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Dyskretnie i bez medialnego rozgło-
su do Łęcznej przyjechała Agata 
Kornhauser-Duda, żona Prezyden-

ta RP. 11 stycznia odwiedziła Wschod-
nie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirur-
gii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, gdzie 

trwało szkolenie personelu medycznego 
z Ukrainy z zakresu zapewnienia kom-
pleksowej opieki medycznej pacjentom 
z oparzeniami.

CIĄG dalszy na str. 4

31 grudnia 2021 roku odbyło 
się ofi cjalne otwarcie dru-
giego na terenie powiatu 

łęczyńskiego PZAZ. Pierwszy dzia-
ła w Łęcznej, a jego profi lem jest 
gastronomia, drugi – utworzony 

w Jaszczowie – świadczy usługi 
pralnicze. W Jaszczowie zatrudnie-
nie znalazło 26 osób, z czego 21 
to osoby z niepełnosprawnościami.

CIĄG dalszy na str. 3

6 lutego Wojewoda 
Lubelski ogłosił listę zadań 
podmiotów z województwa 
lubelskiego, które otrzymały 
dofi nansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2023. 

Na liście znalazła się „Przebu-
dowa wraz z rozbudową drogi 
powiatowej nr 2015 L Pucha-

czów – Ciechanki – Kajetanówka 
od km 0+008,73 do km 8+255,00”. 
Kwota ogólna projektu to 24 144 
542,68 zł, z czego 14 486 725,61 zł 
to kwota dofi nansowania. Na liście 

rezerwowej znalazła się „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1808L w miej-
scowości Stręczyn od km 3+280,00 
do km 7+312,00”.

Została wszczęta również proce-
dura przetargowa na „Przebudowę 
drogi powiatowej nr 1564L w m. 
Charlęż” po uzyskanym dofi nanso-
waniu i podpisaniu umowy. Planowa-
na przebudowa obejmuje wykonanie 
wzmocnienia istniejącej nawierzch-
ni jezdni na odcinku 4400 m, co zna-
cząco poprawi parametry techniczno-
-eksploatacyjne takie jak: zwiększenie 
nośności, likwidację spękań, poprawę 
równości i likwidację kolein. Popra-
wa stanu nawierzchni i właściwości 

antypoślizgowych będzie miała 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy. Przebudowane 
zostaną również elementy odwod-
nienia, jak rowy przydrożne, prze-
pusty pod koroną drogi oraz spad-
ki poprzeczne i podłużne. Planuje 
się także budowę peronów na przy-
stankach autobusowych celem zwięk-
szenia komfortu i bezpieczeństwa 
podróżnych. Zaktualizowane zosta-
nie istniejące oznakowanie pionowe 
i poziome, dzięki czemu droga sta-
nie się bardziej czytelna i bezpiecz-
na dla uczestników ruchu.

CIĄG dalszy  na str. 2

160. rocznica 
wybuchu 
powstania 
styczniowego

13Sto Dni 
do 
Matury

63 urodziny 
Powiatowego 
Klubu „Senior+” 
w Łęcznej

5 To ludzie 
tworzą 
powiat

22

Inwestycje na drogach 
powiatu łęczyńskiego

1 rocznica działalności 
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Jaszczowie – Pralnia „TARA”

Pierwsza Dama w Łęcznej
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Szanowni 
Państwo

Początek roku otwiera przed nami 
wszystkimi możliwość realiza-
cji zamierzonych celów planując 

kolejne inwestycje, ale także wykonania 
umów rozpoczętych w roku poprzed-
nim. Rozpoczynamy kolejny etap wpro-
wadzania nowych działalności, dbając 
przede wszystkim o naszą społeczność 
wsłuchując się w ich potrzeby.

W naszych działaniach nie brakuje 
tych, które ułatwiają codzienne funk-
cjonowanie seniorom oraz osobom 
zmagającym się z niepełnosprawno-
ścią, które nie są w stanie samodziel-
nie zadbać o swoje potrzeby. Ponow-
nie jak w roku ubiegłym osoby te będą 
mogły skorzystać z usług asystenckich 
w wykonywaniu codziennych czynno-
ści oraz funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym. 

W SPZOZ w Łęcznej zakończyła się 
budowa skrzydła w kompleksie szpital-
nym, w którym powstał zakład opiekuń-
czo-leczniczy, oddział geriatrii, oddział 
medycyny paliatywnej i rehabilitacja, 
oferujący usługi medyczne dla senio-
rów. Przypomnę też, że niedługo uru-
chomiony zostanie zakład opiekuń-
czo – leczniczy w Jaszczowie, z myślą 
o osobach starszych, samotnych, które 
są samodzielne, ale będą miały możli-
wość przebywania w ośrodku w ciągu 
dnia i korzystania opieki lekarzy, reha-
bilitacji czy terapii zajęciowej. Inwe-
stycje te stworzą projekt specjalistycz-
nej opieki medycznej dedykowanej dla 
osób starszych.

W puli środków rządowych na roz-
wój infrastruktury znajdują się środki 
na realizację inwestycji „Utworzenie 
Centrum Działań Społecznych w Wita-
niowie” w formule zaprojektuj, wybu-
duj i wyposaż. W ramach inwestycji 
planowane jest wykonanie termomo-
dernizacji istniejącego budynku remizy 
oraz budowę nowego obiektu z przezna-
czeniem na Dom Dla Dziecka.

Nasze dalsze działania wspierane 
na poziomie rządowym i regionalnym 
ze środków finansowych m.in. z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, programu 
Polski Ład, Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg czy z PFRON zwiększą roz-
wój społeczno-gospodarczy powiatu 
przez stały rozwój i prowadzenie dyna-
micznych działań inwestycyjnych.

 9Krzysztof Niewiadomski 
Starosta Łęczyński

CIĄG dalszy ze str. 1
Po przerwie zimowej wznowio-
no prace na drodze powiatowej 
nr 2020 L w miejscowości Leopol-
dów w ramach projektu pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej nr 2020 
L w miejscowości Leopoldów od km 
0+120,00 do km 1+844,00” – 
łącznie 1760 m. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to czer-
wiec 2023  r. Rozbudowa drogi 
ma na celu poprawę równości i jako-
ści nawierzchni, zwiększenie płynno-
ści ruchu, wyciszenie hałasu. Trwa-
jąca przebudowa obejmuje poprawę 
pobocza, budowę chodnika, przejść 
dla pieszych, przystanków z pero-
nami autobusowymi oraz wymianę 
oznakowania poziomego i pionowe-
go, co dopełni spójności, zwiększy 

komfort i bezpieczeństwo użytkowni-
ków, a także usprawni pracę wszyst-
kich jednostek pracujących na rzez 
bezpieczeństwa, tj. policji, straży 
pożarnej czy pogotowia.

Trwają również prace w ramach 
„Przebudowy drogi powiatowej nr 
2024 L w miejscowości Jaszczów 
od km 0+120,00 do km 1+844,00” 
– łącznie 1720  m. Planowany 

termin zakończenia inwestycji 
to czerwiec 2023 roku. W ramach 
prac m.in. w miejsce istniejącego 
chodnika powstanie ciąg pieszo-
-rowerowy, co umożliwi pieszym 

i rowerzystom bezpieczniejsze poru-
szanie się.

Trwające i planowane prace mają 
na celu przede wszystkim popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz poprawę bezpieczeństwa 
pieszych. Zapewnią spójność oraz 
wyższy standard techniczny dróg 
powiatowych. W znacznym stopniu 
ułatwiony zostanie dojazd do obiek-
tów użyteczności publicznej (urzędy, 
szkoły, kolej), terenów objętych dzia-
łalnością na rzecz ludności (szpitale, 
COM, ZAZ) oraz terenów istotnych 
dla rozwoju społecznego i gospo-
darczego (działalności gospodarcze 
związane z rolnictwem, sadownic-

twem i agroturystyką), nie tylko dla 
mieszkańców powiatu łęczyńskiego, 
ale dla każdej osoby odwiedzającej 
nasze tereny.

 9Tekst: Dominika Lewandowska

Inwestycje na drogach powiatu łęczyńskiego

Troska o bezpieczeństwo 
mieszkańców i sprawną 
komunikację oraz jakość 
infrastruktury drogowej 
to jeden z priorytetów dla 
naszego regionu.

Ważność bazy transportu jest 
podstawowym warunkiem 
pozwalającym na uznanie 

danego obszaru za nowoczesny, 
zmodernizowany oraz atrakcyjny. 
Inwestycje transportowe tradycyj-
nie są postrzegane jako kluczowy 
instrument rozwoju regionalnego, 
które decydują o wzroście jakości 
życia oraz przyczyniają się do roz-
woju powiatu, dlatego pozyskujemy 
środki na realizację kolejnych inwe-
stycji w tym zakresie oraz kontro-
lujemy stan istniejących połączeń.

