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31 sierpnia 2020 roku w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej podpisano 
porozumienie i list intencyjny w sprawie 
współpracy w zakresie realizacji 
projektu pn. „Utworzenie połączenia 
kolejowego Lublin – Łęczna/LW 
Bogdanka” pomiędzy Województwem 
Lubelskim a samorządami lokalnymi 
w ramach Programu Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.

8 listopada br. podczas spotkania w parku 
miejskim przy Janowskim Ośrodku Kultu-
ry w Janowie Lubelskim podpisano 5 umów 

z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej. W wydarzeniu uczestni-
czył Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski.

Umowy dotyczą następujących inwestycji:
 5 Utworzenie połączenia kolejowego Lublin-
-Łęczna/LW Bogdanka;

 5 Budowa linii kolejowej Szastarka-Janów 
Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępno-
ści do transportu kolejowego w m. Kraśnik;

 5 Rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa 
wraz poprawą dostępności transportu kole-
jowego w m. Włodawa;

 5 Elektryfi kacja linii kolejowej nr 30 Łuków-
-Lublin;

 5 Prace na  liniach kolejowych 69 i 72 
na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopi-
nek wraz z budową łącznicy omijającej 
stację Zawada.

Łączny koszt wszystkich projektów wynosi 
blisko 3,5 mld zł. W ramach tej kwoty zosta-
nie wybudowane, zmodernizowane i zelek-
tryfikowane 316 km linii kolejowych.

 9Tekst: Anna Jasińska

Utworzenie połączenia kolejowego 
Lublin – Łęczna/LW Bogdanka
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Szanowni 
Państwo

Rok 2022 powoli zbliża się 
ku końcowi. Wchodzimy w czas 
podsumowań, a przede wszyst-

kim, wsłuchując się w potrzeby Miesz-
kańców, planujemy kolejne inwesty-
cje – jestem przekonany, że spotkają 
się z Państwa uznaniem i nie zabrak-
nie determinacji oraz środków finan-
sowych na ich realizację. Z nieukry-
waną radością, śmiało i zdecydowanie 
możemy powiedzieć, że za nami czas 
ważnych decyzji, przekutych w dzia-
łanie, obfitujący w wiele wydarzeń, 
które znacząco podniosły nie tylko 
poziom życia Mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo, ale przyczyniły się 
do szeroko pojętego rozwoju naszej 
małej ojczyzny.

Cieszy fakt, że na powiatowej 
mapie w 2022 roku pojawił się Dzien-
ny Dom Seniora, który od sierpnia 
z powodzeniem skupia w swoich 
szeregach aktywnych, kreatywnych 
i ciekawych świata seniorów. Powsta-
ło nowe skrzydło szpitala, w którym 
mieści się Centrum Opieki Senioral-
nej. Nowe oblicze zyskał położony 
w centrum miasta budynek „Uskok”, 
w którym siedzibę mają instytucje 
publiczne, stowarzyszenia czy pod-
mioty prywatne, prowadzące dzia-
łalność gospodarczą. Budynek został 
odnowiony i wyposażony w windę, 
by umożliwić osobom niepełnospraw-
nym swobodne załatwianie swoich 
spraw. Kilometry dróg powiatowych 
zyskały nową nawierzchnię, a przy 
nich powstały ścieżki rowerowe. 
W Witaniowie powołana do życia 
została Izba Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych, tak licznie i chętnie odwie-
dzana przez turystów czy mieszkań-
ców naszego regionu.

Jestem niezwykle zbudowany 
wieloma rozmowami i spotkaniami 
z Mieszkańcami, podczas organizo-
wanych przez Powiat Łęczyński uro-
czystości. Państwa liczna obecność 
potwierdza, że jest w nas potrzeba 
budowania relacji społecznych. Te 
spotkania potwierdzają także fakt, 
iż Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego 
to ludzie zaangażowani, wykazują-
cy zainteresowanie miejscem, w któ-
rym na co dzień żyją, za co z serca 
dziękuję.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

W październiku zakończyły 
się roboty budowlane 
związane z inwestycją 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej 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”. 

Przed realizacją stan technicz-
ny drogi był zły, nawierzchnia 
była spękana oraz posiadała 

liczne deformacje. W ramach tego 
zadania wykonano nową nawierzch-
nię na długości 2000m, przejście 
dla pieszych, wybudowano chod-
nik o długości 1000m oraz odnowio-
no oznakowanie zarówno poziome 
jak i pionowe. Poprawa równości 
i jakości nawierzchni spowodowa-
ła większą płynność ruchu, kom-
fort dla użytkowników, wycisze-
nie hałasu oraz powinna wpłynąć 
korzystnie na poprawę bezpieczeń-
stwa. Wykonane pobocza utwar-
dzono kruszywem, wybudowany 
chodnik oraz przejście dla pieszych 
zwiększą bezpieczeństwo niechro-
nionych uczestników ruchu. Wyko-
nawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów z Mińska 
Mazowieckiego. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 2 896 160,04 zł. 
Zadanie było dofinansowane w kwo-
cie 1 421 076,08 zł ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz przy udziale pomocy finan-
sowej Gminy Cyców w wysokości 
689 824,78 zł.

Trwają prace w ramach dwóch 
pozostałych zadań współfinansowa-
nych z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Są to następujące inwe-
stycje:

– „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2024L w miejscowości Jaszczów 

od km 0+120,00 do km 1+844,00” 
w gminie Milejów, gdzie na odcin-
ku od drogi wojewódzkiej 829 
do stacji „Jaszczów PKP” na dłu-
gości 1724m zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia, ciąg pieszo-
-rowerowy oraz nastąpi wymiana 
oznakowania poziomego i pionowe-
go. Obecnie wykonywane są robo-
ty brukarskie związane z budową 

ciągu pieszo-rowerowego. Na reali-
zację inwestycji wykonawca, któ-
rym jest firma STANDROG Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowego 
ma czas do czerwca 2023 r. Wartość 
kosztów kwalifikowalnych wynosi 
3 294 655,13 zł, kwota dofinanso-
wania z RFRD to 1 770 166,36 zł.

– „Rozbudowa drogi powia-
towej Nr 2020L w miejscowości 

Leopoldów od  km 0+034,72 
do km 1+800,00” w gminie Łęcz-
na. Na odcinku od drogi woje-
wódzkiej 829 do granicy z powia-
tem świdnickim o długości 1765m 
zostanie wykonana nowa nawierzch-
nia, chodnik o długości ok. 1000m, 
przejścia dla pieszych oraz oznako-
wanie poziome i pionowe. Obec-
nie wykonywane są roboty ziem-
ne i przygotowawcze pod ułożenie 
warstwy wyrównawczej nawierzch-
ni. Wykonawcą inwestycji jest firma 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Lubartów S.A. Również w tym przy-
padku termin realizacji to czerwiec 
2023 r. Wartość kosztów kwalifiko-
walnych wynosi 3 266 002,89 zł, 
a kwota dofinansowania z RFRD 
to 1 925 287,25 zł.

Rozpoczęła się również współfi-
nansowana z Rządowego Funduszu 
„Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych” przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1809 L – ul. Polna 
w Łęcznej. W ramach tej inwestycji 
wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia od ronda w Łęcznej w kierunku 
Ciechanek o długości 2040m. Ponad-
to przebudowa swym zakresem 
obejmuje: wykonanie ciągu pieszo-
-rowerowego, przebudowę i budowę 
zjazdów, wykonanie poboczy oraz 
oznakowania i elementów bezpie-
czeństwa ruchu. Obecnie trwają 
roboty ziemne oraz wykonywana 
jest pierwsza warstwa nawierzch-
ni. Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kra-
śnika. Termin wykonania zadania 
to lipiec 2023. Wartość inwestycji 
wynosi 3 973 625,29 zł. Zadanie 
współfinansowane jest w ramach 
programu „Polski Ład” w kwocie 
2 850 000,00 zł.

 9Tekst: Michał Bijata

Jesień na drogach powiatowych

Dobrze rozwinięta 
infrastruktura transportowa 
stanowi ważny element 
w dążeniu do rozwoju 
gospodarczego. Wysoki poziom 
zaplecza kolejowego znacząco 
uatrakcyjnia region, stymulując 
jego rozwój. 

Zaplanowany do realizacji, obej-
mujący także powiat łęczyński, 
Program Kolej Plus, to kolejny 

ważny krok, który z pewnością popra-
wi warunki i komfort życia mieszkań-
ców i zapewni lepszy dostęp do szybkie-
go, ekologicznego środka komunikacji 
zbiorowej. Kolej to bezpieczny, wygod-
ny i coraz chętniej wybierany środek 
transportu.

W  ramach rządowego Pro-
gramu Kolej Plus do  realizacji 

zakwalifikowano 34 inwestycje, aż pięć 
z nich zostanie zrealizowanych w woje-
wództwie lubelskim. Z 1200 kilome-
trów nowych i modernizowanych linii 
kolejowych 320 kilometrów to linie 
znajdujące się na Lubelszczyźnie. 

Nasz region jest największym benefi-
cjentem środków rządowych. Z 13,2 
mld zł. przeznaczonych na inwesty-
cje w ramach poprawy infrastruktu-
ry kolejowej, Lubelskie otrzymało 3,5 
mld zł. Budowa połączenia kolejowego 
przebiegającego przez powiat łęczyński 
Lublin – Łęczna ma kosztować ok. 736 
mln zł.

Kolej Plus zakłada między inny-
mi budowę zupełnie nowych odcin-
ków tras kolejowych, ale także roz-
budowę, elektryfikację i rewitalizację 
już istniejących. W naszym regionie 
utworzone zostanie połączenie kole-
jowe Lublin – Łęczna/LW Bogdanka. 
Zapewni ono zelektryfikowaną linię 
kolejową Lublin Lotnisko – Łęczna. 
Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd 
do Lublina, a czas przejazdu szacu-
je się na około 30 minut. Budowa tej 
linii znacząco poprawi także warunki 

przewozów towarowych, w tym m.in. 
węgla kamiennego, gdyż nowa linia 
obejmuje także odcinek od Łęcznej 
do kopalni węgla kamiennego w Bog-
dance.

Pociągi w naszym regionie zatrzy-
mają się na dwunastu nowych i dostęp-
nych dla wszystkich pasażerów stacjach 
i przystankach. Na terenie powiatu 
łęczyńskiego będą to przystanki Łęczna 
Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, 
Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Pucha-
czów, Bogdanka. Jestem przekonany, 
że realizacja projektu służącego rozwo-
jowi transportu kolejowego nie tylko 
poprawi sieć transportu zbiorowego, 
ale przyczyni się także do zmian gospo-
darczych, kierując nasz region na zupeł-
nie nowe tory rozwoju, wykorzystując 
jego potencjał.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów
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Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej 
w Łęcznej zdobył III 
miejsce w konkursie,, 
Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej” w 2022 r. 
w kategorii Pracodawców 
zatrudniających od 50 do 249 
pracowników.

Uroczysta Gala wręczenia 
nagród miała miejsce 10 listo-
pada w Lubelskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Lublinie. W uro-
czystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz lokalnych, wojewódz-
kich i samorządowych, pracowników 
służby BHP, społecznych inspekto-
rów pracy, a także pracodawców 
wyróżniających się w sferze ochro-
ny pracy.

– Dziękujemy serdecznie Kapitule 
konkursu za przyznanie nam III miej-
sca w konkursie. To dla nas ogromny 

zaszczyt znaleźć się w gronie laure-
atów konkursu. Cieszymy się, że doce-
niono nasze działania i wysiłek. Takie 
wyróżnienie jeszcze bardziej moty-
wuje nas do działania, żeby praca 

w Powiatowym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej była komfortowa i bezpiecz-
na – mówiła dyrektor PZAZ w Łęcz-
nej Danuta Grzechnik.

 9Tekst: Danuta Grzechnik

PZAZ w Łęcznej zajął III miejsce w konkursie 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
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13 listopada w Kijanach 
odbył się Piknik Militarno-
Historyczny.

Uroczystości rozpoczęto złoże-
niem kwiatów oraz zniczy przy 
grobie Zdzisława Brońskiego ps. 

„Uskok”. Następnie w kościele p.w. św. 
Anny w Kijanach, została odprawiona 
msza święta w intencji ojczyzny. Uro-
czysty pochód przemaszerował na plac 
przy Zespole Szkół Rolniczych w Kija-
nach, gdzie na uczestników czekały 
liczne stoiska wystawiennicze, poczę-
stunek, a także atrakcje dla najmłod-
szych.

W sali gimnastycznej ZSR w Kija-
nach rozbrzmiewały pieśni patriotyczne 
w wykonaniu uczniów oraz przedszko-
laków z terenu powiatu łęczyńskiego. 
Piknik zakończono koncertem Norber-
ta „Smoły” Smolińskiego.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Piknik Militarno-
Historyczny w Kijanach
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Święto Niepodległości 
to jedno z najważniejszych 
patriotycznych świąt, 
istotnych dla każdego 
Polaka. Przy okazji tego 
święta szczególną uwagę 
i pamięć poświęcamy 
bohaterom, którzy walczyli 
i oddawali życie dla 
ojczyzny. 

