowych 
i gminnych zajęliśmy drugie miej-
sce za wieniec w kategorii wieniec 
współczesny. Dla nas przynależność 
do koła to odskocznia od codzienno-
ści, forma aktywnie spędzonego czasu, 
zdobywaniu cennej wiedzy.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy KGW Wólka Bielecka. 

 9Tekst: Marzena Wójcik

KGW W WÓLCE BIELECKIEJ 
W LICZBACH:

 5 Liczba członków: 38
 5 Najstarszy członek ma : 83 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 23 lat
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Przemysław Godula 
jest wychowankiem 
Ośrodka 
Rewalidacyjno-
Wychowawczego 
w Łęcznej, ma 22 lata 
i choruje na mózgowe 
porażenie dziecięce. 

Zawsze marzył, aby być piłka-
rzem, niestety choroba unie-
możliwiła mu uprawianie 

tego ulubionego sportu. Rodzice 
zastanawiali się, czym Przemek 
mógłby się zainteresować i jaki 
sport mógłby uprawiać ze swoją 
niepełnosprawnością. Tak trafili 
na boccię.

NA CZYM POLEGA  
BOCCIA?

Jest to dyscyplina paraolimpijska 
uprawiana w ponad 50 krajach. 
Zawodnicy podzieleni są ze wzglę-
du na stopień niepełnosprawności 
na pięć klas BC1, BC2, BC3, BC4, 
BC5.

Gra  polega  na  umieszcze -
niu jak największej ilości bil jed-
nego koloru (czerwone/niebieskie) 
w sąsiedztwie białej bili, wyrzu-
canej przez zawodnika rozpoczy-
nającego grę. Zawodnicy wyko-
nują rzut, siedząc lub stojąc. Bile 
umieszczane są na boisku poprzez 

Przemysław Godula
TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

rzut, kopnięcie lub z użyciem 
„rynny” sterowanej przez asy-
stenta.

Przemek trenuje w  Lublinie 
w klubie Integracyjnym Centrum 
Sportu i Rehabilitacji „Start”, 
w klasie BC5 od kilku lat, także jest 
młodym zawodnikiem. Jak każdy 
sportowiec ma swoje mniejsze 

i większe sukcesy. Na zawody 
i treningi jeździ z tatą. W wrze-
śniu w Świętokrzyskim Maratonie 
Bocci w swojej grupie zajął 3 miej-
sce. Obecnie w Polskiej Lidze Bocci 
w swojej grupie BC5 jest sklasyfi-
kowany na 9 miejscu.

 9Tekst: Teresa Godula,  
Magdalena Majewska
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„Zagubiony Anioł” 
to najnowsza powieść 
Magdaleny Kordel, autorki 
bestsellerowych cyklów 
obyczajowych „Malownicze” 
i „Uroczysko”, którą 
Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Łęcznej 
miała przyjemność gościć 
na spotkaniu w listopadzie br.

„Zagubiony Anioł” jest 
kontynuacją „Anioła 
do wynajęcia”, w któ-

rym poznajemy Michalinę – 
młodą dziewczynę borykającą się 
z ogromnymi problemami. Jej nie-
łatwy los odmieniły przypadkowe 
spotkania, w kwiaciarni i koście-
le, z dwiema różnymi kobietami.

W drugim tomie powracają znani 
bohaterowie, a także pojawiają się 
nowe postacie. Wśród nich Haśka 
– młoda, samotna matka z małym 
dzieckiem, ukrywająca się przed 
ludźmi, których nigdy nie powin-
na poznać, szukająca schronie-
nia. W niej Michalina widzi siebie 
sprzed roku. Czy Michalina będzie 
aniołem dla Haśki i jej córki Tosi? 
Czy Haśka zaufa ludziom, których 
spotka na swojej drodze? Czy cuda 
mogą się powtórzyć?

„Zagubiony Anioł” to magiczna 
opowieść o dobrym sercu ludzi, 
o tym, że każdy może być anio-
łem dla drugiej osoby. Autorka 
podkreśla to, co jest najważniejsze 

podczas Bożego Narodzenia, 
na czym powinniśmy się skupić, 
o czym jednak często zapomina-
my. To idealna książka na świę-
ta. A w okresie przedświątecznym, 
doskonała lektura na odstresowa-
nie.

Utwór napisany jest zrozumia-
łym i przyjaznym dla czytelnika 
językiem. Okraszony zabawnymi 
dialogami i fragmentami piose-
nek. Pomimo, że ma prawie 500 
stron, czyta się go szybko i z przy-
jemnością.