Przyznana z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg kwota w wyso-
kości 14 486 725,61 zł jest odpo-
wiedzią na złożony przez Powiat 

Łęczyński wniosek dotyczący prze-
budowy wraz z rozbudową drogi 
powiatowej nr 2015L Puchaczów 
– Ciechanki – Kajetanówka.

Na liście rezerwowej znalazła 
się planowana inwestycja doty-
cząca przebudowy drogi powiato-
wej nr 1808L w miejscowości Strę-
czyn z dofinansowaniem w kwocie 
6 532 756,46 zł.

Nadal trwają prace nad przebu-
dową drogi powiatowej nr 2024 L 
w Jaszczowie, polegające na wyko-
naniu nowej nawierzchni bitu-
micznej oraz ciągu pieszo-rowe-
rowego w okolicach dworca PKP. 
Trwają również prace nad rozbu-
dową drogi powiatowej nr 2020 L 
w miejscowości Leopoldów, łączą-
cej nasz powiat z powiatem świd-
nickim, polegające na poprawie 
nawierzchni drogi wraz z budo-
wą chodnika, oraz przejścia dla 
pieszych. Powyższe inwesty-
cje są możliwe dzięki uzyskane-
mu przez Powiat dofinansowaniu 
z ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Zarząd Dróg 
ogłosił przetarg na przebudowę 
drogi powiatowej nr 1564L w m. 
Charlęż. Zadanie realizowane jest 
w ramach operacji typu „Budo-
wa lub modernizacja dróg lokal-
nych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Nie ustają również prace na dro-
dze wojewódzkiej 820 w kierunku 
jezior. Drogi nr 105177L, 105178L 
i 105180L są ważnym ciągiem 
komunikacyjnym łączącym miej-
scowości Stara Wieś i Stara Wieś 
– Kolonia z drogą powiatową nr 
2014L i drogą wojewódzką nr 820. 
Drogi przebiegając przez tere-
ny rolnicze spełniają ważną rolę 
komunikacyjną w życiu mieszkań-
ców ww. miejscowości. Ma to istot-
ne znaczenie dla prowadzenia dzia-
łalności rolniczej jak i pozwoli 
w niedalekiej przyszłości na szer-
sze wykorzystanie potencjału tury-
stycznego naszego regionu.

Dbanie o jakość i bezpieczeństwo 
istniejących dróg stanowi istot-
ny czynnik dla rozwoju powiatu 
łęczyńskiego, a także jest dowo-
dem dobrego zarządzania i szansą 
na zwiększanie potencjału gospo-
darczego naszego regionu.

 9Michał Pelczarski 
Wicestarosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L w miejscowości Charlęż

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020 L w miejscowości Leopoldów Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów
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CIĄG dalszy ze str. 1
Powołanie nowej jednostki wpisuje się 
w planowe działania Zarządu Powiatu 
Łęczyńskiego i ma służyć przede wszyst-
kim minimalizowaniu ryzyka wyklucze-
nia społecznego i wsparciu w zakresie 
zatrudnienia osób zagrożonych aliena-
cją zawodową.

Jak mówią sami pracownicy, szansa 
na znalezienie pracy jest w ich przy-
padku znacznie mniejsza, dlatego miej-
sca takie jak Pralnia „TARA” pozwa-
lają im wyjść z domu, realizować się 
zawodowo, a jednocześnie robić coś 
pożytecznego dla lokalnej społeczności, 
w tym przedsiębiorców z terenu powia-
tu i województwa. Obecnie jednostka 
w Jaszczowie obsługuje 13 kontrahen-
tów, a zleceń stale przybywa.

Obchodzona 16 stycznia 2023 r. 
symboliczna rocznica działalności 
była okazją do pierwszych podsumo-
wań, podziękowań i spotkania osób, 
dzięki którym placówka miała szan-
sę powstać i może się rozwijać. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
Krzysztof Michałkiewicz Prezes Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Krzysztof Kocz-
mara Kierownik Oddziału Rehabilita-
cji Społeczno-Zawodowej Osób Niepeł-
nosprawnych Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lublinie, Michał 
Piotrowicz Radny Województwa Lubel-
skiego, Krzysztof Niewiadomski Staro-
sta Łęczyński, Michał Pelczarski Wice-
starosta, Wioletta Wachewicz Sekretarz 
Powiatu, Arkadiusz Biegaj Przewodni-
czący Rady Powiatu w Łęcznej, Radni 
Powiatu Łęczyńskiego, dyrektorzy i kie-
rownicy powiatowych jednostek oraz 
przedstawiciele kontrahentów obsłu-
giwanych przez PZAZ w Jaszczowie.

Spotkanie prowadziła dyrektor Pral-
ni „TARA” PZAZ w Jaszczowie Elżbie-
ta Brodzik.

 9Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

1 rocznica działalności Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Jaszczowie – Pralnia „TARA”
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CIĄG dalszy ze str. 1
W ramach wymiany doświadczeń 
czterdziestu ukraińskich lekarzy i spe-
cjalistów rehabilitacji miało możli-
wość wzięcia udziału w specjalistycz-
nych seminariach i stażach z zakresu 
leczenia głębokich oparzeń. Medycy 
z Ukrainy poznawali teorię, a także 
wzięli udział w zajęciach praktycz-
nych, w tym prowadzonych w Cen-
trum Symulacji Medycznej w Lublinie.

Agata Kornhauser-Duda, pierw-
sza dama RP, rozmawiała w Łęcznej 
z uczestnikami szkolenia, a także z per-
sonelem szpitala: dyrektorem Krzyszto-
fem Bojarskim, zastępcą dyrektora ds. 
medycznych – Piotrem Tomaką oraz 
profesorem Jerzym Strużyną – sze-
fem Wschodniego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
w Łęcznej. Jak wyjaśniła, o potrzebie 
zorganizowania szkolenia na oddziale 
oparzeniowym dowiedziała się podczas 
swojej wrześniowej wizyty we Lwowie. 
Miesiąc później omówiła ten temat 
z żoną Prezydenta Ukrainy i tak zro-
dziła się inicjatywa współpracy pol-
skiej i ukraińskiej kadry medycznej.

Uczestnicy kursu przyznali, 
że to dla nich bardzo cenne doświad-
czenie, bo zdobywane w Łęcznej 
umiejętności są szczególnie przydat-
ne w ich kraju, gdzie od prawie roku 
trwa wojna. Dopytywani przez pre-
zydentową o warunki pracy lekarzy 
w ich ojczyźnie, mówili o trudach 
związanych m.in. z brakami specjali-
stycznego sprzętu w szpitalach. Roz-
mówcy wspólnie zgodzili się w tym 
kontekście co do potrzeby kontynu-
owania systemowego wsparcia. Leka-
rze z Ukrainy nie kryli wzruszenia, 
opowiadając o swojej codzienności, 
ale i wyrażając wdzięczność Polakom 
za pomoc, jakiej udzielili swoim sąsia-
dom.

– Często mówi się, że przykład idzie 
z góry. Ale tym razem było odwrotnie. 
Nikogo w Polsce nie trzeba było nama-
wiać do pomocy, to był odruch serca 
i prawdziwe pospolite ruszenie – mówi-
ła Agata Kornhauser-Duda.

Prezydentowa wyraziła pełne uzna-
nie i podziw dla młodych lekarzy 
za ich wytężoną pracę w tak trudnych 

warunkach. Pytała też o kwestie orga-
nizacyjne związane z wyjazdem oraz 
o wskazówki, jak mogłyby wyglądać 
następne edycje szkoleń. Podkreśliła, 
że projekt wsparcia ukraińskich medy-
ków zrealizowano z pomocą wielu 
różnych podmiotów – To duże przed-
sięwzięcie, ale udało się, z czego bar-
dzo się cieszę. Dziękuję panu dyrektoro-
wi, panu staroście, całemu personelowi 
medycznemu za zorganizowanie szko-
lenia – mówiła.

Zwracając się do gości z Ukra-
iny, Agata Kornhauser-Duda prosiła 
o przekazanie pozdrowień kolegom 
z pracy i swoim bliskim – Zawsze 
są Państwo u nas mile widziani – 
zapewniła.

Realizację programu wspierają 
Straż Graniczna, Państwowa Straż 
Pożarna, Fundacja Pomoc Pola-
kom na Wschodzie, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego oraz Mini-
sterstwa Zdrowia w Polsce i Ukrainie.

 9Na podstawie www.prezydent.pl, 
fot. Grzegorz Jakubowski KPRP

Pierwsza Dama w Łęcznej 

Młodszy inspektor Bogdan 
Stasiak został nowym 
Komendantem Powiatowym 
Policji w Łęcznej. Z łęczyńską 
jednostką pożegnał się 
inspektor Paweł Paździor, 
który przeszedł na emeryturę. 
Uroczysta zbiórka związana 
ze zdaniem i objęciem 
stanowiska Komendanta 
Powiatowego Policji w Łęcznej 
odbyła się w obecności 
nadinspektora Artura 
Bieleckiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie.