By uczcić ich cześć i wspo-
mnienie tamtych wydarzeń 
w dniu 10 listopada w Cen-

trum Opiekuńczo–Mieszkalnym 
w Jaszczowie odbyły się uroczy-
ste obchody upamiętniające 104. 
rocznicę odzyskania Niepodległości 
przez Polskę. Z tej okazji uczest-
nicy COM w Jaszczowie przygoto-
wali uroczystą akademię, na któ-
rej nie zabrakło wierszy oraz pieśni 
o tematyce patriotycznej. Zapro-
szeni goście: Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego Krzysztof Niewia-
domski, Elżbieta Brodzik – Dyrek-
tor Powiatowego Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej w Jaszczowie, 
Agnieszka Korzeniewska – Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej, Monika Bogusz 
– Dyrektor Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Łęcznej, Iwona 
Sawicka – p.o. Kierownika Dzien-
nego Domu Seniora w Jaszczowie 
oraz uczestnicy Dziennego Domu 
Seniora w Jaszczowie upamiętnia-
jąc dzień odzyskanie niepodległości 
wspólnie zaśpiewali utwór „Barka”. 
Celem obchodów było kształtowa-
nie postawy szacunku do histo-
rii naszego kraju, oraz symboli 
narodowych, poszerzanie wiedzy 
na temat własnej Ojczyzny. Wszy-
scy Uczestnicy Centrum z zaanga-
żowaniem wzięli udział w akade-
mii, za co im bardzo Dziękujemy 
i Gratulujemy, gościom Dziękuje-
my za przybycie oraz wspólnie spę-
dzony czas. 

 9Tekst: Justyna Sawicka

Święto Niepodległości w COM

Wiek senioralny to czas, 
kiedy wreszcie człowiek może 
poświęcić więcej czasu sobie, 
zająć się rzeczami, na które 
do tej pory nie mógł sobie 
pozwolić z powodu nadmiaru 
obowiązków zawodowych 
i rodzinnych. Jest to czas, 
by wreszcie zauważyć, 
że zwykłe codzienne życie może 
też przynieść wiele dobra. 

Tak właśnie dzieje się w Klubie 
„Senior+” w Łęcznej. Spotyka-
ją się tutaj ludzie, którzy mają 

potrzebę przebywania w otocze-
niu innych, by z nimi współtworzyć 
swoją codzienność oraz celebrować 
to, co ważne.

Ostatnio taką okazją były obchody 
11 listopada. Seniorzy przygotowywa-
li się do tego święta poprzez codzien-
ne ćwiczenie śpiewu pieśni patriotycz-
nych oraz przygotowanie kotylionów. 

Wiadomym jest, że wszyscy seniorzy 
potrafią śpiewać. Jest to śpiewanie 
terapeutyczne, które przynosi wiele 
korzyści dla zdrowia. Po takich ćwi-
czeniach od razu człowiek czuje się 
lepiej. Naukowo przecież udowodnio-
no, że śpiew koi nerwy, dodaje otu-
chy i daje możliwość wyrażenia siebie. 
Praca przy kotylionach była doskona-
łym ćwiczeniem manualnym. Dzia-
łania tego typu korzystnie wpływają 
na koordynację mięśni, krążenie krwi 
i poprawiają zręczność.

10 listopada seniorzy w odświęt-
nych strojach, ze wzruszeniem i rado-
ścią obchodzili święto niepodległości 
w klubie. Śpiewali pieśni patriotyczne, 
degustowali tort w kolorystyce biało-
-czerwonej oraz prowadzili ożywio-
ne dyskusje.

Nie trzeba wyczynów, by poczuć 
się lepiej, wystarczy mieć wokół sie-
bie ludzi przyjaznych, z którymi można 
zrobić coś dobrego i pożytecznego.

 9Tekst: Ewa Burcon

Dobrze być razem w Klubie 
„Senior+” w Łęcznej
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W tym roku przypada 
104. rocznica odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę. 11 listopada 
jest dniem ważnym 
dla każdego Polaka, 
szczególnie teraz w obliczu 
wydarzeń dziejących się 
na wschodzie Europy. 
Doceniamy możliwość 
kształcenia się, zdobywania 
nowych umiejętności, 
rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań w wolnej 
Polsce. 

Nasza Ojczyzna to temat rów-
nież istotny dla społeczno-
ści Ośrodka Rewalidacyj-

no–Wychowawczego w Łęcznej. 
Uczniowie i wychowankowie biorą 
udział w grupowych zajęciach 
tematycznych, podczas których 
poznają tradycje i symbole narodo-
we. Uczestniczą w apelach z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 

i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
akcji „Szkoła do hymnu”. Oglą-
dają filmy i słuchają słuchowisk 
edukacyjnych o tematyce patrio-
tycznej, słuchają pieśni patrio-
tycznych. Podczas zajęć kształtu-
jących kreatywność i aktywność 
własną, samodzielnie i z pomocą 
nauczycieli wykonują prace pla-
styczne, rękodzielnicze i dekoracje 
o tematyce patriotycznej. Uczest-
niczą w konkursach plastycznych, 
przeglądach i wystawach.

Podczas zajęć podopieczni 
Ośrodka Rewalidacyjno–Wycho-
wawczego w Łęcznej kształtują 
świadomość i tożsamość narodo-
wą oraz formują postawę patrio-
tyczną.

 9Tekst, zdjęcia: Paweł Wawer, 
Sylwia Szczygieł

Kultywujemy Tradycje 
Patriotyczne w Ośrodku 
Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej

Zgodnie z tradycją Dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny to czas pamięci 
o osobach zmarłych, 
odwiedzania grobów bliskich. 

Wicestarosta Michał Pelczarski 
wraz z pracownikami Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej 

udali się na cmentarz w Kijanach, aby 
uprzątnąć groby i zapalić symboliczny 
znicz. Odwiedzili też miejsca pamięci 
żołnierzy poległych na terenach nasze-
go powiatu.

Zachęcamy również wszystkich 
mieszkańców do odszukiwania miejsc 
zapomnianych i opuszczonych aby 
w ciągu roku dbać o ich groby.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Akcja sprzątania grobów 
na cmentarzu w Kijanach
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– Warto się czasem 
zasłuchać w grobów ciszę, 
by mowę wieków usłyszeć. 
One mówią – recytowała 
młodzież podczas akademii 
zorganizowanej z racji 
obchodów 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Patriotyczno-refleksyjny klimat 
spotkania budowały przygaszo-
ne światła, jesienne liście, brzo-

zowy krzyż z nieznaną mogiłą, naro-
dowe barwy i płonące ognisko, wokół 
którego zgromadziła się młodzież, 
by przypomnieć dawne dzieje.

Na początku z półmroku wyłoni-
ła się czarna postać, która zasiadła 
przy stole i w blasku świec odczytała 
List do Polski: „Bardzo jesteś zabor-
cza, Ojczyzno moja umiłowana. Mój 
dziad zginął w powstaniu stycznio-
wym, ojca zesłali na Sybir i już stam-
tąd nie wrócił… Wszyscy oni bez 
wahania oddali życie za Twoją wol-
ność. I oto jesteś wolna. Na ulicach 
Lublina wielka radość, ale nie tylko 
tutaj. W ubiegłym tygodniu byli-
śmy z bratem i matką moją u wujo-
stwa w Łęcznej, posłaniec bowiem 
przyniósł nam niepokojącą wiado-
mość, że wuj Stanisław wiekowy 
już człowiek, podupadł na zdrowiu. 
Wyruszyliśmy przed południem, 
a że drogi były zasypane śniegiem 
dotarliśmy dopiero późnym wieczo-
rem. Wuj rzeczywiście był bardzo 
chory, ale na nasz widok ożywił się 
i ucieszył, siadł nawet przy komin-
ku otulony kocem i zaczął snuć 
opowieść o tym, jak to do Łęcznej 
dotarła wiadomość o odzyskaniu 
wolności…”

Patriotyczne stroje, gawęda, wier-
sze zapadające w serce oraz reflek-
syjne pieśni, m.in.: Pąki białych 
róż, Szara piechota, O mój rozmary-
nie rozwijaj się czy Smutno mi Boże, 

budowały klimat nastrojowego spo-
tkania. Pamięć o tych, którzy odda-
li życie za wolność Ojczyzny jest 
naszą powinnością. Pomimo, że „Nie 
ma ich wśród nas, ale ich sen o nie-
podległości stał się jawą. Ofiara 
z krwi wielu przyniosła upragnioną 
wolność”.

„Dziś pochylamy się nad tymi, któ-
rzy „żywią i bronią” – mówił pro-
wadzący. – Oddajemy hołd i uroczy-
ście wzywamy na Apel Poległych”. 
Przy wtórze werbli odczytane zostały 
wezwania i odezwa: „Chwała boha-
terom, cześć Ich pamięci! ”

Gośćmi szkolnych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 
byli: Wioletta Wachewicz Sekretarz 
Powiatu oraz Dorota Makara Naczel-
nik Wydziału Obsługi Szkół i Placó-
wek Oświatowych.

Uroczystość przygotowała mło-
dzież pod kierunkiem nauczycielki 
historii Martyny Kawalec i nauczycie-
la przedmiotów zawodowych Bene-
dykta Porębskiego, przy wsparciu 
nauczycielki plastyki Katarzyny Wój-
towicz i szkolnej psycholog Marzeny 
Szypulskiej.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Narodowe Święto Niepodległości
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Uczniowie Zespół Szkół 
Rolniczych w Kijanach 
świętowali 104. rocznicę 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W wydarzeniu uczestniczyli 
Starosta Łęczyński Krzysz-
tof Niewiadomski oraz Wice-

starosta Michał Pelczarski, przed-
stawiciele jednostek powiatowych 
m.in. Centrum Opiekuńczo Miesz-
kalne w Jaszczowie i Przedszkole 
Specjalne w Ludwinie. Uczestnicy 

mogli wysłuchać pieśni w wykona-
niu Artystów Filharmonii Lubelskiej 
w składzie: Dorota Klej – skrzypce, 
Wojciech Kopyciński – instrumenty 
klawiszowe i Krzysztof Boguń – gita-
ra i śpiew.

Ponadto Starosta wręczył podzię-
kowania za organizację Pikniku 
Historyczno-Militarnego Michało-
wi Woźniakowi Członkowi Zarzą-
du Powiatu, Arkadiuszowi Dębale 
Dyrektorowi Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach oraz Michałowi Rakowi 
uczniowi ZSR.

 9Tekst: Angelika Maziarz 

104. rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
w Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach
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Uczniowie najstarszych 
klas LO i Technikum 
Zespołu Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej wzięli udział 
w warsztatach poświęconych 
bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym w ramach 
programu edukacyjnego 
„Mistrzowie w drodze”.

18 października młodzież 
z Jagiellończyka spotka-
ła się z ekspertami bezpie-

czeństwa ruchu drogowego: Mate-
uszem Grzebinogą, Tadeuszem 
Fałowskim oraz asp. Renatą Szpa-
kowską z Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
w Lublinie.

Spotkanie było okazją do rozmowy 
o właściwej interpretacji niektórych 

przepisów ruchu drogowego, a także 
świadomego i trzeźwego spojrzenia 
na przyczyny zdarzeń drogowych.

Ważnym doświadczeniem dla 
uczniów były ćwiczenia z użyciem 
alkogogli, narkogogli, sprawdzian 
własnych zachowań z refleksomie-
rzem, aparatem Piórkowskiego oraz 
eksperymenty z użyciem symulatora 
zderzeń i wagi przeciążeń.

Spośród uczestników posiadają-
cych prawo jazdy, po zdanych testach 
wiedzy, zostaną wyłonieni uczestni-
cy treningów techniki jazdy.

„Mistrzowie w drodze” to ogólno-
polski program edukacyjny z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
którego celem jest edukacja młodzieży 
w tematyce bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz wspieranie młodych 
kierowców w pogłębianiu umiejętno-
ści prowadzenia pojazdu poprzez prak-
tyczne treningi techniki jazdy.

Program organizowany jest przez 
Krajowe Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji 
firm kontynuowany w Partnerstwie 
z PKN ORLEN.

Ambasadorem akcji jest Kajetan Kaje-
tanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz 
Europy i Polski.

Patronat nad programem objęli: 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, Komendant Główny Policji, 
Główny Inspektor Transportu Drogo-
wego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

 9Tekst: Emilia Salak

„Mistrzowie w drodze” – warsztaty dla 
młodych kierowców

Kierunek który spełni Twoje 
oczekiwania i rozwinie Twoją 
pasję.

GDZIE? 
W Zespole Szkół w Ludwinie. 

OD KIEDY? 
Nabór już trwa. Jest to szkoła police-
alna 2 letnia, stacjonarna wieczorowa. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
TEN ZAWÓD?