Oczywiście wszystkie pozy-
cje Magdaleny Kordel dostępne 
są w zasobach Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Łęcznej.

 9Tekst: Monika Bogusz

TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Magdalena Kordel
„Zagubiony 
Anioł”

Ziemia Łęczyńska 

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego
MIESIĘCZNIK | www.powiatleczynski.pl

ISSN 1896-4044
WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ADRES: al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
KONTAKT: 81/ 531 52 00, poczta@powiatleczynski.pl
REDAKTOR NACZELNY: Michał Pelczarski
REDAGUJE ZESPÓŁ: Wydział Promocji, Kultury i Turystyki
SKŁAD: skladgazet.pl 
DRUK: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu
NAKŁAD: 16.000 egz.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do 
skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam 
i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Żadna część niniejszej publikacji nie może być 
reprodukowana lub przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.

Częścią artystyczną 
przygotowaną 
przez wychowanki 
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego 
w Podgłębokiem, 
pod okiem Ireneusza 
Czmudy, rozpoczęła się 
w Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej konferencja 
upamiętniająca 41. 
rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego 
w Polsce.

P relegenci prowadzili dyskusję 
panelową na temat znaczenia 
tego trudnego czasu i dzieli-

li się wspomnieniami, natomiast 
Józef Matysiak – przedstawiciel 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Internowanych w Obozach Wojsko-
wych w latach 1982–1984, opowia-
dał o obozach, oraz wyzwaniach, 
z którymi musiał się zmierzyć pod-
czas stanu wojennego.

Konferencja skierowana była 
głównie do młodszego pokolenia, 
dlatego na sali znalazły się repre-
zentacje szkół średnich prowa-
dzonych przez Powiat. Ponadto 
słuchaczami byli przedstawiciele 
jednostek powiatowych. W spotka-
niu brali również udział: Starosta 
Łęczyński Krzysztof Niewiadom-
ski, Wicestarosta Michał Pelczarski 
Sekretarz Powiatu Wioletta Wache-
wicz oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Arkadiusz Biegaj.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

W rocznicę 
wprowadzenia  
stanu wojennego
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4 grudnia, z okazji 
Barbórki, odbył się 
XII Turniej Szachowy 
o „Kordzik Górniczy” Łęczna 
2022.

W  zawodach uczestniczy-
ło 86 zawodników. Wyni-
ki szachowych zmagań 

przedstawiają się następująco:
 5 I miejsce zajął Marcin Dziuba

 5 II miejsce zajął Egor Bogdanov
 5 III miejsce zajął Mirosław Jaki-
ma

W kategorii do 10 lat:
 5 I miejsce zajęła Weronika Dajek
 5 II miejsce zajął Krystian Kozak
 5 III miejsce zajął Miłosz Madejski

W kategorii do 14 lat:
 5 I miejsce zajął Dawid Dobosie-
wicz

 5 II miejsce zajął Kacper Czuchry-
ta

 5 III miejsce zajął Aleksander 
Nakaziuk

Puchar Starosty dla najlepszego 
uczestnika z terenu powiatu łęczyń-
skiego otrzymał Jakub Radzik.

Organizatorami turnieju byli: 
Centrum Kultury w Łęcznej, Lubel-
ski Klub Szachowy, Związek Zawo-
dowy KARDA Lubelski Węgiel S.A., 
a sponsorem strategicznym Lubel-
ski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Turniej Szachowy  
o „Kordzik Górniczy”

29 listopada Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
zorganizowała III Powiatowy 
Konkurs Krasomówczy.

Ideą konkursu była popularyzacja 
historii „ziemi łęczyńskiej”, kształ-
towanie postaw patriotycznych, jak 

również dbałość o kulturę języka ojczy-
stego, umiejętność sugestywnego wypo-
wiadania się, a także skłaniającego 
do refleksji formułowania i wyrażania 
myśli. Tegoroczna edycja poświęcona 
była „żołnierzom wyklętym” – podzie-
miu niepodległościowemu 1944–1956 
na terenie obecnego powiatu łęczyń-
skiego. W prezentacjach przywołane 
zostały postacie m.in.: Zdzisława Broń-
skiego ps. „Uskok”, Stanisława Kuchcie-
wicza ps. „Wiktor”, Janiny Eustachie-
wicz ps. „Słowik” – Ich postawa wobec 
ówczesnej rzeczywistości, poświęcenie 
oraz niezłomna walka o wolną ojczy-
znę. Słuchacze mieli możliwość pozna-
nia mało znanych wydarzeń i epizodów 
życiowych „żołnierzy drugiej konspi-
racji”.