15 lutego w  sali odpraw 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Łęcznej odbyła się uro-

czysta zbiórka związana ze zdaniem 
i objęciem stanowiska Komendanta 
Powiatowego Policji w Łęcznej. W uro-
czystości udział wzięli Wicestarosta 
Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczar-
ski, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łęcznej 
starszy brygadier Dariusz Popek, ksiądz 
proboszcz Andrzej Lupa z parafii pod 
wezwaniem św. Barbary w Łęcznej, 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 
Krzysztof Bojarski wraz z doktorem 
Marcinem Skórskim oraz Przewodni-
czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w Łęcznej nadkomisarz 
Andrzej Wójcik.

Uroczystość rozpoczęła się przyby-
ciem nadinspektor Artura Bieleckie-
go Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Lublinie. Następnie na salę został 
wprowadzony sztandar Komendy 
Powiatowej Policji w Łęcznej po czym 
odczytane zostały rozkazy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. 
Zgodnie z nimi inspektor Paweł Paź-
dzior zdał stanowisko Komendan-
ta Powiatowego Policji w Łęcznej 

i pożegnał się ze sztandarem przecho-
dząc na emeryturę po 31 latach służby. 
Zgodnie z rozkazem Komendant Woje-
wódzki Policji w Lublinie powierzył peł-
nienie obowiązków Komendanta Powia-
towego Policji w Łęcznej młodszemu 
inspektorowi Bogdanowi Stasiakowi.

Szef lubelskiego garnizonu osobiście 
podziękował odchodzącemu na emery-
turę inspektorowi Pawłowi Paździoro-
wi za wieloletnią służbę, profesjonalizm 
i zaangażowanie. Wyraził wdzięczność 
za 31 lat służby i wysoko ocenił jego 
dotychczasową pracę. Obejmujące-
mu stanowisko Komendantowi życzył 
powodzenia i sukcesów.

Inspektor Paweł Paździor w swoim 
przemówieniu podziękował Komendan-
towi Wojewódzkiemu Policji w Lubli-
nie, policjantom i pracownikom jed-
nostki za wspólną służbę, współpracę 
i wsparcie. Słowa podziękowania skie-
rował również do przedstawicieli władz 
samorządowych i instytucji współpra-
cujących z Policją.

Młodszy inspektor Bogdan Stasiak, 
któremu zostały powierzone obowiąz-
ki Komendanta Powiatowego Policji 
w Łęcznej podziękował za zaufanie 
jakim został obdarzony przez Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Lubli-
nie. Podkreślił, że będzie kontynuował 
dobre wzorce nakreślone przez swoje-
go poprzednika.

Na zakończenie uroczystości odcho-
dzącemu na emeryturę Komendantowi 
słowa podziękowania w imieniu całej 
jednostki przekazał I Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji w młodszy 
inspektor Sławomir Cielniak, a także 
zaproszeni goście.

Młodszy inspektor Bogdan Stasiak 
służbę w Policji rozpoczął w 1991 
roku zajmując podstawowe stanowi-
ska w pionie prewencji w Lublinie. 
Ostatnio zajmował stanowisko I Zastęp-
cy Komendanta Powiatowego Policji 
w Opolu Lubelskim.

 9Tekst: starszy aspirant  
Magdalena Krasna

Pożegnanie i powitanie 
Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej

29 grudnia między Powiatem 
Łęczyńskim a Województwem 
Lubelskim została podpisana 
umowa na utworzenie sali dla 
dzieci oraz zakup wyposażenia 
sali konferencyjnej 
w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łęcznej. 

Biblioteka to nie tylko miej-
sce, w którym można wypo-
życzyć książki – to również 

szansa na zapoznanie najmłodszych 
ze światem literatury, a także prze-
strzeń do działań kulturalno-rekre-
acyjnych i społecznych.

Środki na realizację inwesty-
cji pochodzą z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na  lata 

2014–2020 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”.

Kwota dofinansowania to 50 166 zł, 
a termin zakończenia realizacji zadania 
przyjęto na czerwiec 2024 roku.

 9Tekst: Paulina Kondraciuk

Inwestycje w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej

Od lewej mł. insp. Bogdan Stasiak Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, 
nadinsp. Artur Bielecki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, zdający obowiązki 
Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej insp. Paweł Paździor
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Od trzech lat seniorzy 
spotykają się w Klubie przy 
ul. Staszica 9 w Łęcznej 
w budynku Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Klub cały czas cieszy się 
dużym powodzeniem, jest 
odpowiedzią na potrzeby osób 
dojrzałych, nieaktywnych 
zawodowo, w wieku powyżej 
60 lat, które chcą się spotykać 
i dzielić swoim życiem 
z innymi. 

Klub oferuje zajęcia: ruchowe, 
rekreacyjne, kulturalno-oświa-
towe, edukacyjne, aktywizu-

jące i społecznie, a także warsztaty 
kulinarne i terapię zajęciową. Senio-
rzy mają możliwość dalszego rozwo-
ju, który umożliwia im prowadze-
nie satysfakcjonującego życia. Mogą 
rozwijać się na wielu płaszczyznach, 
angażując się w różne aktywności, 
które pobudzają do rozwoju i sprzy-
jają ich zdrowiu.

Z   okazj i  3  urodzin Klubu 
„Senior+” seniorzy przygotowali 
część artystyczną. Śpiewali piosen-
ki z lat młodości, recytowali wier-
sze, które sami napisali, przedstawi-
li skecz i przede wszystkim bardzo 
dobrze się bawili w gronie własnym 
i zaproszonych gości. Dobrą zaba-
wą okazało się losowanie cytatów 
i odczytywanie ich na głos w gro-
nie zebranych. Śmiechu było, co nie-
miara, bo usłyszane frazy wywoły-
wały wśród uczestniczących skrajnie 
różne skojarzenia i refl eksje.

Cenne jest to, że seniorzy, pomi-
mo swojego wieku i ograniczeń 
zdrowotnych, potrafi ą bawić się 
i cieszyć jak dzieci. Takie chwi-
le są niepowtarzalne i dają siłę 
do  codziennego zmagania się 
z  trudną rzeczywistością. Oby 
następne urodziny były powodem 
radości i spełnienia dla wszystkich 
zaangażowanych w życie Klubu 
„Senior+”.

 9Tekst: Ewa Burcon

To już 3 urodziny Powiatowego Klubu 
„Senior+” w Łęcznej
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S TO DNI DO MATURY

Eleganckie kreacje, 
zaproszeni goście, 
rodzice, uroczysty 
polonez oraz wspaniała 
zabawa na parkiecie – tak 
wyglądała studniówka 
uczniów ZS im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej oraz Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
Górnika Łęczna.

4  lutego w „Zajeździe w Lesie” 
odbył się bal studniówkowy 
uczniów klas maturalnych 

z łęczyńskiego Jagiellończyka oraz 
SMS-u. W sumie w tym wyjątko-
wym wydarzeniu wzięło udział 
czterdziestu dziewięciu uczniów. 
Dyrektor Jolanta Jarawka nie kryła 
radości z faktu, że może uczestni-
czyć w tym wyjątkowym wydarze-
niu. Zanim oficjalnie je otworzyła, 
w kilku słowach zwróciła się bezpo-
średnio do zebranych uczniów naj-
starszych klas: Na naszych oczach 
z nastolatków, którzy przekroczyli 
progi naszej szkoły, staliście się doro-
słymi ludźmi – pięknymi kobietami, 
przystojnymi mężczyznami. Przed 

Wami przyszłość, w którą wpro-
wadzamy Was pełni ufności, że to, 
co ważnego chcieliśmy Wam przeka-
zać, gdzieś w waszych sercach i umy-
słach zostanie i pomoże Wam w samo-
dzielnym życiu.

Maturzyści nie szczędzili podzię-
kowań wyrażonych kwiatami. 
Podziękowali Dyrekcji za warun-
ki do zdobywania wiedzy, orga-
nom prowadzącym za wsparcie 
i pomoc finansową, wychowawcom 

i nauczycielom za naukę i wychowa-
nie w szkole oraz rodzicom za rady, 
wsparcie i obecność.

Gdy czas przemówień przeminął, 
młodzież tradycyjnie, jak na bal stud-
niówkowy przystało, odtańczyła polo-
neza.

To zakończyło część oficjalną 
imprezy, po której miała już miej-
sce tylko udana zabawa do białe-
go rana.