Zawód masażysty jest jednym z popu-
larniejszych zawodów medycznych. 
Obok masażu leczniczego, w któ-
rym specjalizują się masażyści, mogą 
wykonywać również masaż relaksa-
cyjny.

Masażysta leczy poprzez masaż, dla-
tego nauczymy cię fizjoterapii oraz 
metod i technik masażu. Jako przy-
szły masażysta zdobędziesz biegłą 
znajomość z zakresu anatomii oraz 
będziesz potrafił wykonać zabiegi, 
które usprawniają leczenie i rehabi-
litację ludzi chorych, a także relaksują 
i regenerują zdrowych. Będziesz przy-
gotowany do obsługiwania sprzętu 
wykorzystywanego podczas masażu.

CZEGO NAUCZYCIE SIĘ 
ZA ZAJĘCIACH? 
Po ukończeniu szkoły będziesz przy-
gotowany do wykonywania zadań 
zawodowych w zakresie kwalifikacji 
MED.10. Świadczenie usług w zakre-
sie masażu:

 5 wykonywania masażu w celach 
terapeutycznych u osoby chorej;

 5 wykonywania masażu w celu 
wspomagania przebiegu treningu 
u zawodników sportowych;

 5 wykonywania masażu u osoby 
zdrowej w celu profilaktycznym 
i relaksacyjnym;

 5 prowadzenia działalności profi-
laktycznej.

GDZIE ZNAJDZIECIE 
PRACĘ? 

Po ukończeniu szkoły i pozytywnie 
zdanym egzaminie potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe, zdobędziecie 
zawód, który umożliwi zatrudnienie w:

 5 zespołach rehabilitacyjnych 
szpitali i klinik,

 5 centrach rehabilitacji,
 5 sanatoriach,
 5 gabinetach masażu,
 5 salonach kosmetycznych,
 5 ośrodkach SPA,
 5 klubach sportowych,
 5 gabinetach odnowy biologicznej,

Możecie także samodzielnie 
prowadzić działalność gospodarczą.

 9Tekst: Monika Maruszczak – 
nauczyciel ZS Ludwin

Technik masażysta – sposób na zdrowie i relaks!
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
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Od kilku lat 
nieodłącznym 
elementem 
edukacji zawodowej 
w Zespole Szkół 
im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka 
są zagraniczne praktyki 
z programem Erasmus+. 
Wiosną bieżącego roku, 
w ramach mobilności 
zagranicznej, uczniowie 
z technikum ponownie 
mieli szansę zdobywać 
doświadczenie zawodowe 
i podwyższać swoje 
umiejętności językowe.

W  maju grupa 42 uczniów 
z  ZSKKJ z  kierunków 
technik informatyk, tech-

nik ekonomista i technik logistyk, 
wraz z trzema opiekunami, prze-
bywała we Włoszech i odbywa-
ła praktyki zawodowe w ramach 
projektu nr 2021–1-PL01-KA121-
-VET-000018457 realizowanego 
w programie Erasmus+ i współ-
finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt zakończył 
się̨ oficjalnym pożegnaniem i roz-
daniem certyfikatów.

Młodzież w  ramach projek-
tu spędziła dwa tygodnie (od 15 
do 28 maja) w malowniczej miej-
scowości  Cattol ica,  w  hote -
lu „Aragosta”. W tym czasie nie 
tylko zdobywała nowe doświad-
czenia zawodowe, ale również 

odwiedzała ciekawe i urokliwe miej-
sca w ramach realizacji programu 
kulturalnego. Zwiedziła m.in. takie 
miasta jak Wenecja czy Rimini, jak 
również Sanktuarium Matki Bożej 
w Loreto, zamek w Gradarze, lokal-
ną winiarnię-oliwiarnię i miejscowe 
oceanarium. Odwiedziła także jedno 
z najmniejszych państw świata – San 
Marino. W czasie wolnym od obo-
wiązków nasi uczniowie mogli 
korzystać z hotelowego zaplecza 
oraz wypoczywać na plaży.

 9Tekst: Emilia Salak

Włoskie praktyki zagraniczne uczniów z Jagiellończyka 
w ramach programu Erasmus+

Praktyki we Włoszech 
pozwoliły uczestnikom 

projektu nie tylko 
podnieść ich kompetencje 
zawodowe i umiejętności 

językowe, ale także 
dały niepowtarzalną 
okazję do bliższego 
i niezapomnianego 
kontaktu z włoską  
kuchnią i kulturą.

Jak wyglądają zagraniczne 
praktyki zawodowe i czy 
warto korzystać z tej formy 
doskonalenia zawodowego, 
uczniowie Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej 
dowiedzieli się wprost z relacji 
swoich kolegów.

15 listopada podczas spotka-
nia w szkolnej auli Piotr 
Budka i Dominik Skraj-

nowski opowiadali oraz prezentowa-
li na zdjęciach czas dwutygodniowe-
go pobytu w Grecji. Piotr opowiadał 
o zajęciach dotyczących pracy elek-
tryka, natomiast relacja Dominika 
dotyczyła pracy mechanika w warsz-
tacie samochodowym. Obaj opowia-
dali o wielu wycieczkach i innych 
atrakcjach związanych z wyjazdem 
do Grecji.

Spotkanie dla uczniów poprowa-
dzili: Kamil Grabowski – koordyna-
tor projektu w szkole oraz Marzena 
Olędzka – opiekunka młodzieży pod-
czas praktyk zagranicznych. Koordy-
nator projektu poinformował uczniów 
o kolejnych praktykach zawodowych, 
które będą realizowane przez szkołę 
już w kwietniu, a także o wyjazdach 
kulturowych, które odbędą się w przy-
szłym roku.

Utrwalone na zdjęciach chwile pozo-
staną w pamięci uczniów jako ważne 
doświadczenie kultury, tradycji, zabyt-
ków i piękna greckiej przyrody, a otrzy-
mane certyfikaty pozwolą im na zwięk-
szenie swoich szans na rynku pracy 
po skończeniu nauki.

Praktyki zagraniczne odbywały się 
w ramach uczestnictwa szkoły w Pro-
gramie Erasmus+ Sektor Kształcenie 
i Szkolenie Zawodowe.

DOMINIK 
SKRAJNOWSKI, 
UCZEŃ ZSG 
W ŁĘCZNEJ, 
KSZTAŁCI SIĘ 
W ZAWODZIE 
TECHNIK 
MECHANIK

To był mój pierwszy wyjazd za grani-
cę i bardzo mi się podobał. Byłem mile 
zaskoczony, zwiedziłem wiele miejsc 
i poznałem wielu ludzi. Z Grekami poro-
zumiewałem się, mimo że nie znam tego 
języka. Uważam, że takie praktyki są bar-
dzo dobre.

Podobał mi się przyjazny klimat tych 
praktyk, przede wszystkim bez stresu. 
W warsztacie samochodowym rozebrali-
śmy i złożyliśmy dwa silniki i co ciekawe, 

jeden był starego typu z 1990 r., a drugi 
nowszy z 2005 r. Rozebraliśmy też skrzy-
nię biegów z małej terenówki. Ja praco-
wałem przy silnikach, a inni uruchamiali 
traktor, albo pracowali przy samochodzie.

Ja miałem już doświadczenie pracy 
w warsztacie i wiele już wiedziałem. 
Motoryzacją zacząłem się interesować 
dzięki wujowi, któremu pomagałem przy 
naprawie samochodu. Przez pół roku jeź-
dziłem do warsztatu, kiedy tylko miałem 
wolne od szkoły. W czasie praktyk w Gre-
cji uświadomiłem sobie, że nauczyłem się 
w jego warsztacie niesamowicie dużo, wie-
działem tam, co mam robić, nie trzeba 
było mi wiele tłumaczyć.

Wybierając ZSG wahałem się między 
zawodem elektryka a mechanika, nie 
żałuję jednak wyboru. To według mnie 
najlepsza szkoła mechaniczna w naszym 
powiecie.

PIOTR 
BUDKA, 
UCZEŃ ZSG 
W ŁĘCZNEJ, 
KSZTAŁCI SIĘ 
W ZAWODZIE 
TECHNIK 
ELEKTRYK

W Grecji zobaczyłem wiele bardzo cieka-
wych miejsc, również praktyki zawodowe 

były dla mnie bardzo ciekawe. Klimat 
całego wyjazdu był super, poznałem tam 
wiele osób. Bardzo spodobało mi się spo-
tkanie z kulturą grecką i polską dyskote-
ką, zorganizowaną przy hotelu.

Podczas praktyk zawodowych 
moja grupa uczyła się projektowa-
nia za pomocą płytki Arduino. Płyt-
ki te służą do uruchamiania elemen-
tów elektronicznych. Nie miałem z tym 
tematem wcześniej styczności. Cie-
szę się, że mogłem dowiedzieć się cze-
goś nowego, bo programowanie i kodo-
wanie jest związane z przyszłością. 
Dzięki programowaniu płytek Ardu-
ino można wysyłać impulsy elektryczne 
w celu sterowania innymi urządzenia-
mi. My posługiwaliśmy się aplikacjami, 
które służyły do projektowania. Chodzi-
ło na przykład o to, by przez kodowa-
nie i właściwe podłączenie elementów 
elektronicznych poznać zasadę działa-
nia bramy, jej silnika i tego jak ona się 
otwiera i zamyka.

Od dawna interesuję się elektryką. 
Przyglądałem się jak pracuje mój wujek 
elektryk, pomagałem mu robić instalacje 
elektryczne przy budowie naszego domu. 
Tę szkołę wybrałem, bo jest jedną z lep-
szych i jest blisko.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Kompetencje zawodowe nabyte w Grecji przez uczniów ZSG
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Wyjeżdżając w podróż pamiętaj o zabezpieczeniu 
swojego mieszkania. Wyjazdy weekendowe 
oraz zbliżający się okres wzmożonych wyjazdów 
związanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia wiąże 
się z pozostawieniem domu czy mieszkania bez opieki. 
Dla złodziei to doskonała okazja do wzbogacenia się. 
Dlatego warto zrobić wszystko, aby do minimum 
ograniczyć zagrożenie związane z włamaniem. Dla 
przypomnienia przedstawiamy kilka podstawowych 
zasad, jak zabezpieczyć własne mieszkanie, aby nie 
stać się ofiarą włamywaczy.
Właściwie zabezpiecz swój dom! Złodziej typując dom 
do włamania wybierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszy-
mi do pokonania gdzie ryzyko zauważenia go będzie zni-
kome. Zainstalujmy w mieszkaniu lub domu profesjonalny 
system alarmowy i antywłamaniowy, w mieszkaniach poło-
żonych na parterze zainstalujmy rolety przeciwwłamaniowe. 
Jeżeli mamy zamiar przechowywać w mieszkaniu dużą ilość 

gotówki lub posiadamy bardzo cenne przedmioty, kupmy 
i zamontujmy na stałe szafę pancerną bądź sejf. Każdora-
zowo przed wyjściem z domu ważne jest dokładne spraw-
dzenie okien oraz drzwi czy przypadkiem nie pozostawili-
śmy ich otwartych.
Poprośmy zaufaną osobę, aby podczas naszej nieobecno-
ści zaopiekowała się mieszkaniem/domem pozostawiając jej 
numer telefonu, pod którym w każdej chwili będzie mogła 
się z nami skontaktować. Warto poinformować sąsiada 
o tym, że nie będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym cza-
sie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie/dom. Pamiętajmy, 
aby ta zasada działała w obie strony. Interesujmy się ludźmi 
kręcącymi się po klatkach schodowych i w pobliżu domów.
Pamiętaj, że prócz zawiadomienia sąsiadów czy rodziny 
o planowanym wyjeździe warto, także wstrzymać się z doda-
waniem zdjęć z urlopu w mediach społecznościowych, aż 
do powrotu do domu, ponieważ także wpisy w Internecie 
stanowią potencjalną wskazówkę dla włamywaczy.

Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzą-
cych do twojego mieszkania. Nie wpuszczaj bez uzasadnionych 
powodów nieznanych Ci osób!
Dzwoń po policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łęcz-
nej na numer telefonu 47 812 72 10 lub 112 jeżeli:

 5 zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w miejscu 
zamieszkania,

 5 usłyszysz hałas w mieszkaniu/domu sąsiada, a wiesz, 
że mieszkańcy wyjechali,

 5 zobaczysz nieznajomego, próbującego otworzyć drzwi 
u sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu,

 5 zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby na klatce 
schodowej, w pobliżu domów, na ulicy lub parkingu – przyj-
rzyj się im, by zapamiętać wygląd,

 5 zauważysz zaparkowane pojazdy na obcych numerach reje-
stracyjnych, które wzbudzają Twoje podejrzenie – zapisz 
na kartce numer rejestracyjny,

 5 staniesz się świadkiem włamania,
Widząc zagrożenie – nie narażaj się sam!