Uczestnicy rywalizacji wykazali się 
rzetelną wiedzą, a także znakomitymi 
umiejętnościami oratorskimi.

Nagrody w kategorii szkół 
podstawowych otrzymali:

 5 Filip Jung – za wystąpienie „Zyg-
munt Starzyński – rotmistrz z Tręba-
czowa” (SP nr 2 w Łęcznej),

 5 Adam Serwa – „Szlakiem Niezłom-
nego” (SP nr 2 w Łęcznej),

 5 Maja Czajkowska – „Zygmunt Naza-
rewicz – zwyczajne życie, niezwy-
czajne czyny” (SP nr 2 w Łęcznej).

Wyróżnienie w kategorii szkół 
podstawowych otrzymała:

 5 Zuzanna Borowiec – za wystąpie-
nie „Chłopi Niezłomni” (SP nr 2 
w Łęcznej).

Wyróżnienia w kategorii szkół 
ponadpodstawowych otrzymały:

 5 Kinga Grzybowska – za wystąpie-
nie „Wizyta „Jastrzębia” i „Boru-
ty” w Łęcznej” (MOW w Podgłę-
bokiem),

 5 Nadia Szulc – „Zagłada członków 
patrolu „Wiktora” w Turowoli” 
(MOW w Podgłębokiem).

Konkurs odbył się pod Honorowym 
Patronatem Starosty Łęczyńskiego.

Fundatorami nagród byli: Powiat 
Łęczyński oraz Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Lublinie.

 9Tekst: Monika Bogusz

Pamięci „niezłomnych”

XII Archidiecezjalnym 
Konkursie Wiedzy o Świętej 
Barbarze i Tradycjach 
Górniczych – konkurs jak 
co roku Patronatem objęli: 
Arcybiskup Metropolita 
Lubelski, Parafia św. Barbary 
w Łęcznej, Starosta Łęczyński 
oraz Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. 

Oni też ufundowali nagrody dla 
zwycięzców. W tym roku wraz 
z wyróżnieniami jury przyznało 

aż 25 nagród.

PRACA PLASTYCZNA
Kategoria wiekowa klasy 1–3:

 5 I miejsce – Karolina Czerniak, Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej

 5 II miejsce – Filip Wasilewicz, Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej

 5 III miejsce – Helena Drzewiecka, 
Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Łańcuchowie

Wyróżnienia: Martyna Piszek, Szko-
ła Podstawowa w Żmudzi, Izabela Cie-
ślak, Szkoła Podstawowa w Milejowie, 
Lidia Kowalska, Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcz-
nej, Daria Szusz, Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcz-
nej, Hubert Szmydki, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej, 
Aleksandra Szmuc, Centrum Kultury 
w Łęcznej
Kategoria wiekowa klasy 4–6:

 5 I miejsce – Barbara Arciszewska, 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mic-
kiewicza w Puchaczowie

 5 II miejsce – Julia Grzesiuk, Szko-
ła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej

 5 III miejsce – Susanna Walczak, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. ks. J. Twar-
dowskiego w Lubartowie

Wyróżnienia: Filip Delmanowicz, Szko-
ła Podstawowa im. Bolesława Prusa 
w Wólce Rokickiej, Lena Jurek, Szko-
ła Podstawowa im. J. Lelewela w Jaku-
bowicach Końskich, Dorota Pulińska, 
Szkoła Podstawowa im. J. Lelewe-
la w Jakubowicach Końskich, Maria 
Wolińska, Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Charlężu, Martyna Gar-
bala, Szkoła Podstawowa im. Jana Brze-
chwy w Zofiówce, Laura Jaworska, Cen-
trum Kultury w Łęcznej, Amelia Steć, 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej

NAGRODA SPECJALNA:
 5 Wiktoria Wójcik, Ośrodek Rewali-
dacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

PRACA MULTIMEDIALNA
Kategoria wiekowa klasy 7–8:

 5 I miejsce – Karolina Chyrchel, Szko-
ła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Puchaczowie

 5 II miejsce – Wojciech Pępek, Szko-
ła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Zofiówce

 5 III miejsce – Hanna Radecka, Szko-
ła Podstawowa im. św. Wincentego 
Pallottiego w Lublinie

 9Tekst: Marzena Olędzka

XII Archidiecezjalny Konkurs 
Wiedzy o Świętej Barbarze 
i Tradycjach Górniczych