 9Tekst: Emilia Salak

Studniówka Jagiellończyka i SMS-u

Niezapomniany bal 
studniówkowy maturzystów 
Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej trwał do białego 
rana. Eleganccy panowie i ich 
piękne damy zabawę zaczęli 
od tradycyjnego poloneza.

W  sobotę 11 lutego w Sali 
Bankietowej Gloria w Meł-
gwi zgromadzili się ucznio-

wie ze swymi wybrankami, ich rodzi-
ce, nauczyciele i oczywiście dyrektor 
ZSG Maria Jarmuł-Snopek.

Prowadzący część oficjalną balu 
Marcel Sobiesiak z kl. 4e i Dawid 
Buraczynek z kl. 4 gm, powita-
li wszystkich obecnych i wyrazili 
nadzieję, że będzie to niezwykły bal, 
bo szkoła to nie tylko nauka, sprawdzia-
ny i testy, ale także przyjaźnie i wspól-
nie spędzone chwile.

Dyrektor ZSG, życząc młodzie-
ży udanej zabawy, zadedykowała 
jej strofy poezji Grzegorza Turna-
ła: Takiej drugiej nocy nie będziesz już 
miał (…) Takiego nieba pełnego gwiazd 
nie będziesz już miał, Gwiazdy i plane-
ty stańcie na chwilę, Na tę jedną chwi-
lę, której powiem: trwaj! Przypomnia-
ła młodzieży, że na ich drodze życia, 
oprócz pięknych chwil zabawy, cze-
kają także inne wydarzenia, będą 
to egzaminy, nie tylko te szkolne, ale 
i życiowe. Mówiła: Pamiętajcie, że nie 
ma rzeczy niemożliwych, a o swe marze-
nia i życiowe cele trzeba walczyć. Życzy-
ła im nie tylko pięknej nocy spędzonej 

w gronie przyjaciół, ale także bardzo 
dobrze zdanej matury.

Uczniowie z  bukietem kwia-
tów podziękowali swojej dyrektor-
ce za dopilnowanie wymaganych 
terminów, za dobre słowo i wyro-
zumiałość, wychowawcom: Marty-
nie Kawalec za cierpliwość, otwar-
tość i gotowość pomocy, Benedyktowi 
Porębskiemu za wzorowe przygotowa-
nie ich do egzaminów zawodowych. 
Podziękowali również swoim byłym 
wychowawczyniom: Ewie Pytce i Syl-
wii Osobie, a także Piotrowi Gałatowi, 
który ponad miesiąc uczył ich jak per-
fekcyjnie zatańczyć poloneza. Rodzi-
com podziękowali za trud włożony 

w wychowanie, kolegom za te cztery 
spędzone razem lata: za wspólne, cza-
sem szalone wspomnienia, za solidar-
ność i bycie dobrym kumplem.

Niech gra muzyka i Poloneza czas 
zacząć! – zakomenderowali prowa-
dzący, przytaczając wcześniej znane 
wszystkim strofy z Pana Tadeusza:
Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą 
parę prosi.
Za Podkomorzym szereg w pary się gro-
madzi,
Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Studniówka Zespołu Szkół Górniczych

Maturzyści z ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Maturzyści ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna w Łęcznej

Maturzyści z kl 4e z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Maturzyści z kl 4gm z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
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Technikum w Zespole 
Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej 
po raz kolejny znalazło 
się w pięćdziesiątce 
najlepszych szkół 
zawodowych Lubelszczyzny, 
zajmując w tegorocznym 
rankingu „Perspektyw” 
16. miejsce! W odniesieniu 
do zeszłorocznego wyniku 
jest to awans szkoły o 7 
miejsc oraz najwyższa jej 
lokata w dotychczasowych 
rankingowych statystykach. 
Po raz pierwszy nasze 
technikum znalazło się także 
w rankingu ogólnokrajowym 
na 290. miejscu uzyskując tym 
samy srebrną tarczę – znak 
jakości szkoły!

O d 25 lat z satysfakcją pokazu-
jemy szkoły, w których warto 
się uczyć – mówi Waldemar 

Siwiński, prezes Perspektywy Press, 
twórca polskich rankingów eduka-
cyjnych. – I nie chodzi tylko o czo-
łową piętnastkę najlepszych liceów 
oraz dziesiątkę najlepszych techni-
ków, które honorujemy podczas gali 
rankingu. Z tabel, jakie publikuje-
my, można odczytać znacznie więcej: 
która szkoła od lat utrzymuje wyso-
ką formę, która spada, a która wspi-
na się coraz wyżej. Mamy w tego-
rocznym zestawieniu tradycyjnych 
prymusów i  liczne grono zupełnie 

nowych liderów. Szczerze podziwia-
my szkoły od lat utrzymujące wysoką 

formę, ale szczególnie się cieszymy, 
gdy w czołówce rankingu pojawiają 

się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała 
praca nauczycieli i uczniów przynosi 

wspaniałe efekty, że wciąż są w pol-
skich szkołach ambitni pedagodzy, któ-
rym chce się pracować.

W bieżącym roku ogólnopolski 
ranking szkół ponadpodstawowych 
ogłoszony został już po raz dwudzie-
sty piąty. Zgodnie z postawieniami 
jego Kapituły, technika są oceniane 
za pomocą czterech kryteriów. Są to: 
sukcesy szkoły w olimpiadach, wyni-
ki matury z przedmiotów obowiązko-
wych, wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych oraz wyniki egzaminu 
zawodowego.

 9Tekst: Emilia Salak

Srebrna tarcza i 16 miejsce wśród 
najlepszych techników Lubelszczyzny 
w rankingu „Perspektyw”

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” 
– stypendium dla zdolnych uczniów
Uczennica klasy IV technikum 
ekonomicznego ZS im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej, Katarzyna 
Zarzycka, znalazła się 
w gronie stypendystów 
projektu „Lubelska kuźnia 
talentów 2021–2023”.

P rogram kuźni skierowany jest 
do uczniów szczególnie uzdol-
nionych z przedmiotów zawo-

dowych lub ogólnych. Zakłada przy-
znanie w roku szkolnym 2022/2023 
680 stypendiów najzdolniejszym 
uczniom, którzy spełniają wymaga-
ne regulaminem kryteria i uzyskują 
najwyższą punktację w postępowa-
niu kwalifi kacyjnym.

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 
2021–2023” realizowany jest przez 
Województwo Lubelskie w ramach 
12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwa-
lifi kacje i kompetencje, Działanie 
12.4 Kształcenie zawodowe Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 
2019–2020, współfi nansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

 9Tekst: Emilia Salak

W roku szkolnym 2022/2023 
Jarosław Postępski uczeń 
Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach otrzymał 
stypendium w ramach 
programu stypendialnego 
„Lubelska Kuźnia Talentów” 
ze względu na wysoką średnią 
i osiągnięcia w konkursach 
językowych.

J arek interesuje się grą na piani-
nie, komputerowym tworzeniem 
muzyki, czytaniem oraz spor-

tem, a szczególnie zajęciami parkour. 
Uczeń pieniądze otrzymane ze stypen-
dium wykorzystuje na rozwijanie swo-
ich pasji i zakup potrzebnego sprzę-
tu. Wykazuje się empatią i wysoką 
inteligencją. Jest wybitnie uzdolnio-
ny językowo, opanował umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim 
w stopniu zaawansowanym, dzięki 
czemu uczestniczy w konkursach – jest 
to element realizacji planu rozwojowe-
go ustalonego w ramach stypendium.

Jestem wdzięczny za pomoc fi nanso-
wą z Lubelskiej Kuźni Talentów. Warto 
było się postarać o dobre wyniki – mówi 
Jarek.

 9Tekst: Krzysztof Orlikowski
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Od tego roku szkolnego, czyli 
od 1 września, we wszystkich 
szkołach w Polsce również 
w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej utworzone zostało 
stanowisko pedagoga 
specjalnego. Uczniów 
szczególnie zaintrygowała 
nazwa stanowiska – pedagog 
specjalny – postanowili więc 
dowiedzieć się „u źródła” 
na czym polega ta praca, 
a przy tej okazji lepiej poznać 
panią pedagog.

Czy może Pani wyjaśnić na czym 
polega praca pedagoga specjalnego?
– Praca ta polega na zapewnieniu 
wsparcia nauczycielom, uczniom 
i rodzicom, na zbadaniu ich potrzeb 
i udzieleniu potrzebnej pomocy. Jest 
to wsparcie kompleksowe: od psy-
chicznego i pedagogicznego, po edu-
kacyjne. Zadaniem pedagoga specjal-
nego jest zbadanie potrzeb uczniów 
i takie dobranie metod edukacyjnych 
i dydaktycznych, aby mogli jak naj-
lepiej skorzystać z procesu eduka-
cji. Z kolei pomoc dla nauczycieli 
może dotyczyć na przykład wska-
zania kursów, które mogą wykorzy-
stać w pracy z uczniem.