 9Tekst: starszy aspirant Magdalena Krasna

8 listopada w Komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Świdniku 
odbyła się uroczystość 
wręczenia promes na zakup 
sprzętu i wyposażenia 
dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP 
z powiatu lubartowskiego, 
łęczyńskiego i świdnickiego.

P romesy Młodzieżowym Dru-
żynom Pożarniczym wręczył 
Artur Soboń – Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów w asy-
ście nadbrygadiera Grzegorza Ali-
nowskiego – Lubelskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie. W uro-
czystości uczestniczył Michał Pel-
czarski Wicestarosta Łęczyński.

Promesy o łącznej wartości 46 
400 zł z terenu powiatu łęczyńskie-
go otrzymały:

 5 OSP Białka dotacja w wysoko-
ści 4 000 zł,

 5 OSP Ludwin dotacja w wysoko-
ści 10 700 zł,

 5 OSP Łęczna dotacja w wysoko-
ści 9 100 zł,

 5 OSP Puchaczów dotacja w wyso-
kości 3 600 zł,

 5 OSP Rogoźno dotacja w wyso-
kości 13 000 zł,

 5 OSP Świerszczów dotacja 
w wysokości 6 000 zł.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Promesy dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP 
z powiatu łęczyńskiego

Praca strażaka to służba 
i odpowiedzialność – 
praca w niebezpiecznych 
warunkach, pomoc 
drugiemu człowiekowi 
często z narażeniem 
własnego życia lub zdrowia.

26  października w Komen-
d z i e  P o w i a t o w e j 
Pańs twowe j  S t r a ży 

Pożarnej w Łęcznej odbyło się prze-
kazanie hełmów HEROS w zestawie 

z naklejkami odblaskowymi, gogla-
mi przyciemniającymi i przyłbi-
cą główną. Środki na zakup heł-
mów pochodzą z budżetu Powiatu 
Łęczyńskiego. W spotkaniu uczest-
niczyli Starosta Łęczyński Krzysztof 
Niewiadomski, Wicestarosta Michał 
Pelczarski, Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej st. bryg. mgr inż. Dariusz 
Popek i Zastępca Komendanta PPSP 
w Łęcznej mł. bryg. mgr Tadeusz 
Łoś.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Hełmy dla Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łęcznej

Apel łęczyńskich policjantów
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18 listopada w sali 
konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej 
odbyła się Konferencja 
„Od krzywdy do nadziei” 
poświęcona przeciwdziałaniu 
przemocy i krzywdzeniu 
dzieci oraz młodzieży, której 
organizatorami byli Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Łęcznej, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęcznej oraz Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej.

Honorowy patronat nad Konfe-
rencją objęli: Starosta Powiatu 
Łęczyńskiego, Burmistrz Łęcz-

nej oraz Komendant Komendy Powia-
towej Policji w Łęcznej.

Celem konferencji było zwrócenie 
uwagi na skalę zjawiska przemocy 
i krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz 
istotną rolę działań zapobiegawczych 
i interwencyjnych.

Konferencja skierowana była 
do przedstawicieli instytucji, służb 
i placówek – praktyków zajmują-
cych się pracą z dziećmi i młodzie-
żą oraz przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, a zatem do policjantów, 
wychowawców, pedagogów, psycho-
logów, nauczycieli, pracowników 
ośrodków pomocy społecznej, koor-
dynatorów pieczy zastępczej, kura-
torów sądowych.

Uroczystego otwarcia konferen-
cji dokonali Wicestarosta Powia-
tu Łęczyńskiego Michał Pelczarski, 
Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski 
oraz I Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji w Łęcznej Sławomir 
Cielniak.

Prelekcję na temat najczęściej 
popełnianych przestępstw z kodek-
su karnego dotyczących przemocy 
w rodzinie wygłosił Rafał Iwanicki 
Prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Lublinie.

Podczas konferencji Pani Izabe-
la Zięba Funkcjonariusz Komendy 

Powiatowej Policji w  Łęcznej 
w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, 

Nieletnich i Patologii zwróciła uwagę 
na skalę zjawiska przemocy w rodzi-
nie i przedstawiła dane statystycz-
ne dotyczące zjawiska przemocy 
w rodzinie w powiecie łęczyńskim.

Konferencji towarzyszyło także 
podsumowanie Kampanii Społecz-
nej 2022 „Stop Przemocy”. Wioleta 
Dowierciał Przewodnicząca Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Łęcznej zaprezentowała działania 
Zespołu w ramach kampanii prowa-
dzonej na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Prelekcję na temat czynników 
ryzyka krzywdzenia dzieci wygło-
siła Marta Szczodrak, psycholog, 

interwent kryzysowy w Centrum 
Pomocy Dzieciom w Lublinie.

Konferencja była także okazją 
do zaprezentowania możliwości pro-
fesjonalnego wsparcia dla rodzin, 
w których występuje przemoc. Iwona 
Wiśniewska przedstawiła formy ofe-
rowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej wsparcia 
dla osób borykających się z proble-
mami dotyczącymi funkcjonowania 
swojej rodzinny i problemem prze-
mocy.

Spotkanie było również okazją 
do nawiązania kontaktów i wymia-
ny doświadczeń między instytucja-
mi i specjalistami.

 9Tekst: Iwona Wiśniewska

Konferencja „Od krzywdy do nadziei”

Łęczyńscy policjanci 
spotykają się z seniorami 
z terenu powiatu. Podczas 
spotkań omawiają najczęściej 
stosowane przez oszustów 
metody działania -,, 
na wnuczka”, „na urzędnika”, 
„policjanta”,,, na wypadek”. 
Przestrogi poparte 
są licznymi przykładami 
z praktyki policyjnej. 
Funkcjonariusze tłumaczą 
jak postępować, aby nie paść 
ofiarą oszustów.

Mundurowi apelują o ostroż-
ność w kontaktach z niezna-
jomymi. Podkreślają, aby nie 

przekazywać pieniędzy obcym oso-
bom, ani nie przelewać pieniędzy 
na wskazane konto bankowe, aby nie 

działać w pośpiechu. Przestrzegają 
przed wpuszczaniem do domu osób 
obcych, które podszywają się pod 
pracowników administracji, opieki. 
Zazwyczaj schemat jest podobny – 
jedna osoba zagaduje, a kolejne plą-
drują mieszkania.

Funkcjonariusze przestrzega-
ją przed uczestnictwem na różnego 
rodzaju pokazach, na których ofero-
wane są,, cud produkty” sprzedawa-
ne w znacznie zawyżonych cenach. 
Niejednokrotnie na tego typu spotka-
niach nieświadomie seniorzy podpi-
sują umowy o kredyt.

Kolejnym bardzo ważnym tema-
tem spotkań jest bezpieczeństwo 
w  ruchu drogowym. Policjanci 
podkreślają, że w porze jesiennej, 

kiedy występują zmienne warun-
ki atmosferyczne i z dnia na dzień 
coraz wcześniej zapada zmrok, 
widoczność na drodze jest ograni-
czona. Dlatego policjanci zachęcają 
do używania elementów odblasko-
wych wszędzie tam, gdzie niechro-
nieni uczestnicy ruchu poruszają się 
pieszo po zmierzchu.

Prowadzenie tego typu spotkań 
ma na celu poszerzanie świadomości 
zagrożeń, jakie czyhają na seniorów, 
aby mogli skutecznie się przed nimi 
bronić. Liczymy na to, że wiedza zdo-
byta w trakcie spotkań przekazywa-
na będzie w środowisku sąsiedzkim 
oraz wśród najbliższych.

 9Tekst: starszy aspirant 
Magdalena Krasna

Spotykamy się z seniorami, aby ostrzegać przed oszustwami!
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Obchody 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości
Montażem słowno-muzycznym, 
przygotowanym przez uczniów 
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 
rozpoczęły się w powiecie uroczyste 
obchody 104. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W ystęp młodzieży poprzedził uroczystą mszę 
świętą koncelebrowaną przez proboszczów 
łęczyńskich parafii w kościele pw. św. Barba-

ry w Łęcznej. Po nabożeństwie, przy akompaniamen-
cie orkiestry górniczej, korowód licznie zgromadzo-
nych pocztów sztandarowych, reprezentacji jednostek 
samorządowych i placówek oświatowych, a przede 
wszystkim tłumnie przybyłych mieszkańców powiatu 
przemaszerował na Plac Powstań Narodowych. Tam 
odśpiewany został hymn, okolicznościowe wystąpienia 
wygłosili Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski 
i Burmistrz Łęcznej. Odczytano także apel poległych, 
a następnie ponad 40 delegacji złożyło przy krzyżu 
kwiaty i znicze.

Po części oficjalnej na uczestników czekała wojskowa 
grochówka, przygotowana przez pracowników Powia-
towego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek
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Prezydent Andrzej Duda 
13 października 2022 r. 
podpisał nowelizację ustawy 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 
Zakłada ona m.in. utworzenie 
centralnego rejestru pieczy 
zastępczej oraz wzrost 
wynagrodzenia dla rodzin 
zastępczych zawodowych 
i prowadzących rodzinne domy 
dziecka. 

Poniżej przedstawiamy niektóre 
ze zmian, które wejdą niebawem 
w życie.

UPROSZCZONE PROCEDURY 
DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA 
DZIECI.

W myśl nowelizacji, utworzony zosta-
nie centralny rejestr pieczy zastępczej. 
System zgromadzi w jednym miejscu 
komplet danych, co ma pozwolić m.
in. na szybsze i łatwiejsze znalezienie 
wolnego miejsca dla dziecka. Rejestr 
ma ułatwić pracę sądom rodzinnym, 
a także organizatorom rodzinnej pie-
czy zastępczej, gdyż będzie zawierał m.
in. wykaz:

 5 dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej, osób, które osiągnęły 
pełnoletność przebywając w pieczy 
zastępczej oraz osób niepełnolet-
nich opuszczających rodzinną pie-
czę zastępczą, z podziałem na dzie-
ci umieszczone lub przebywające 
w poszczególnych formach rodzin-
nej pieczy zastępczej oraz formach 
instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 5 osób, które uzyskały, pozytywną 
albo negatywną, wstępną kwalifi-
kację do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzin-
nego domu dziecka,

 5 kandydatów zakwalifikowanych 
do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka,

 5 rodzin zastępczych z podziałem 
na rodziny zastępcze spokrewnio-
ne, niezawodowe albo zawodowe,

 5 rodzinnych domów dziecka,
 5 placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz 
interwencyjnych ośrodków preadop-
cyjnych,

 5 osób usamodzielnianych.

WYŻSZE WYNAGRODZENIA 
DLA ZAWODOWYCH RODZIN 
ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH 
DOMÓW DZIECKA.

Przygotowana przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej regula-
cja zakłada wyższe wynagrodzenia dla 

rodzin zastępczych. Wynagrodzenie 
przysługujące rodzinie zastępczej zawo-
dowej i osobie prowadzącej rodzinny 
dom dziecka wzrośnie z kwoty nie niż-
szej niż 2168,76 zł do nie niższej niż 
4100,00 zł miesięcznie. W przypad-
ku rodzin pełniących funkcję pogoto-
wia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 
2819,39 zł do nie niższej niż 5084 zł. 
Wynagrodzenia będą waloryzowane 
według wskaźnika inflacji.

Ponadto zrezygnowano również 
z kryterium dochodowego w wysokości 
1200,00 zł obowiązującego przy przy-
znawaniu pomocy na usamodzielnie-
nie oraz pomocy na zagospodarowanie 
osobom usamodzielnianym, tj. osobom 
opuszczającym pieczę zastępczą po osią-
gnięciu pełnoletności.

URLOPY DLA RODZICÓW 
ADOPCYJNYCH.

Wprowadzono istotne zmiany w zakre-
sie prawa do urlopu ojcowskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego oraz rodzicielskiego przy-
sługujących pracownikowi, który przy-
jął dziecko na wychowanie i wystąpił 
do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie 
przysposobienia dziecka.

Uprawnienia te, co do zasady, 
wydłużono do ukończenia przez dziec-
ko 14. roku życia. W aktualnym sta-
nie prawnym przysługują one zasad-
niczo do ukończenia przez dziecko 7 
lub w wyjątkowych sytuacjach do 10 
roku życia.

POMOC PEŁNOLETNIM 
WYCHOWANKOM PIECZY 
ZASTĘPCZEJ.

Zrezygnowano z kryterium docho-
dowego w wysokości 1200,00 zł 
obowiązującego przy przyznawaniu 
pomocy na usamodzielnienie oraz 
pomocy na zagospodarowanie oso-
bom usamodzielnianym (czyli oso-
bom opuszczającym pieczę zastępczą 
po osiągnięciu pełnoletności). Kry-
terium to niejednokrotnie wstrzy-
mywało decyzję o podjęciu pierw-
szej pracy.

Pozytywną zmianą jest też moż-
liwość pozostania w dotychczaso-
wej formie pieczy zastępczej oso-
bom legitymującym się znacznym 
lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności bez konieczności 
jednoczesnego spełnienia wymo-
gu uczenia się. Wprowadzono także 
możliwość jednokrotnego powrotu 
osoby, która opuściła już po osiągnię-
ciu pełnoletności pieczę zastępczą, 

do dotychczasowej rodziny zastęp-
czej, czy też placówki, za ich zgodą. 
To szansa dla tych wychowanków, 
którzy zbyt szybko podjęli próbę 
samodzielnego życia.

Przyjęta regulacja zawiera liczne 
przepisy przejściowe i dostosowują-
ce. Ustawa ma wejść w życie pierw-
szego dnia miesiąca następującego 
po upływie 3 miesięcy od dnia ogło-
szenia, z wyjątkami.

Pozostajemy z nadzieją, że wpro-
wadzone zmiany i regulacje pozwo-
lą na to, aby sprawniej umieszczać 
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. Rodzin-
na forma sprawowania pieczy jest 
w stanie zapewnić dziecku wzra-
stanie i wychowanie w warunkach 
domowych, gdzie da się odczuć cie-
pło domowego ogniska i ten niepo-
wtarzalny domowy klimat. Żadna 
instytucja, nawet z najlepiej wykwa-
lifikowaną kadrą i warunkami byto-
wymi nie jest w stanie zastąpić dziec-
ku upragnionego domu.

Jednocześnie przypominamy, 
że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej poszukuje kan-
dydatów na rodziców zastępczych. 
Te długie, jesienne, chłodne wie-
czory nie muszą być wcale ponure. 
Wystarczy pozwolić sobie na zapro-
szenie do swojego domu nowej ener-
gii w postaci nowego członka rodzi-
ny. Zapraszamy każdego, kto myśli 
o pozostaniu rodziną zastępczą już 
dziś, czekamy w godz. 07:00–15:00 
przy ul. Staszica 9.

 9Tekst: Monika Taracha

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej

25 października pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łęcznej uczestniczyli 
w superwizji dla pracowników 
pomocy społecznej 
prowadzonej w ramach 
projektu „Wsparcie rozwoju 
pracowników polskiego 
systemu pomocy społecznej” 
finansowanego przez 
UNICEF – Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci. 

S uperwizja odbyła się w siedzi-
bie PCPR w Łęcznej, a prowa-
dzącym była Pani Anna Kłos 

certyfikowany superwizor. Celem 
superwizji jest rozwój zawodo-
wy, utrzymanie wysokiego pozio-
mu świadczonych usług, zachowanie 
i wzmacnianie kompetencji zawodo-
wych pracowników merytorycznych, 
udzielanie wsparcia, poszukiwanie 

źródeł trudności w pracy i możliwo-
ści ich pokonywania, zwiększenie sku-
teczności pracy z rodziną, a co za tym 
idzie polepszenie dobrostanu klientów 
i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Była to pierwsza z dziesięciu zapla-
nowanych superwizji (spotkania będą 
odbywać się cyklicznie raz w mie-
siącu do lipca 2023 r.). Kolejne spo-
tkanie odbędzie się już 25 listopa-
da 2022 r.

 9Autor: Kornelia Bartoch 

Superwizja dla pracowników pomocy społecznej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
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Interwencja kryzysowa 
jest to działanie doraźne, 
krótkoterminowe, 
zmierzające do udzielenia 
natychmiastowej pomocy 
osobom znajdującym się 
w sytuacji kryzysowej. 
To całokształt działań 
podejmowanych przez 
różnych specjalistów w celu 
zapobieżenia, przerwania 
lub redukcji wpływu kryzysu 
na jakość życia.

„Kryzys jest pewnym sposo-
bem spostrzegania jakie-
goś zdarzenia lub sytuacji, 

jako niemożliwej do wytrzymania 
trudności, która przekracza zaso-
by i mechanizmy radzenia sobie” 
Gilliland B.E. i James R.K. (1993). 
To przejściowy stan nierównowagi 
wewnętrznej, wywołany przez kry-
tyczne wydarzenie bądź wydarze-
nie życiowe, wymagający istotnych 
zmian i rozstrzygnięć. Kryzys wyda-
je się być nieuniknionym elementem 
ludzkiego życia. Krytyczne wydarze-
nia wymuszają zmiany w dotychcza-
sowym funkcjonowaniu.

Interwencja kryzysowa odnosi się 
do działań podejmowanych w przypad-
ku zaistnienia sytuacji kryzysowych, 

do których należą wypadki, katastro-
fy, a także kryzysy rodzinne i oso-
biste. Często osoby dotknięte przez 
wymienione zdarzenia nie są w stanie 

samodzielnie lub przy pomocy naj-
bliższych się z nimi zmierzyć, dla-
tego potrzebują natychmiastowej 
i kompleksowej pomocy, obejmującej 

wieloaspektowe wsparcie, jakiej nie 
odnajdują we własnym otoczeniu.

Interdyscyplinarność oddzia-
ływań interwencyjnych wynika 

z charakteru doświadczenia kryzy-
sowego. Oznacza ona przede wszyst-
kim, że kryzys niejako rozlewa się 
na wszystkie sfery funkcjonowa-
nia wewnętrznego i zewnętrznego 
jednostki. Dlatego wymaga pomo-
cy ze strony specjalistów różnych 
dziedzin. Najczęściej są to psycho-
lodzy, pracownicy socjalni, praw-
nicy. Nierzadko wskazany jest rów-
nież udział duszpasterzy, czasem 
pedagogów, lekarzy – w zależno-
ści od rodzaju dziedzin najbardziej 
dotkniętych kryzysem.

W ramach interwencji kryzyso-
wej Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej (przy ul. Staszi-
ca 9) udziela natychmiastowej spe-
cjalistycznej pomocy psychologicz-
nej i pedagogicznej, a w zależności 
od potrzeb – poradnictwa socjalnego 
lub prawnego: tel.: 81 53 15 384, 
e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl

Pomoc jest bezpłatna i udzielana 
bez względu na posiadany dochód.

 9Tekst: Dagmara Czyżyk-Bicka, 
Katarzyna Libera

Pomoc w kryzysie dla mieszkańców 
Powiatu Łęczyńskiego

Powoli mija kolejny rok. 
Wyzwaniem, z jakim mierzy 
się polski rynek pracy, a tym 
samym Publiczne Służby 
Zatrudnienia, to brak rąk 
do pracy. 

Niski poziom bezrobocia w naszym 
powiecie to wiadomość pozy-
tywna. Jednak malejąca licz-

ba osób w wieku produkcyjnym oraz 
brak pracowników, zwłaszcza pracow-
ników niższego szczebla z wykształce-
niem zawodowym oraz oczekiwanym 
doświadczeniem powoduje, że praco-
dawcy często zmagają się z trudnościa-
mi w rekrutacjach i możliwością obsa-
dzania wolnych miejsc pracy. Realizacja 
zgłoszonych do urzędu oferty pracy jest 
coraz trudniejsza. Brakuje osób z kon-
kretnymi kwalifikacjami, co wiąże się 
z koniecznością wielokrotnego wydłu-
żania ważności ofert lub ich przekaza-
nia do upowszechnienia w sąsiednich 
powiatowych urzędach pracy. Jednak 
i to działanie nie zawsze przynosi ocze-
kiwany efekt.

W ostatnich latach alternatywą 
dla wielu przedsiębiorców, a także 

rolników było zatrudnienie pracowni-
ków z zagranicy, a konkretnie z Ukra-
iny. Choć było to rozwiązanie czasowe, 
ograniczone przepisami, to w wielu 
przypadkach zabezpieczało potrzeby 

zatrudnieniowe zarówno firm, jak 
i okolicznych rolników. Sytuacja dia-
metralnie się zmieniła z chwilą wybu-
chu wojny w Ukrainie. Do końca paź-
dziernika br. tutejszy urząd wydał 

tylko 181 zezwoleń na pracę sezono-
wą, które w większości dotyczyły pracy 
przy zbiorach. Dla porównania w 2021 
roku wydano 1388 takich zezwoleń. 
Natomiast przedsiębiorcy wpisali 
do ewidencji PUP 122 oświadczenia 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 
które w przeważającej części dotyczy-
ły branży: transportowej, budowlanej 
i przetwórczej. Aby zminimalizować 
problemy związane z niedoborem pra-
cowników, tutejszy Urząd świadczył 
nie tylko usługę pośrednictwa pracy 
i poradnictwa zawodowego, ale także 
usługi pozwalające na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych lub przekwa-
lifikowanie. Były to szkolenia indywi-
dualne i grupowe dla osób bezrobot-
nych oraz wszelkie formy kształcenia 
ustawicznego realizowane w ramach 
środków Krajowego Funduszu Szkole-
niowego adresowane do pracodawców 
i zatrudnionych przez nich pracowni-
ków. Zatrudnienie było i jest wspiera-
ne poprzez instrumenty rynku pracy 
takie jak: staże, szkolenia, prace inter-
wencyjne, roboty publiczne, refundacje 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, bony zatrudnienio-
we, bony na zasiedlenie oraz środki 
na działalność gospodarczą. Wspar-
cie to pozwala na jednoczesną pomoc 
osobom, które pracy szukają oraz pra-
codawcom, którzy pracownika poszu-
kują.

Stopa bezrobocia w powiecie łęczyń-
skim na koniec września 2022 roku 

wyniosła 5,2%, dla wojewódz-
twa lubelskiego 7,8%, natomiast 
w kraju kształtowała się na pozio-
mie 5,1%.

Bezrobocie w powiecie łęczyńskim 
to przede wszystkim bezrobocie kobiet. 
Problem ze znalezieniem odpowied-
niej pracy mają też wykształcone osoby 
młode (do 30 roku życia), które często 
decydują się na szukanie pracy w więk-
szych miastach. Niepokojącym zjawi-
skiem jest również to, że absolwenci 
szkół średnich o profilu zawodowym 
coraz częściej nie uzyskują dyplomu 
zawodowego. Większość osób zareje-
strowanych w Urzędzie Pracy w Łęcz-
nej to osoby zamieszkujące tereny wiej-
skie, gdzie dodatkowym problemem 
jest brak możliwości dojazdu środkami 
komunikacji ogólnodostępnej do poten-
cjalnych miejsc pracy. Długie pozosta-
wanie w rejestrach osób bezrobotnych 
nie ułatwia procesu ich aktywizacji, 
a fakt podjęcia pracy, przy czasowym 
wparciu Urzędu, w wielu przypadkach 
powoduje zjawisko powrotu do statu-
su bezrobotnego, co wskazuje na róż-
norodne problemy związane z utrzy-
maniem zatrudnienia. Każda osoba 
zarejestrowana w Urzędzie Pracy jest 
inna i inne są przyczyny pozostawa-
nia bez pracy, dlatego też pracownicy 
PUP nie ustają w poszukiwaniu indy-
widualnych rozwiązań, adekwatnych 
do potrzeb tych osób, by mogły odna-
leźć się na rynku pracy.

 9Tekst: Marzena Pogonowska

Co słychać w Urzędzie Pracy?
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3 listopada w powiecie 
gościliśmy przedstawicieli 
Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Lublinie.

Powołane przez Powiat Łęczyń-
ski instytucje są  inspira-
cją dla innych samorządów. 

W powiecie gościliśmy przedsta-
wicieli JST działających w obsza-
rze ekonomii społecznej. Pierwsze 
spotkanie odbyło się w Łęczyńskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym 
adresem”, gdzie Prezes Zarządu 
Marta Godula mówiła o tworze-
niu spółdzielni socjalnej i najważ-
niejszych aspektach jej funkcjo-
nowania.

Kolejnym miejscem spotkania 
był Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Jaszczowie. Dyrek-
tor Elżbieta Brodzik zaprezentowa-
ła najważniejsze aspekty funkcjono-
wania ZAZ. Spotkanie zakończono 
w Dziennym Domu Seniora oraz 
Centrum Mieszkalno-Opiekuńczym 
w Jaszczowie gdzie p.o. Kierownik 
DDS Iwona Sawicka i Dyrektor COM 
Justyna Sawicka przedstawiły formę 

wspierania podmiotów ekonomii spo-
łecznej przez samorządy lokalne oraz 
wspomniały o najważniejszych czyn-
nikach funkcjonowania ośrodków.

 9Tekst: Angelika Maziarz

Wizyta studyjna 
w jednostkach powiatu

Powiat Łęczyński przystąpił 
do realizacji ogólnopolskiego, 
innowacyjno–wdrożeniowego 
projektu Modelu Wsparcia 
Międzysektorowego na rzecz 
zintegrowania działań wobec 
dzieci, uczniów i rodzin.

Ogólnym celem MWM jest 
wyrównywanie szans i umożli-
wienie pełnego włączenia osób 

i rodzin we wszystkie obszary życia. 

Ten innowacyjny model zakłada zin-
tegrowanie działań różnych insty-
tucji świadczących pomoc dziecku 
i rodzinie (sektor edukacji, zdrowia, 
pomocy społecznej). Podstawą MWM 
jest założenie, że w środowisku lokal-
nym powstanie aktywna sieć współ-
pracujących instytucji. W przyszło-
ści umożliwi to dziecku oraz rodzinie 
sprawne skorzystanie z usług świad-
czonych przez różnego rodzaju insty-
tucje w powiecie. 