Jakie ma Pani spostrzeżenia po kilku 
miesiącach pracy w naszej szkole?
– Ogólnie są to bardzo pozytywne 
spostrzeżenia. Moje stanowisko jest 
nowe i jestem ciekawa jak się roz-
winie, czy będzie miało przyszłość? 
Z dotychczasowych doświadczeń 
wydaje mi się, że jest jak najbar-
dziej zasadne. Na razie polega ono 
na organizacji pracy oraz pozna-
niu uczniów i vice versa, uczniowie 
poznają pedagoga specjalnego. Cie-
szę się, że chcecie dowiedzieć się 
więcej o mojej pracy. Głównie pole-
ga ona na łączeniu działań psycholo-
gicznych i pedagogicznych.

Z jakimi problemami lub 
wyzwaniami spotyka się Pani 
w naszej szkole?
– Nie lubię słowa problemy, naj-
częściej używam słowa wyzwania, 
trudności. Są uczniowie, którzy zgła-
szają mi chęć skorzystania z pomo-
cy. Jeśli mają trudności edukacyjne 
w jakimś przedmiocie, to wówczas 
udzielam wsparcia pedagogiczne-
go, ale też i psychologicznego. Roz-
wijamy i utrwalamy umiejętności 
komunikacyjne, interpersonalne, 
dotyczące rozwiązywania konflik-
tów. Pomagam też w wypracowa-
niu lepszej komunikacji z rodzicami.

Dlaczego została Pani pedagogiem? 
Co jest według Pani najlepsze w tym 
zawodzie?
– Już jako dziecko lubiłam bawić 
się w szkołę, od zawsze więc czu-
łam się pedagogiem. Na początku 

chciałam zostać nauczycielem przed-
miotowym, ale z czasem odkryłam, 
że mogę pracować z dziećmi i mło-
dzieżą w relacjach i komunikacji. 
Jestem pedagogiem z wykształce-
nia i czuję się pedagogiem. Jestem 
również psychoterapeutą, terapeu-
tą relacji, terapeutą systemowym. 
Dodatkowe wykształcenie pozwa-
la mi łączyć różne umiejętności 
w pracy z ludźmi. Bardzo lubię 
swoją pracę z dziećmi i młodzieżą.

Jest Pani nazywana w szkole 
„pedagogiem od zadań specjalnych”, 
kto może przyjść do Pani po pomoc?
– Byłam zaskoczona jak usłysza-
łam to określenie, zaczęłam dopy-
tywać uczniów jak je  rozumie-
ją i usłyszałam, że jak ktoś czegoś 
potrzebuje, to może do mnie przyjść 
z każdą trudnością. Spodobała mi się 
ta odpowiedź.

Jaki jest Pani sposób na dobre 
relacje z uczniami?
– Mój sposób w dużej mierze wyni-
ka z doświadczenia bycia mamą, 
gdyż jestem mamą dwóch córek: 
16-letniej Martyny i 11-letniej Mai. 
W relacjach w uczniami na pewno 
ważna jest autentyczność i szczerość, 
te dwie cechy dają szansę powodze-
nia. Ważną częścią tej pracy jest 
tajemnica zawodowa. Każda osoba, 
która korzysta ze wsparcia, otrzy-
muje informację, że to, o czym roz-
mawiamy pozostanie między nami, 
o ile uzyskana informacja nie łączy 
się z zagrożeniem życia lub zdro-
wia tej osoby. Jeśli na przykład 
mowa jest o przemocy, to informuję, 
że to może zostać zgłoszone. Doko-
nuje się to jednak na zasadzie wyja-
śnienia i obopólnego ustalenia.

Jakie są Pani zainteresowania, pasje?
– Moje zainteresowania to głównie 
pedagogika, zagadnienia psycholo-
giczne, a także tematy z zakresu tera-
pii systemowej czyli terapii w rodzi-
nie, w czym też pracuję. Inną moją 
pasją jest gotowanie. Mimo szerokie-
go dostępu do Internetu lubię zbierać 
przepisy, mam swój zeszyt, w który 
je wklejam. Bardzo lubię przepisy 
na sałatki, moja ulubiona składa się: 
z ryżu, tuńczyka, jajka, kukurydzy, 
szczypiorku, majonezu lub jogurtu 
greckiego. Jest smaczna i zdrowa.

Co uważa Pani za swój największy 
sukces?
– Oczywiście moją pracę, bo nie 
czuję się nią zmęczona. Od zawsze 

chciałam zostać pedagogiem i to, 
że nim jestem, uważam za sukces. 
Doświadczam w tej pracy wielu 
mniejszych, składowych sukce-
sów, bo to nie jest praca, która daje 
efekty na już. To jest proces, który 
wymaga nieraz wielu miesięcy, albo 
i lat, by zobaczyć, że coś się zmie-
niło. Sukcesem jest, gdy osoba, 
która zwraca się o pomoc, przycho-
dzi do mnie ponownie i podejmu-
je terapię. Sukces jest także wtedy, 
gdy ta osoba z czasem przychodzi 
coraz rzadziej, bo potrafi już pora-
dzić sobie sama.

Na koniec prosimy o dokończenie 
zdań: W szkole najbardziej lubię…
… radość, którą się czuje od mło-
dzieży, energię. Uważam, że to two-
rzy dobrą atmosferę.

Najważniejsze jest dla mnie…
… zdrowie i rodzina. To są takie 
wartości, dzięki którym mogę wyko-
nywać swój zawód.

Marzę o…
… wyjeździe do ciepłych krajów. 
Bardzo spodobała mi się wycieczka 
do Grecji, którą odbyłam jesienią 
2022 roku i marzy mi się kolejna.

Dziękujemy za rozmowę.
 9Rozmawiali uczniowie kl. 3em:  
Zuzanna Gregorowicz, Wiktor 

Pastusiak (kształcący się w zawodzie 
technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej), Mateusz 
Szurek (kształcący się w zawodzie 

technik mechanik).

14 lutego w siedzibie LW 
„Bogdanka” S.A. zwycięzcy 
III Olimpiady Górniczej 
o Puchar Prezesa RG 
Bogdanka odebrali puchary 
i nagrody rzeczowe z rąk 
prezesa Marcina Kuryło.

Rozgrywki odbyły się jeszcze 
w  grudniu w  warsztatach 
szkolnych Zespołu Szkół Gór-

niczych w Łęcznej. Do olimpiady 
przystąpili uczniowie z ZSG, kształ-
cący się w zawodach: technik gór-
nictwa podziemnego i  technik 
mechanik oraz uczniowie z Zespo-
łu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Uczniowie ZSG zajęli III i IV 
miejsce.  I I I  miejsce zdobyła 

drużyna z kl. 4 gm (tegoroczni 
maturzyści), w skład której weszli: 
Kacper Konowałek, Wiktor Pastu-
szak, Amadeusz Szymaniak, Wik-
tor Winiarczyk. IV miejsce zajęła 

drużyna z kl. 4mg. Jej skład to: 
Marcel  Gabrelski ,  Igor Iwa -
nek, Dominik Onyszko i Dawid 
Pawęski. Opiekunem drużyn był 
Krzysztof Szymanek, nauczyciel 

w zawodzie technika górnictwa 
podziemnego.

Prezes Marcin Kuryło pogratulo-
wał wszystkim uczniom i zapewnił 
ich, że Grupa Kapitałowa LW Bog-
danka chce być partnerem szkoły. 
– Zapraszam wszystkich do współpra-
cy – zachęcał. – W ramach polityki 
Grupy Kapitałowej mamy przewidzia-
ne stypendia, praktyki, przepust-
kę do pracy w Bogdance – mówił. 
– Prowadzimy ciągły nabór, zachę-
cam do pracy tych, którzy chcą zwią-
zać swoją przyszłość z Lubelszczyzną. 
Perspektywy pracy w Bogdance nie 
ograniczają się do roku czy dwóch, 
ale są to perspektywy długoletnie – 
zapewniał. – Dzisiejsi uczniowie będą 
mogli przepracować tu 25 lat do eme-
rytury. Praca w kopalni nie ogranicza 

się tylko do kilofa – wyjaśniał – jest 
bardzo duży park maszynowy, który 
też trzeba utrzymywać i serwisować. 
Potrzebna jest wiedza merytoryczna, 
potrzebni są inżynierowie i kadra 
zarządzająca. Dla każdego w obsza-
rze jego zainteresowań da się znaleźć 
miejsce pracy – deklarował.

Zdobywcy I  miejsca, oprócz 
pucharu i  nagród rzeczowych, 
otrzymali także czek na 5000 zł. 
Prezes RG Bogdanka zapowie-
dział, że w następnym roku nagroda 
uwzględni inflację i na pewno wzro-
śnie. Warto więc bić się o wygraną.