Instytucją koordynującą projekt 
została Poradnia Psychologiczno– 
Pedagogiczna w Łęcznej. Funkcję 
koordynatora Wsparcia Między-
sektorowego pełni mgr Małgorza-
ta Zarzycka – pedagog, koordy-
natora Instytucji Koordynującej 

mgr Aleksandra Połeć – psycho-
log, koordynatora badań WWR 
pełni mgr Izabela Bogusz – peda-
gog, koordynatora Badań Uczniów 
mgr Katarzyna Kuzioła – psycho-
log. Jednym z pierwszym dzia-
łań w ramach projektu jest prze-
prowadzenie badań w populacji 
dzieci od 6 miesiąca do 6 lat oraz 
wśród uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Ocena, która 
jest przeprowadzana wykorzystu-
je Międzynarodową Klasyfikację 

Funkcjonowania Niepełnospraw-
ności i Zdrowia – ICF. 

Projekt realizowany jest przez Uni-
wersytet Śląski na zlecenie Ministra 
Edukacji i Nauki we współpracy 
z Uniwersytetem Śląskim w Katowi-
cach, Akademią Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w War-
szawie, Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Katolic-
kim Uniwersytetem Lubelskim oraz 
Uniwersytetem Marii-Curie Skłodow-
skiej w Lublinie. Kolejnym krokiem 
w ramach projektu będzie zorganizo-
wanie konferencji w dniu 1 grudnia 
2022 r. mającej na celu nawiązanie 
współpracy międzyinstytucjonalnej 
w Powiecie Łęczyńskim.

 9Tekst: Grażyna Paterek

Nowe działanie Poradni 
Psychologiczno– 
Pedagogicznej w Łęcznej

W spotkaniach 
uczestniczył 

Starosta Łęczyński 
Krzysztof 

Niewiadomski
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8 listopada Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
gościła Magdalenę Kordel – 
twórczynię bestsellerowych 
powieści: „Anioł do wynajęcia”, 
„Uroczysko” i „Sezon na cuda”.

Autorka przygodę z pisaniem 
rozpoczęła w lokalnej gaze-
cie w Otwocku. Debiutowa-

ła w 2005 r. powieścią „48 tygodni”, 
której wydanie, jak twierdzi, zawdzię-
cza mężowi. Obecnie w swoim dorob-
ku literackim, ku naszej radości, ma 24 
powieści, w tym bestsellerowe serie: 
„Malownicze”, „Uroczysko”, „Miastecz-
ko”, „Tajemnice”.

Prywatnie jest mamą, żoną, miło-
śniczką gotowania i podróży. Uwiel-
bia wyjeżdżać w Sudety. To właśnie 
w tych ukochanych polskich górach 
umiejscowiła stworzone na kartach 
swoich książek niewielkie miasteczko 
„Malownicze”.

Podczas spotkania pisarka opowia-
dała o swoich perypetiach związa-
nych z powstaniem pierwszych ksią-
żek, inspiracjach i pomysłach na kolejne 
powieści, planach wydawniczych oraz 
marzeniach. Zauroczyła nas swoim 
optymizmem, ciepłem i pogodą ducha. 
Udowodniła, że nawet z beznadziejnej 
sytuacji jest wyjście. Wystarczy tylko 
wierzyć i uparcie dążyć do celu.

Magdalena Kordel tworzy inspirują-
ce i wzruszające historie, pełne życio-
wych zawirowań i rodzinnych sekre-
tów. Kreuje postacie odznaczające się 
niezłomną siłą charakteru. Jej książki 
pozwalają oderwać się od szarej rze-
czywistości, są „balsamem dla duszy”, 
ciągle zyskują i emocjonują kolejne 
rzesze czytelników. Wszystkie pozycje 
dostępne są w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łęcznej. Zapraszamy.

W literackiej podróży z autor-
ką uczestniczyli: Michał Pelczarski 
– Wicestarosta Łęczyński, Wiolet-
ta Wachewicz – Sekretarz Powiatu 
Łęczyńskiego, Agnieszka Korzeniew-
ska – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej, czytel-
nicy Dyskusyjnych Klubów Książki 
działających w bibliotekach publicz-
nych w Cycowie, Ludwinie, Milejowie, 
Łęcznej, członkowie Klubu Senior+ 
w Łęcznej, bibliotekarze oraz miło-
śnicy twórczości Magdaleny Kordel.

Spotkanie zorganizowane w ramach 
działalności Dyskusyjnego Klubu 
Książki zostało dofinansowane 
ze środków Instytutu Książki, pocho-
dzących z dotacji celowej Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

 9Tekst: Monika Bogusz

Magdalena Kordel w Łęcznej!

Od lipca 2022 roku 
w wyremontowanym 
Dworze Lacherta 
w Ciechankach funkcjonuje 
Centrum Pracy Twórczej-
Oddział Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Puchaczowie.

Ruinę zabytkowego dworu 
odbudowano w latach 2020 
2022 roku ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu 
pn. „Przywrócenie wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego bazą dla trans-
granicznej współpracy młodzieży 
i grup twórczych z Polski i Biało-
rusi”.

Odzyskaliśmy miejsce historycz-
ne, świadczące o naszej tożsamo-
ści. Tym samym nasz region zyskał 
nowe szanse rozwoju, nową prze-
strzeń do kultywowania naszej tra-
dycji i kultury oraz poznawania 
historii.

Od tego czasu dwór, gdzie mieści 
się Centrum Pracy Twórczej, służy 
naszej społeczności i nie tylko. 
Wyremontowany budynek dworu 
jest otwarty dla zwiedzających. 
W atrakcyjnych dworskich wnę-
trzach mieści się sala wielofunk-
cyjna umeblowana w stylu epoki, 
sala wystawowa z aktualnymi eks-
pozycjami, Izba Pamięci Bohdana 
Lacherta ze stałą wystawą poświę-
coną architektowi. Na  piętrze 
dworu znajdują się wyposażone pra-
cownie warsztatowe: projektowa, 
plastyczna i komputerowa. Orga-
nizowane są tutaj bezpłatne zajęcia 
edukacyjne dostosowane do wieku 
i potrzeb odbiorców. Odbywają się 
wydarzenia kulturalne, jak rów-
nież warsztaty, plenery dla studen-
tów, artystów i innych osób zain-
teresowanych sztuką, architekturą, 
historią i tradycją. W atrakcyjnych 

wnętrzach dworu istnieje możliwość 
organizowania: wykładów, semina-
riów, konferencji dla różnych grup. 
Centrum Pracy Twórczej podejmuje 
współpracę i realizuje przedsięwzię-
cia z innymi instytucjami, szkołami, 
placówkami, uczelniami i organiza-
cjami pozarządowymi. Odwiedza-
jący mają możliwość korzystania 
z podręcznej biblioteczki – czytel-
ni, gdzie udostępniane są publika-
cje i materiały edukacyjne. Tury-
ści, przy okazji zwiedzania dworu, 
chętnie korzystają z wypożyczal-
ni rowerów i przemierzają wyty-
czoną trasę,, Śladami Lachertów”. 
Od stycznia 2023 roku w Dworze 
Lachertów będzie mieścił się także 
Pałac Ślubów.

HISTORIA DWORU
Modernistyczny dwór, jakich nie-
wiele w Polsce, zbudował w roku 
1925 Wacław Lachert de Peselin. 
Był on właścicielem majątku ziem-
skiego Ciechanki, przedsiębiorcą, 
filantropem, należącym w między-
wojniu do elity biznesowej kraju. 
Projekt budynku wykonał jego syn 
Bohdan – późniejszy znany archi-
tekt awangardy. Przez niespeł-
na dwie dekady mieszkała w nim 
rodzina Lachertów, wpisując się 
w naszą historię jako polscy patrio-
ci i społecznicy. Po wojnie władza 
ludowa przeznaczyła dwór na Pań-
stwowy Dom Wypoczynku Lite-
ratów. Później był Państwowym 
Domem Wypoczynkowym Pocz-
towców. Od roku 1951 w majątku 
zorganizował się Państwowy Ośro-
dek Maszynowy, a w dworze miesz-
kali jego pracownicy z rodzinami. 
Po upadku POM, w roku 2000, 
dwór niszczał i popadł w ruinę. 
Od 2008 roku stał się własnością 
Gminy Puchaczów.

 9Tekst: Bożena Warzyszak

Dwór w Ciechankach 
przywrócony do dawnej 
świetności
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Przetarg na budowę SOR 
został rozstrzygnięty. 
To oznacza, rozpoczęcie 
prac budowlanych, 
a w konsekwencji pewne 
utrudnienia. – Ale na tym 
etapie inwestycji Szpitalny 
Oddział Ratunkowy będzie 
funkcjonował według 
dotychczasowych reguł, 
czyli dla pacjentów będzie 
dostępny bez ograniczeń 
czasowych – zapewnia dyr. 
SPZOZ Krzysztof Bojarski.

Pewne niedogodności mogą 
się jednak pojawić, a związa-
ne będą bardziej z hałasem 

niż ograniczeniami przestrzeni czy 
dostępności do pomocy medycznej. 
Wkroczenie ekipy budowlanej wiąże 
się z prowadzeniem prac wewnątrz 
budynku, kuciem i burzeniem ścian. 
Z pomieszczeń obok SOR mogą więc 
dochodzić odgłosy typowo budow-
lane.

Po realizacji I części inwestycji – 
wewnątrz szpitala, prace prowadzo-
ne będą na zewnątrz budynku.

– Zgodnie z harmonogramem II etap 
zaplanowany został na przyszły rok. 
Już wiadomo, że wiązać się to będzie 
z większymi utrudnieniami niż obec-
nie – zapowiada dyr. Krzysztof Bojar-
ski. – Chcemy ograniczyć niedogodno-
ści do minimum, ale ich nie unikniemy. 
Dlatego przepraszamy za utrudnie-
nia i prosimy o wyrozumiałość.

Przebudowę i rozbudowę SOR 
wykona lubelska firma Empora 
za kwotę 7 925 000 zł. Zgodnie z pla-
nami w oddziale ratunkowym zosta-
ną wytyczone dwie strefy i dwie drogi 
komunikacyjne. Jedna przeznaczona 
będzie dla osób z objawami chorób 
zakaźnych, a druga dla pozostałych 
pacjentów potrzebujących doraźnej 
i specjalistycznej pomocy medycz-
nej. W SOR powstanie także nieza-
leżne od szpitalnego zaplecze diagno-
styczne, gdzie będzie można wykonać 
badania rtg, usg i tk (tomografia kom-
puterowa). Na zakończenie inwestycji 
i przebudowanie SOR oraz powiększe-
nie go o ok. 340 mkw. musimy pocze-
kać do połowy przyszłego roku.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

Oddział ratunkowy w przebudowie

3 listopada w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym 
odbyła się konferencja 
podsumowująca kolejny 
rok realizacji projektu 
„Wędrówki Lubelskich 
Żurawi”. Działania 
zrealizowane w 2022 
roku są kontynuacją 
prac rozpoczętych rok 
wcześniej.

G łównym celem projektu 
jest czynna ochrona żurawi 
gniazdujących na obszarze 

województwa lubelskiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tych zwią-
zanych z obszarem Poleskiego 
Parku Narodowego.

– Innowacyjność Bogdanki przy-
świeca również realizatorom pro-
jektu, mam na myśli innowacyj-
ność, która wiodła prym w zadaniach 
z zakresu czynnej ochrony. Nowo-
czesna kamera online, nadajniki 
GPS, strona internetowa, czy spo-
tkania edukacyjne w czasie rzeczy-
wistym z przyrodnikami – to elemen-
ty, bez których projekt nie mógłby 

istnieć, a jego efekty przyrodnicze 
nie byłyby aż tak miarodajne. Mamy 
tego pełną świadomość i z pełnym 

zaangażowaniem wspieramy projekt, 
mając na uwadze, że nasze najbliższe 
otoczenie to ostoja bioróżnorodności 

przyrodniczej całego województwa 
– powiedział Dariusz Dumkie-
wicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. 

Handlu i Inwestycji Lubelskiego 
Węgla Bogdanka.

 9 Tekst: Marcin Kujawiak

Wędrówki Lubelskich Żurawi
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Jesienna odsłona sezonu 
2022/2023 dobiegła końca. 
W sumie mieliśmy okazję 
oglądać 21 spotkań 
Górników w rozgrywkach 
Fortuna 1 Ligi i Fortuna 
Pucharu Polski. Początek 
nie był łatwy dla Zielono-
Czarnych. Po spadku 
z PKO BP Ekstraklasy 
klub musiał zmierzyć 
się z dużymi ruchami 
kadrowymi. W sezon 
Górnicy startowali z prawie 
całkowicie wymienionym 
składem, który uzupełniany 
był aż do końca okienka 
transferowego, czyli 
do końca sierpnia. 
Z ekstraklasowej kadry 
zostali ostatecznie jedynie 
Daniel Dziwniel, Maciej 
Gostomski, Tomasz Woźniak, 
Damian Gąska, Sergiej 
Krykun, Ruben Lobato, 
Jonathan De Amo, Dawid 
Tkacz, Łukasz Szramowski 
i Michał Szałachowski.