Miłym akcentem był poczęstunek 
przygotowany dla uczniów i ich opie-
kunów w górniczej stołówce. Wszyst-
kim nagrodzonym gratulujemy!

 9Tekst: Marzena Olędzka

Puchary Prezesa RG Bogdanka zostały wręczone!

Pedagog od zadań specjalnych
Uczniowie rozmawiają z Ewą Górą-Haraszczuk, pedagogiem 
szkolnym w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

EWA GÓRA-HARASZCZUK

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną 
i sądową oraz resocjalizację i profilakty-
kę społeczną w Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach, systemową terapię rodzin 
w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Sys-
temowej w Poznaniu, podyplomowo oligo-
frenopedagogikę.

Pracuje w Zespole Szkół Górniczych w Łęcz-
nej, w Zespole Szkół im. K. K. Jagiellończy-
ka w Łęcznej, w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podgłębokiem – SCWEW 
oraz z dziećmi w wieku 5–7 lat w MOPS 
w Łęcznej, gdzie prowadzi zajęcia wyrównu-
jące deficyty rozwojowe.
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W konkursie wzięło udział 
11 szkół z terenu powiatu 
łęczyńskiego, Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem oraz Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Łęcznej.

P omysłodawcą konkursu jest 
Mirosław Tarkowski Prezes 
Powiatowego Szkolnego Związ-

ku Sportowego w Łęcznej.
Organizatorem konkursu jest 

Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Łęcznej.

WYNIKI IX 
PATRIOTYCZNEGO 
KONKURSU,, BIEL 
I CZERWIEŃ BARWY 
NIEPODLEGŁOŚCI”:

KATEGORIA: SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE:

 5 Miejsce I – Zespół Szkół 
Rolniczych w Kijanach,

 5 Miejsce II – IV klasa technikum 
w Zespole Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej,

 5 Miejsce III – Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem,

 5 Wyróżnienie – Klaudia Wojtaluk 
vel Boczkaluk, ORW w Łęcznej,

 5 Wyróżnienie – Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Łęcznej,

KATEGORIA:  
SZKOŁY PODSTAWOWE:

 5 Miejsce I – klasa 1A w Zespole 
Szkół w Puchaczowie,

 5 Miejsce II – Szkoła Podstawowa 
im. Jana i Kazimierza 
Bogdanowiczów w Nadrybiu,

 5 Miejsce III – klasy 1–3 Szkoły 
Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Łańcuchowie.

Laureaci otrzymali Puchar Starosty 
ufundowany przez Starostę Łęczyń-
skiego Krzysztofa Niewiadomskiego.
Wszystkim uczestnikom zostały wrę-
czone pamiątkowe dyplomy, a lau-
reatom długopisy fundowane przez 
Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy w Łęcznej.

DYPLOMY ZA UDZIAŁ 
OTRZYMALI:

 5 Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Łęcznej – grupa 
1, grupa 2, grupa 3,

 5 Szkoła Podstawowa w Milejowie 
– klasa 5A,

 5 Szkoła Podstawowa w Białce,
 5 Zespół Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej – klasa 
1A LO Policyjne,

 5 Szkoła Mistrzostwa Sportowego – 
klasa 1A,

 5 Szkoła Podstawowa 
w Puchaczowie – klasy: 1B, 2B, 
3A, 3B, 4A, 4C, 8B.

 9Tekst: Mirosław Tarkowski

IX patriotyczny konkurs  
,,Biel i Czerwień Barwy Niepodległości” 
rozstrzygnięty!

Miejsce I w kategorii szkół podstawowych zdobyła klasa 1A w Zespole Szkół 
w Puchaczowie

Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu

Miejsce III – klasy 1–3 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Łańcuchowie

Starosta Krzysztof Niewiadomski wręcza puchar dyrektorowi Arkadiuszowi 
Dębale z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach za zajęcie I miejsca 

Miejsce II – IV klasa technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej Miejsce III – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
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Rekrutacja 
do Przedszkola 
Specjalnego 
w Ludwinie
Od 1 do 28 lutego 
trwa rekrutacja dzieci 
do Przedszkola Specjalnego 
Powiatu Łęczyńskiego 
na rok szkolny 2023/2024. 
Do przedszkola 
przyjmowane są dzieci, 
które posiadają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Z ainteresowani rodzice pro-
szeni są o składanie podania 
o przyjęcie dziecka do przed-

szkola w placówce:

PRZEDSZKOLE SPECJALNE 
W LUDWINIE 
LUDWIN 30A,  
21–075 LUDWIN 
TEL. 81 531 70 01

Podanie i deklarację można pobrać 
ze strony internetowej przedszko-
la www.przedszkole.powiatleczyn-
ski.pl

 9Tekst: Kinga Kowalska

Ferie zimowe dzieci  
z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Kijanach

Ferie zimowe dobiegły końca, 
jednak w pamięci naszych 
podopiecznych pozostaną 
na długo. Był to czas nie 
tylko odpoczynku od szkoły, 
ale i aktywnych spotkań, 
wyjazdów i atrakcji.

W  pierwszym tygodniu ferii 
najmłodsi wychowanko-
wie Domu 2 uczestniczy-

li w zimowisku w Poroninie. Typo-
wo zimowa aura umożliwiła zabawy 
na śniegu. Wychowankowie wróci-
li po dziesięciodniowym wypoczyn-
ku naładowani pozytywną energią.

Najmłodszy podopieczny Domu 1 
brał udział w szybkim feryjnym kursie 
pływania Akademii Shark w Łęcznej. 
Chłopiec pod okiem trenera przełamał 
lęk przed wodą i polubił aktywne spę-
dzanie czasu na basenie.

Dzięki wsparciu Powiatowego 
Klubu Seniora+ w Łęcznej, pozosta-
li wychowankowie korzystali z wyjaz-
dów integracyjnych z wychowawcami. 
Część dzieci spędziła niezapomniane 
chwile w Parku Trampolin, wycho-
wankowie Domu 1 w Strefie Wysokich 
Lotów. Był to czas zacieśniania rela-
cji miedzy sobą, jak i z wychowawca-
mi. W ramach wspólnego spędzania 

czasu wyjeżdżaliśmy również do kina, 
na pizzę, kręgle.

Drugi tydzień ferii upłynął równie 
aktywnie i ciekawie. Chłopcy z Domu 
1 doskonalili swoje umiejętności łyż-
wiarskie na lodowisku w Łęcznej. Star-
si wychowankowie wspólnie z panią 
dyrektor i wychowawcą, odwiedzi-
li Powiatowy Dzienny Dom Seniora 
w Jaszczowie, gdzie seniorzy przy-
gotowali poczęstunek i atrakcje dla 
dzieci. Wszyscy wykonaliśmy wspól-
ny taniec oraz misie z koca. W ramach 
podziękowań nasza młodzież zagra-
ła i zaśpiewała kolędy. Zacieśnianie 
międzypokoleniowych relacji bardzo 
pozytywnie wpłynęło na obie strony.

Na zakończenie ferii, nasi najmłodsi 
podopieczni uczestniczyli w balu kar-
nawałowym przygotowanym przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej. Zabawa była przednia, 
dzieci w dobrych humorach wróciły 
do domu i długo nie mogły przestać 
opowiadać o balu.

Niestety wszystko, co dobre szyb-
ko się kończy. Jednak czas spędzony 
podczas ferii, nasi podopieczni zapa-
miętają na długo. Dla większości dzie-
ci były to pierwsze ferie, poza domem, 
kiedy mogły odkrywać nowe miejsca 
i rozwijać swoje pasje.

 9Tekst: Monika Kosior

Akcja charytatywna 
„Słonik Nadziei” od ponad 
siedemnastu lat aktywnie 
wspiera placówki na terenie 
całego województwa 
lubelskiego. Dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu 
firm oraz innych organizacji 
„Słonik” cyklicznie odwiedza 
oddziały dziecięcych szpitali, 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze, uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej, 
przedszkola i szkoły 
specjalne oraz z oddziałami 
integracyjnymi. Zakupione 
materiały są nieocenionym 
wsparciem w funkcjonowaniu 
oraz zwiększeniu jakości 
świadczonych usług.

W  tym roku „Słonik Nadziei” 
po  raz kolejny zawitał 
do naszego przedszkola. 