W   lidze drużyna trenera 
Marcina Prasoła zapisała 
na swoim koncie 4 zwy-

cięstwa, 7 remisów i 7 porażek. 
Rozgrywki rozpoczęły się w lipcu, 
a na przełamanie czekać musie-
liśmy do końca sierpnia, kiedy 
to Górnicy wysoko, bo aż 4–1, 
pokonali przed własną publiczno-
ścią Odrę Opole.

Chwilę później, bo  1  wrze-
śnia, Górnik Łęczna wyjazdowym 
meczem do Gdyni rozpoczął rywa-
lizację w Fortuna Pucharze Polski. 
Mecz z Arką nie został rozstrzy-
gnięty przez 120 minut, ostatecz-
nie zakończył się bezbramkowym 
remisem, a o awansie do kolejnej 
rudny zadecydować musiała seria 
rzutów karnych, w której Zielono-
-Czarni strzelili bramkę więcej, niż 
ich ligowi rywale (k. 3–4). Przygoda 
z Pucharem Tysiąca Drużyn trwała 
więc nadal, w losowaniu par 1/16 
finału Górnicy trafili na ekstrakla-
sową Koronę Kielce, która została 
pokonana 1–0 po trafieniu Huber-
ta Sobota w samej końcówce pod-
stawowego czasu gry. W następnej 
rudzie Zielono-Czarnym przyszło się 
zmierzyć z kolejnym rywalem z PKO 
BP Ekstraklasy. W doliczonym cza-
sie gry, mimo gry w osłabieniu, Gór-
nik Łęczna pokonał Piasta Gliwice 
1–0, po bramce młodego Słoweń-
ca, Egzona Kryeziu. Tym samym 
Górnicy powtórzyli po raz 3 histo-
ryczny sukces klubu i awansowali 
do 1/4 finału Fortuna Pucharu Pol-
ski, który rozegrany zostanie wio-
sną przyszłego roku. W losowaniu 
par ćwierćfinałowych, które odby-
ło się w Katarze, Zielono-Czarni tra-
fili na drugoligową Pogoń Siedlce.

Górnicy w  końcówce rundy 
nabierali wciąż rozpędu, notując 

coraz lepsze występy nie tylko 
w Pucharze Polski, ale i w lidze, 
mimo iż wyniki niekoniecznie 

to odzwierciedlają. Liczba punk-
tów w  ligowej tabeli powinna 
być wyższa, gdyż kilkukrotnie 

Zielono-Czarni tracili prowadze-
nie w końcowych minutach meczu. 
Zdarzyło się tak między innymi 

w meczu z GKS-em Katowice (2–2), 
Bruk-Bet Termalicą Niecieczą 
(2–2), Zagłebiem Sosnowiec (2–2), 
czy w ostatniej kolejce tego roku 
w spotkaniu z wiceliderem, Pusz-
czą Niepołomice (2–2). W run-
dzie jesiennej drużynie z Łęcznej 
udało się zdobyć 27 bramek, a naj-
lepszym strzelcem Górnika zosta-
je Sergiej Krykun z 6 trafienia-
mi na koncie. Po 18 rozegranych 
kolejkach Fortuna 1 Ligi Zielono-
-Czarni zajmują obecnie 13 pozy-
cję w tabeli.

Przed nami długa, zimowa prze-
rwa w  rozgrywkach ligowych, 
do których powrócimy dopiero 
w drugi weekend lutego. W ramach 
przygotowań do startu rundy Gór-
nicy rozegrają gry kontrolne, m.
in. z Polonią Warszawa, Wisłą Kra-
ków, czy Koroną Kielce. Liczymy, 
że wiosną nowo zbudowana dru-
żyna trenera Marcina Prasoła da 
nam wszystkim dużo więcej powo-
dów do radości i stanie do walki 
o kolejny awans do PKO BP Eks-
traklasy.

 9Tekst: Karolina Rusek

Podsumowanie jesiennych 
rozgrywek Górnika Łęczna
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Realizacja zadań publicznych 
w 2022 roku przez Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Głębokiem.

Z  pozyskanych środków publicznych Powia-
tu Łęczyńskiego zrealizowałyśmy, jako KGW 
dwa zadania publiczne:

 5 26.06.2022 roku zrealizowano po raz drugi 
zadanie pn. Poznajemy teren powiatu łęczyń-
skiego – rajd rowerowy Głębokie-Dratów. Kolej-
ny raz KGW w Głębokiem zorganizowało rajd 
rowerowy, w którym wzięli udział mieszkańcy 
powiatu łęczyńskiego (gmina Cyców i Gmina 
Puchaczów). Dzięki sprzyjającej aurze uczest-
nicy mogli podziwiać piękno mijanych okolic 
kończąc na zwiedzaniu Cerkwi parafialnej pod 
wezwaniem św. Mikołaja w Dratowie, należą-
cej do dekanatu Lublin diecezji lubelsko-chełm-
skiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego.

 5 Po raz trzeci realizowałyśmy zadanie mające 
na celu wzmocnienie roli kultury w budowa-
niu aktywności społecznej. Celem nadrzędnym 
było wspólne spotkanie kobiet, na którym wyko-
nywałyśmy różnego rodzaju wieńce, wiązanki 
okolicznościowe. W spotkaniu 21.10.2022 roku 
uczestniczyły panie z terenu powiatu łęczyń-
skiego, jak również uczestniczki Dziennego 
Domu Seniora w Jaszczowie. Spotkanie było 
okazją do wymiany doświadczeń, propagowania 
kunsztu i talentów. W czasie warsztatów można 
było pobudzić swoją kreatywność w sympatycz-
nej atmosferze, w otoczeniu kwiatów, dekora-
cji oraz akcesoriów niezbędnych do tworzenia 
kompozycji. Na zakończenie spotkania degu-
stowano potrawy przygotowane przez KGW.

 5
 9Tekst: Marta Kociuba

Zadania publiczne realizowane  
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Głębokiem
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Głównym filarem działalności 
powstałego w 2021 r. KGW 
„Charlężanki” jest integracja 
i aktywizacja mieszkańców 
Charlęża i okolic. Realizujemy 
to poprzez organizowanie 
wydarzeń kulturalnych 
m.in.: festynu powiązanego 
z promocją zdrowia 
„Szczepimy się z KGW”. Było 
to pierwsze od lat wydarzenie, 
które ze społecznością 
Charlęża udało nam się 
zorganizować. Bardzo dużą 
pomocą przy organizacji 
okazali się strażacy z Charlęża 
i sąsiednich wsi. Można było 
spróbować dań regionalnych, 
uczestniczyć w konkursach, 
posłuchać koncertu, jak 
również zatańczyć pod 
gwiazdami.

K olejne wydarzenie zorganizo-
wane przez KGW było w cało-
ści poświęcone naszym naj-

młodszym mieszkańcom. Były 
to odwiedziny Świętego Mikoła-
ja, który jak zawsze nie zapomniał 
ze sobą zabrać prezentów, wniósł 
wiele radości oraz uśmiechu dla 
wszystkich uczestników.

29 maja świętowaliśmy wspólnie 
Dzień Dziecka, który był połączony 
z dniem integracji mieszkańców Char-
lęża. Ten dzień był wyjątkowy, ponie-
waż razem z najmłodszymi mogliśmy 
uczestniczyć w konkursach i przypo-
mnieć sobie nasze najmłodsze lata. 
Naszym celem było również to, aby 
czynnie włączyć w udział wszystkich 
rodziców.

Staramy się dotrzeć do większej licz-
by odbiorców, również spoza okoli-
cy, których zapraszamy do wspólne-
go, miłego spędzania czasu w naszych 
skromnych zakątkach. W związku z tym 
już na początku działalności Koła sta-
wiłyśmy czoła pierwszym występom 
w TVP Lublin i Radio Plus.

W najbliższych zamierzeniach jesz-
cze na ten rok mamy zaplanowane 
dwa wydarzenia. W listopadzie po raz 
pierwszy zorganizujemy warsztaty świą-
teczne z tworzenia ozdób choinkowych 
i bożonarodzeniowych, zdobienia pier-
ników. Następnym wydarzeniem będą 
„MIKOŁAJKI KGW CHARLĘŻANKI”, 
a dzieci po raz kolejny odwiedzi Święty 

Mikołaj, czas umilą animatorzy, którzy 
razem z nami będą zabawiać tańcem, 
śpiewem, konkursami oraz wspólnym 
poczęstunkiem.

Chcemy również aktywnie uczest-
niczyć w świętach kościelnych, które 
są częścią tradycji i życia na wsi. 
W związku z tym 15 sierpnia 2022 r. 
czynnie uczestniczyłyśmy w uroczysto-
ści Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny – święcie, które również znane 
jest pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. 
Z tej okazji przygotowałyśmy kościół, 
ubierając go w tradycyjne ziołowe 
bukiety oraz stworzyłyśmy specjalne 
wiązanki (tradycyjne bukiety żniwne), 
tzn. „równianki”. Ponadto od 2020 
roku nasza koleżanka z koła (Danusia) 
co roku tworzy wieniec dożynkowy, 
który startuje w konkursie dożynko-
wym na szczeblu powiatowym.

Oprócz tego bierzemy udział 
w wielu wydarzeniach kulturalnych, 

organizowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego np.: co roku Święto 
Truskawki, Dożynki Regionalne, Bitwa 
Regionów, Powiatowy Dzień Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz Dzień Produktu 
Lokalnego i Tradycyjnego w powiecie 
łęczyńskim, propagując żywność regio-
nalną oraz rękodzieło. Ogromną satys-
fakcję sprawia nam kiedy mieszkańcy 
odwiedzają nasze stoisko na tego typu 
wydarzeniach i próbują naszych spe-
cjałów, które znikają w mgnieniu oka. 
Zawsze też możemy liczyć na współ-
pracę z innymi KGW, które chętnie 
dzielą się własnymi przepisami, recep-
turami oraz pomysłami. Rywalizacja 
nie jest nam obca, ale też, jeśli jest 
potrzeba, potrafimy się zorganizować, 
przede wszystkim w celu pomocy oso-
bom potrzebującym: chorym, w cięż-
kiej sytuacji rodzinnej czy finansowej.

Nie sposób nie wspomnieć, 
że w KGW „Charlężanki” są również 

osoby z talentem artystycznym. Pani 
Jadzia na każdą okazję potrafi napi-
sać wiersz: o samej organizacji, o jej 
działaniach, o członkach. Za każdym 
razem wywołuje to wiele emocji, przede 
wszystkim zachwytu, radości, często 
wiele śmiechu. Poniżej prezentujemy 
jeden z utworów Pani Jadzi:

My Charlężanki fajne dziewczyny
Chodź ulepione nie z jednej gliny
Gotujemy, pieczemy, zumbę tańczymy
I na temat zacierki i fusi czasem radzimy
Humory nam zawsze Dopisują.

Lecz kiedy trzeba w życiu potrzebie,
Każda potrafi dać wszystko z siebie,
Chodź każda inna to się zgadzamy,
Bo pozytywne podejście do życia mamy.
Mamy swe domy prace rodziny
Lecz i dla innych dużo Robimy.

Jednak najbardziej cieszy nas 
wspólnie spędzony czas, praca w gru-
pie i rozwijanie naszej małej społecz-
ności, jaką jest wieś Charlęż. Żyjąc 
w pośpiechu, często nie zauważamy 
piękna, jakie nas otacza. Tym bardziej 
jest nam niezmiernie miło i rozpiera 

nas duma, że pomimo codziennego 
pędu, potrafimy się zatrzymać, prze-
kazywać sobie wartości, które niejed-
nokrotnie zostały zapomniane, otwo-
rzyć się na innych oraz dać innym coś 
z siebie. Jak widać działamy na wielu 
płaszczyznach: społeczna aktywność, 
integracja polskiej wsi, pomoc potrze-
bującym, kultywowanie tradycji ludo-
wych, a przede wszystkim tworzenie 
dobrych relacji międzyludzkich. Dla-
tego też wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do nas w odwiedziny, 
uczestnictwa w wydarzeniach przygo-
towanych przez KGW oraz próbowania 
naszych regionalnych potraw. Wszyst-
kim również dziękujemy za zaangażo-
wanie i pracę włożoną w działalność 
i rozwój naszego Koła.