W środę 8 lutego ekipa TVP3 Lublin 
odwiedziła dzieci z Przedszkola Spe-
cjalnego w Ludwinie, przekazując 
mnóstwo unikatowych i niezmiernie 
potrzebnych materiałów dydaktycz-
nych, sprzętu rehabilitacyjno-senso-
rycznego, gier i zabawek. Wszystkie 
zakupione materiały są niezbędne 
do pracy z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Koloro-
we chusty, piłki do skakania, piłecz-
ki sensoryczne stanowią nieod-
łączny element zajęć ruchowych, 

muzykoterapii, fizjoterapii czy inte-
gracji sensorycznej. Gry dydaktyczne 
oraz plansze do kodowania to świet-
na alternatywa nie tylko do pracy 
nad poprawą funkcji poznawczych, 
spostrzegawczości i koncentracji 
uwagi, ale także do pracy nad pla-
nowaniem motorycznym czy wspie-
raniem koordynacji wzrokowo-rucho-
wej. Podczas ćwiczeń motoryki małej 
i terapii ręki doskonale sprawdzą się 
przekazane masy plastyczne, dzięki 
którym dziecko ma możliwość stymu-
lacji centralnego układu nerwowe-
go poprzez pobudzanie receptorów 
zmysłowych. Te i inne przedmioty 
znacznie wzbogacą zajęcia eduka-
cyjno-terapeutyczne, a także umilą 

czas zabawy swobodnej. Gumy i chu-
sty animacyjne urozmaicą zaba-
wy muzyczne w kole oraz zabawy 
integracyjne. Zakupione przedmio-
ty sprawdzą się zarówno w trakcie 
zajęć grupowych jak i terapii indy-
widualnych.

Różnorodność przekazanych mate-
riałów świadczy o tym, jak wielkie 
znaczenie ma odpowiedni dobór środ-
ków i metod dydaktycznych w terapii 
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Jesteśmy wdzięczni 
za wszystkie otrzymane dary i cieszy-
my się, że „Słonik Nadziei” dostrzega 
jak wiele, a zarazem niewiele, potrze-
ba by sprawić radość dzieciom.

 9Tekst: Marta Wnuk 

Słonik Nadziei w Przedszkolu 
Specjalnym w Ludwinie
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Promowanie młodych talentów 
poprzez prezentację twórczości 
artystycznej, upowszechnianie 
i podtrzymywanie tradycji 
wspólnego śpiewania 
kolęd i pastorałek, a przede 
wszystkim integracja dzieci 
i młodzieży o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
z rówieśnikami to główne 
cele VIII Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek „Jezusa 
narodzonego witajmy” 
organizowanego przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Bystrzycy.

31  stycznia na festiwalo-
wej scenie występowa-
li uczniowie klas „0”, 

uczniowie szkół podstawowych, 
uczniowie szkół specjalnych 
wszystkich typów oraz wycho-
wankowie ośrodków rewalidacyj-
no-wychowawczych.

Prezentacje uczestników ocenia-
ne były przez jury według nastę-
pujących kryteriów: walory głoso-
we, wykonanie i interpretacja oraz 
ogólne wrażenie artystyczne.

Uczennica Ośrodka Rewalida-
cyjno-Wychowawczego w Łęcz-
nej Klaudia Wojtaluk vel Bocz-
kaluk zaprezentowała swój talent 
muzyczny w utworze „Kolęda pły-
nie z wysokości”, zdobywając 
I nagrodę w swojej kategorii. 

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

 9Tekst: Sylwia Szczygieł

Integracja Drogą Do Sukcesu

Początek roku w Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnym 
obfitował w kilka ważnych 
dla ośrodka wydarzeń. 
W styczniu w ramach 
wymiany doświadczeń, 
zorganizowany został wyjazd 
integracyjny uczestników 
COM wraz z opiekunami 
do Domu Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie w woj. łódzkim. 

D elegacja wzięła udział w ofi-
cjalnym rozstrzygnięciu  
III Wirtualnego Konkursu Szo-

pek Bożonarodzeniowych organi-
zowanego przez DPS w Dąbrowie. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmos-
ferze, zostaliśmy bardzo ciepło przy-
jęci przez społeczność dąbrowskiego 
ośrodka. Wzięliśmy udział w oficjal-
nej części wydarzenia, tj. Jasełkach, 
w których wystąpili mieszkańcy DPS. 
Wizyta była okazją do zwiedzania DPS 
oraz pobliskich obiektów w pełni 
przystosowanych dla osób z niepełno-
sprawnością – mieszkań treningowych 
oraz nowo wybudowanego Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ważnym 
wydarzeniem był również udział 
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Glo-
ria” organizowanym przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas Archidiece-
zji Lubelskiej w Chełmie. Nasze Cen-
trum reprezentowały: solista Adam 
Richaud w towarzystwie zespołu 
uczestników w składzie: Dorota Sie-
dlecka, Wiktor Kowalski, Ewelina 
Mazurek, Robert Dobosz. Uczestnicy 
zaprezentowali dwa utwory „Pastorał-
ka od serca do ucha” oraz „Do szopy, 
do szopy wszyscy”. Za udział w prze-
glądzie otrzymali upominki indywi-
dualne oraz dyplom i statuetkę dla 
Centrum. Po zakończonych występach 
uczestnicy integrowali się w takcie 
wspólnej zabawy tanecznej.

W związku z trwającym karnawa-
łem w Centrum został zorganizowany 

bal, podczas którego każdy z uczest-
ników zaprezentował się w samo-
dzielnie przygotowanym stroju. Nie 
zabrakło postaci takich jak: wróż-
ka, księżniczka, Czerwony Kapturek, 
Zorro, kucharz, Mikołaj itd. W trak-
cie balu karnawałowego organizo-
wane były dla uczestników konkursy 
i zabawy, które kształtowały umiejęt-
ności wspólnej zabawy i współdzia-
łania w grupie. Uczestnicy w miłej 
atmosferze bawili się, tańczyli i śpie-
wali znane i lubiane przeboje muzy-
ki tanecznej.

Wszystkie zorganizowane wydarze-
nia kulturalne w pozytywny sposób 
wpłynęły na funkcjonowanie i inte-
grację uczestników w społeczeństwie, 
zwiększyły wiedzę na temat własnych 
możliwości i zachowań oraz niewąt-
pliwie przyczyniły się do doskonalenia 
umiejętności artystycznych, rozwo-
ju kreatywności i wyobraźni uczest-
ników.

 9Tekst: Justyna Sawicka

Aktywny początek roku w Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jaszczowie



12 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 1-2/2023ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

W tym roku minęło 160 lat od wybuchu 
powstania styczniowego, które 
rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 
1863 roku i objęło swoim zasięgiem 
ziemie zaboru rosyjskiego. Na terenie 
powiatu łęczyńskiego znajduje się 
wiele miejsc, które przypominają o jego 
przywódcach, uczestnikach, bitwach 
i potyczkach.

Mieszkańcy dzisiejszego powiatu łęczyń-
skiego i jego okolic aktywnie włączyli się 
w powstanie. Okoliczni ziemianie zaanga-

żowani byli zarówno w jego przygotowanie, jak 
i przebieg. Ich żony i córki wspierały powstań-
ców m.in. jako kurierki, a także poprzez zbiórki 
funduszy, organizację pomocy medycznej, opiekę 
nad rodzinami poległych, straconych i zesłanych 
na Sybir. Wśród powstańców byli również miejsco-
wi chłopi i mieszczanie. Na bagnach w okolicach 
wsi Lipniak (gmina Urszulin) znajdował się jeden 
z największych powstańczych obozów, założony 
w czerwcu 1863 r. przez ppłk. Karola Krysińskiego.

Insurekcja miała charakter wojny partyzanckiej. 
Powstańcy stoczyli z wojskami carskimi ok. 1200 
bitew i potyczek, ale ich wysiłek zakończył się nie-
powodzeniem. Jesienią 1864 r. powstanie upa-
dło, do czego przyczyniły się: przewaga militarna 
Rosjan, terror, publiczne egzekucje, rzezie ludności 
cywilnej i brak zainteresowania powstaniem znacz-
nej części chłopów. Łącznie ok. 20 tysięcy osób 
zginęło w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 40 
tys. zesłano na katorgę, ok. 10 tys. wyemigrowało.

Pomimo klęski, powstanie styczniowe odegra-
ło istotną rolę w drodze do odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Było najdłuższym i najważ-
niejszym zrywem niepodległościowym po trze-
cim rozbiorze Polski w 1795 r. Pamięć o powsta-
niu ożywiała w Polakach nastroje patriotyczne 
i stanowiła motywację do działania dla kolejnych 
działaczy niepodległościowych, którzy pół wieku 
później – w 1918 r. – doprowadzili do ponownego 
pojawienia się naszego kraju na mapach Europy.