 9Tekst: Dagmara Duda

KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW „CHARLĘŻANKI”  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 1,5 roku
 5 Liczba członków: 42
 5 Najstarszy członek ma: 79 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 18 lat

KGW „Charlężanki” (gmina Spiczyn)
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Zarówno Michał jak i jego 
brat Cezary Oleksiejczuk 
(aktualny mistrz organizacji 
FEN) zamieszkują na stałe 
w powiecie łęczyńskim 
w miejscowości Barki, 
i związani są z tymi terenami 
od pokoleń. Obaj są lokalnymi 
patriotami, założyli tutaj 
rodziny i wiążą swoją przyszłość 
z tym miejscem.

Michał w latach 2016–2017 mistrz 
polskiej federacji TFL w wadze 
półciężkiej, były zawodnik fede-

racji FEN. Od października 2017 roku 
walczy dla największej federacji MMA 
na świecie – UFC (Ultimate Fighting 
Championship). Przez dłuższy czas 
„Husarz” toczył pojedynki dla ame-
rykańskiego giganta w kategorii pół-
ciężkiej, aby następnie przenieść się 
do dywizji średniej, gdzie zamierza się-
gnąć po mistrzowski pas.

Kolejną walkę Michała będziemy 
mogli obejrzeć już 17 grudnia podczas 
UFC Fight Night 217 gdzie nasz krajan 
zmierzy się z Albiertem Durajewem.

 9Tekst: Michał Pałasz

Michał „Husarz” Oleksiejczuk
(ur. 22 lutego 1995 roku we Włodawie) – polski zawodnik MMA

Polecamy konto Michała
na Instagramie

@MICHALOLEKSIEJCZUKUFC

TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT
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Publikacja „Anonimowi 
Alkoholicy”, nazywana często 
„Wielką Księgą”, ukazała się 
po raz pierwszy w Stanach 
Zjednoczonych w 1939 r., 
natomiast w Polsce w roku 
1991. Zawiera osobiste historie 
42 reprezentatywnych, 
nałogowo pijących ludzi, 
którzy wytrzeźwieli stosując 
zasady programu wspólnoty 
AA. Sugeruje kroki i zasady, 
których przestrzeganie 
pozwoliło pierwszym członkom 
wspólnoty na pokonanie 
w sobie przymusu picia.

Wielka Księga jest podstawo-
wym podręcznikiem w proce-
sie zdrowienia z alkoholizmu. 

Można ją traktować, jako vademecum, 
„instrukcję obsługi”, aby postawić ́każdy 
z proponowanych dwunastu kroków. 
Lektura „Wielkiej Księgi” dla tych, któ-
rzy mają problemy z piciem, może być 
skuteczną pomocą, podpowiedzieć kon-
kretne działania, żeby zdrowieć z alko-
holizmu.

Pierwsze strony „Wielkiej Księgi” 
opisują proces „poddania się”, czyli 
przyznania się do problemu alkoholo-
wego. Książka pozwala na zdefiniowa-
nie problemu, by następnie wskazać 

rozwiązanie w życiu konkretnej osoby. 
Możemy dać sugestie, aby każdy mają-
cy problem przeczytał książkę i zna-
lazł swoją prawdę ̨o chorobie alkoho-
lowej i alkoholizmie. Książka zaczyna 
się ̨od opisu fizycznych i mentalnych 
(umysłowych) symptomów alkoho-
lizmu, stawia pytania o to, czy przy-
znajemy się, że jesteśmy alkoholika-
mi, że mamy problem alkoholowy? 
W „Wielkiej Księdze” zostało zapisane 
to najważniejsze zdanie: „Kiedy szcze-
rze chcesz, a nie możesz przestać pić 
lub jeśli podczas picia masz niewielką 
kontrolę nad tym, ile wypijesz, prawdo-
podobnie jesteś alkoholikiem. W takim 

przypadku cierpisz na chorobę,̨ którą 
może pokonać ́jedynie doświadczenie 
duchowe” (WK str. 37); „Przekonali-
śmy się ̨(nauczyliśmy się ̨na własnym 
doświadczeniu), że musimy bezwarun-
kowo w głębi swojego jestestwa przy-
znać, że jesteśmy alkoholikami (nikt 
inny nie może tego za nas zrobić). 
To pierwszy krok w powrocie do zdro-
wia” (WK str. 30).

„Wielka Księga” to najważniejsza 
pozycja w świecie uzależnień w ogóle, 
nie tylko od alkoholu. To swoisty 
pamiętnik, a zarazem duchowe kom-
pendium, które zmieniło losy wielu 
ludzi na całym świecie. Poradnik nie 
tylko dla uzależnionych i ich rodzin. 
To książka dla każdego.

 9Tekst: ks. Dariusz Kwiatkowski 
MIC, powiernik klasy A, Rady 
Powierników Służby Krajowej 

wspólnoty AA w Polsce

TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Anonimowi Alkoholicy
Opowieść o tym jak tysiące mężczyzn 
i kobiet wyzdrowiało z alkoholizmu

17 listopada Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 
w Łęcznej gościła dzieci 
z oddziału przedszkolnego 
0”b” ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
w Łęcznej wraz z paniami 
wychowawczyniami: Edytą 
Smyk i Małgorzatą Hosaja.

M ali czytelnicy uczestniczyli 
w lekcji bibliotecznej „Jak 
powstaje książka – historia 

i współczesność”. Z wielkim zain-
teresowaniem wysłuchali opowie-
ści o historii książki. Z ciekawo-
ścią również obejrzeli podstawowe 
przedmioty związane z jej powsta-
waniem, a także reprodukcje egip-
skiego papirusu, kart XVI-wiecznego 
kodeksu oraz wydawnictwo z krakow-
skiej drukarni J. Mateckiego z począt-
ków XIX w. Zachwycali się zasobami 

naszej biblioteki, szczególnie przezna-
czonymi dla dzieci. Najbardziej zaan-
gażowani i aktywni uczniowie zostali 
nagrodzeni upominkami.

Dziękujemy za wspólną naukę 
oraz przygodę z książką. Zaprasza-
my ponownie!

 9Tekst: Monika Bogusz

Jak powstaje książka?

Pozycja dostępna 
jest w zasobach 

Powiatowej 
Biblioteki 
Publicznej 
w Łęcznej.
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Podczas Lubelskiej Gali 
Turystyki, która odbyła się 
27 października w Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie, 
wręczono certyfikaty 
Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. Jeden z nich 
otrzymało nasze Lokalne 
Centrum Informacji 
Turystycznej.

Galę zorganizowała Lubelska 
Regionalna Organizacja Tury-
styczna przy współpracy z Urzę-

dem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego. Podczas uroczystości 
rozstrzygnięto Konkurs na Najlepszy 
Produkt Turystyczny Województwa 
Lubelskiego 2022 i wręczono certy-
fikaty punktom it. Certyfikat ważny 
jest przez 2 lata i potwierdza spełnia-
nie wymogów określonych przez Pol-
ską Organizację Turystyczną, dotyczą-
cych m.in. oznakowania, wyposażenia 
oraz kwalifikacji informatorów tury-
stycznych.

W całym województwie jest 16 cer-
tyfikowanych punktów informacji 

turystycznej, a na Pojezierzu Łęczyń-
sko-Włodawskim certyfikat posiada-
ją tylko: Lokalne Centrum Informacji 
Turystycznej w Łęcznej i Punkt Infor-
macji Turystycznej Poleski Park Naro-
dowy w Urszulinie.

Nasz punkt informacji turystycznej 
znajduje się w Starostwie Powiatowym 
w Łęcznej, na parterze budynku Cen-
trum Zarządzania Siecią. Czynny jest 
w godzinach pracy urzędu. Dysponu-
je materiałami informacyjnymi doty-
czącymi naszego powiatu oraz woje-
wództwa lubelskiego.

 9Tekst: Beata Cieślińska

Certyfikat dla 
naszego punktu
informacji turystycznej
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23 listopada Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Łęcznej 
zorganizowała eliminacje 
powiatowe 26. Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego. 
Tegoroczna edycja odbyła się 
pod hasłem „Współczesność”.

Recytacje oceniło jury w składzie: 
Dominika Jarosz – instruktor Biura 
WOK-CSK w Lublinie, Maria Kie-

res-Kramek – poetka, prozatorka, pla-
styczka, laureatka konkursów poetyc-
kich, Danuta Binkiewicz-Kołodziej 
– poetka, dziennikarka, filolog polski.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI 
W TURNIEJU WOJEWÓDZKIM 
REPREZENTOWAĆ BĘDĄ:

 5 Alicja Roczon – z recytacją wier-
sza „O Rupakach” D. Wawiłow (SP 
w Ostrówku),

 5 Hanna Skórska – „Żona Lota” J. 
Łobodowski (ZS im. 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich w Cycowie),

 5 Emilia Cegłowska – „Widziałam 
ostatnią pszczołę” H. Poświatowska 
(SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcz-
nej),

 5 Milena Sobiesiak – „Ciemno, prawie 
noc” J. Bator (fragm.) (SP nr 2 im. T. 
Kościuszki w Łęcznej).

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
 5 Szymon Dudek – SP nr 1 w Głębo-
kiem,

 5 Martyna Gajos – SP im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Zawieprzycach,

 5 Piotr Jóźwiak – SP im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Zawieprzycach,

 5 Pani Barbara Suska z Zezulina 
Pierwszego.

Nagrody, gratulacje, a także podzię-
kowania za niezapomniane spotkanie 
z literaturą uczestnicy konkursu ode-
brali z rąk Krzysztofa Niewiadomskie-
go – Starosty Łęczyńskiego oraz komi-
sji konkursowej.

 9Tekst: Monika Bogusz

Recytatorzy 
nagrodzeni!W dniach 7–8 listopada 

w Teatrze Muzycznym 
w Lublinie odbyły się 25 
Spotkania z Piosenką 
„Dom”. Organizatorem tego 
wydarzenia była Fundacja 
Nieprzetartego Szlaku 
oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Akademia 
Artystyczna” z Lublina.

Uczestnicy zajęć w Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnym 
w Jaszczowie wzięli udział 

w ważnym dla środowiska osób nie-
pełnosprawnych wydarzeniu. Pan 
Adam Richaud z COM wystąpił 
na scenie prezentując piosenkę „Pol-
skie kwiaty”. Wykonanie zachwyci-
ło publiczność, która razem z panem 
Adamem wykonała wspólnie utwór. 
Uczestnik otrzymał głośne brawa 
oraz słowa uznania. Po zakończonych 

występach wszystkich artystów prze-
prowadzone zostały warsztaty wokal-
ne pod okiem ekspertek – artystek 
chóru Teatru Muzycznego – w któ-
rych uczestnicy brali aktywny udział. 
Wydarzenie na długo pozostanie 
w pamięci uczestników, a znajomo-
ści zawarte podczas festiwalu będą 
owocować w przyszłości. 

 9Tekst: Justyna Sawicka

25 Spotkania 
z Piosenką „Dom”

13 listopada w Ostrówku 
na „orliku” odbył się 
Turniej Niepodległościowy, 
którego organizatorem byli 
gospodarze. W Turnieju udział 
wzięło 6 drużyn z powiatu 
łęczyńskiego.

W zawodach startowały druży-
ny 6-osobowe. Mecze rozgry-
wane były w dwóch grupach, 

po 15 min. jeden mecz a następnie pół-
finały i finał. 

SKŁADY DRUŻYN
 5 ZSG: Hubert Jachyszka, Daniel 
Orłowski, Kuba Hyrkel, Łukasz 
Jośko, Patryk Gabrelski, Piotr 
Zabłotny, Łukasz Ciążkowski, Kuba 
Majewski, Michał Pietrzela;

 5 Kijany: Emil Roczon, Paweł Karwac-
ki, Adam Suwałcz, Szymon Kłoda, 
Tomasz Surała, Piotr Mroczek;

 5 Łańcuchów: Oliwer Danielski, Kord 
Kowalewski, Jakub Kłębokowski, 
Paweł Szurek, Kacper Mazur, Emil 

Roczon, Kuba Okal, Marcin Wójto-
wicz, Kacper Chmielewski;

 5 Łęczna: Tadeusz Gmurkowski, 
Marek Kowalik, Mirek Kowalik, Sta-
nisław Bosak, Tomek Sowa, Sławo-
mir Kurzak, Łukasz Socha, Łukasz 
Sęczyk;

 5 Młyn Puchaczów: Maciej Anto-
niewski, Szymon Szkuat, Marcel 
Gabrelski, Błażej Chapuła, Jakub 
Łabędż, Piotr Dojnik;

 5 Ostrówek: Tomasz Mileszczyk, 
Tomasz Pleskot, Mateusz Serafin, 
Kuba Lamorski, Łukasz Czuj, Paweł 
Wodzyński, Grzegorz Wodzyński.

W meczu o pierwsze miejsce Młyn 
Puchaczów pokonał Łęczną 2:1.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 m-ce Młyn Puchaczów, 
2 m-ce Łęczna, 
3 m-ce, Kijany, 
4 m-ce ZSG (Ostrówek, Łańcuchów).

Na zakończenie Turnieju Niepodle-
głościowego wyróżnione drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary i nagrody.

 9Tekst: Stanisław Bosak

Turniej Niepodległościowy w Ostrówku