Najważniejsze ślady powstania styczniowego 
w powiecie łęczyńskim:

NADRYBIE
Szkoła Podstawowa w Nadrybiu nosi imię Jana 
i Kazimierza Bogdanowiczów. Znajduje się w niej 
ekspozycja poświęcona rodzinie Bogdanowiczów, 
do której należał majątek w Nadrybiu. Bracia Jan 
i Kazimierz zaangażowani byli w działalność nie-
podległościową. Kazimierz z własnych fundu-
szy wystawił oddział powstańczy, którego został 
dowódcą. Był on też naczelnikiem wojskowym 
powstania na terenie powiatu krasnostawskiego. 
Został schwytany w okolicach Zezulina, uwięzio-
ny na Zamku Lubelskim i stracony 06.03.1863 r. 
Jego grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipo-
wej w Lublinie. W aktywną pomoc powstańcom 
zaangażowana była również jego siostra Józefa i jej 
mąż Józef Seweryn Liniewski (właściciele Lejna).

KIJANY
Krzyż na cmentarzu w Kijanach upamiętnia 5 nie-
znanych powstańców z oddziału Kazimierza Bog-
danowicza, poległych 26.02.1863 r. w potyczce 
pod Zezulinem.

KLARÓW
Kopiec znajdujący się na skraju lasu w Klarowie, 
to miejsce pochówku dwóch nieznanych powstań-
ców, poległych najprawdopodobniej podczas 
potyczki w kwietniu 1863 r.

ŁĘCZNA
Łęczna to miasto, przez które wielokrotnie odby-
wały się przemarsze oddziałów powstańczych, 
podczas których m.in. zabierano korespondencję 
i pieniądze z kasy miejskiej, a w jego okolicach 
dochodziło do potyczek. Na cmentarzu parafial-
nym w Łęcznej znajduje się pomnik upamiętnia-
jący pochowanych tu powstańców styczniowych 
z lat 1863–1864, w tym jednego z powstańczych 
dowódców – ppłk. Bogusława Ejtmanowicza, 
który zginął 06.01.1864 r. w bitwie pod Jedlan-
ką. Wśród indywidualnych nagrobków na cmenta-
rzu znajdziemy również groby weteranów powsta-
nia np. Jana Janiszewskiego. Powstańców wspierał 
dziedzic Ludwik Grabowski.

KANIWOLA
Pomnik z 2013 r. upamiętnia bitwę pod Kaniwolą, 
stoczoną 23 lipca 1863 r. przez powstańców stycz-
niowych, którymi dowodził ówczesny naczelnik 
wojskowy województwa lubelskiego i podlaskie-
go płk Michał Heydenreich-Kruk. Udział w bitwie 
brały oddziały: Tomasza Wierzbickiego, Władysła-
wa Ruckiego, Karola Krysińskiego. Straty powstań-
ców to ok. 30 zabitych i ok. 30 rannych. Część 
poległych pochowano na cmentarzu w Łęcznej.

MILEJÓW
Na cmentarzu w Milejowie znajduje się drew-
niany krzyż, pod którym, wg tradycji, złożone 
są szczątki powstańców styczniowych, poległych 
w potyczce pod Milejowem w 1863 r. (najpraw-
dopodobniej związanej z bitwą pod Fajsławicami 
pod dowództwem gen. Heydenericha-Kruka, która 
miała miejsce 24.08.1863 r.). Pierwotnie znajdo-
wał się na kopcu-mogile powstańczej przy szko-
le podstawowej, skąd w 1964 r. został przenie-
siony na obecne miejsce. Na cmentarzu znajduje 
się również grób uczestnika powstania, zmarłego 
w 1914 r., Romualda Kostkowskiego.

SPICZYN
Pomnik z 2013 r. upamiętnia miejsce spoczyn-
ku dwóch nieznanych żołnierzy z oddziału płk. 
Kajetana Cieszkowskiego ps. „Ćwiek”, poległych 
25.09.1863 r. w potyczce pod Spiczynem.

KOPINA
Pomnik z 2011 r. ustawiono na grobach 
powstańców styczniowych poległych w bitwach 
na terenie gminy Cyców i gmin sąsiednich. 
W okolicach Cycowa miały miejsce m.in.: bitwa 
pod Urszulinem (07.07.1863 r.), potyczka pod 
Cycowem (14.12.1863 r.), potyczka pod Andrze-
jowem (31.12.1863 r.), potyczka pod Kopiną 
(30.01.1864 r.)

ZAWIEPRZYCE
Na początku 1864 r. w zawieprzyckim dworze 
pojawił się, ranny w bitwie pod Rudką Korybuto-
wą, jeden z głównych powstańczych dowódców 
– Walery Wróblewski. Bolesława Skłodowska 
– siostra ojca Marii Skłodowskiej-Curie, brata-
nica dzierżawcy majątku Ksawerego Skłodow-
skiego – podjęła się udanej próby przewiezie-
nia go w kobiecym przebraniu z Lubelszczyzny 
do będącej pod zaborem austriackim Galicji.

 9Tekst: Beata Cieślińska

Śladami powstania styczniowego 
w powiecie łęczyńskim
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160 lat temu, w nocy z 22 na 23 stycznia 
1863 r., rozpoczęło się powstanie 
styczniowe, uważane za największy 
w XIX w. polski zryw narodowy.

Lubelszczyzna była podczas powstania stycznio-
wego jednym z najbardziej aktywnych regio-
nów w kraju. Nie tylko powstańcy, ale też lud-

ność cywilna ofiarnie wspierała insurekcję, a po jej 
upadku ponosiła surowe represje ze strony caratu.

29 stycznia br., z okazji 160. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego, przy kurhanie powstań-
czym w Klarowie odbyła się msza święta w inten-
cji tych, którzy walczyli o niepodległą ojczyznę. 
Klarów to miejsce, gdzie pochowane są szczątki 
powstańców walczących w bitwach partyzanckich 
na terenie gminy Milejów. W nabożeństwie uczest-
niczył Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński 
i Wioletta Wachewicz Sekretarz Powiatu Łęczyń-
skiego. Starosta wraz z Piotrem Rybakiem i Micha-
łem Woźniakiem – Członkami Zarządu Powia-
tu Łęczyńskiego – złożyli kwiaty na powstańczej 
mogile. Zaśpiewano hymn państwowy, odczytano 
apel poległych oraz zaciągnięto wartę honorową.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Głównym organizatorem uroczystości było Towa-
rzystwo Przyjaciół Milejowa.

 9Tekst: Angelika Maziarz

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego
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8 lutego w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
odbyło się spotkanie informacyjno-
konsultacyjne w zakresie 
szeroko rozumianej dostępności 
architektonicznej, komunikacyjno-
informacyjnej oraz cyfrowej. 

W  spotkaniu uczestniczył Wicestarosta 
Powiatu Łęczyńskiego Michał Pel-
czarski, pracownicy PFRON Depar-

tamentu ds. Dostępności realizujący zadania 
wynikające z ustawy o zapewnianiu dostęp-
ności oraz pracownicy Oddziału Lubelskiego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania szczegółowo omówio-
no minimalne wymagania służące zapew-
nieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z ustawy o zapewnie-
niu dostępności. Ponadto, poruszono kwe-
stię rozpatrywania skarg na brak dostępno-
ści podmiotów publicznych.

 9Tekst: Agnieszka Słoboda

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie szeroko rozumianej 
dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz cyfrowej

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej informuje 
o możliwości skorzystania 
ze wsparcia w ramach programu 
„Opieka wytchnieniowa”- 
edycja 2023. Program jest 
finansowany ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. 

Łączna kwota środków Funduszu Soli-
darnościowego uzyskana przez Powiat 
Łęczyński na realizację Programu wyno-

si 150 796,80 zł.
Głównym celem programu jest wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad:

 5 dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności,

 5 osobami niepełnosprawnymi posiadający-
mi orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności albo orzeczenie równoważ-
ne poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w formie usługi opieki 
wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują 
w przypadku zamieszkiwania członka rodzi-
ny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą niepełnosprawną i spra-
wowania nad nią całodobowej opieki.

Program jest realizowany w  formie 
świadczenia usług opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego. Limit usługi 

opieki wytchnieniowej świadczonej w 2023 
roku wynosi 240 h dla 1 uczestnika. Uczest-
nik programu nie ponosi odpłatności za usłu-
gę opieki wytchnieniowej.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE 
OSOBY!

Dokumenty należy składać w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
ul. Staszica 9 w pokoju nr 01 od poniedział-
ku do piątku w godzinach pracy jednostki 
do 28.02.2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące progra-
mu można uzyskać pod numerem telefonu 
81 53 15 366.

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

W Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej prowadzone 
są zajęcia logopedyczne 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
i sprawdzonych w procesie 
terapeutycznym słuchawek 
Forbrain.

Forbrain jest urządzeniem do treningu 
słuchowo-głosowego, którego podstawą 
działania jest sprzężenie zwrotne. Dzię-

ki zastosowaniu specjalnie opracowanego 
filtra dynamicznego, głos podlega wzmoc-
nieniu i modulacji, co skutkuje lepszą per-
cepcją i przetwarzaniem takiego dźwięku. 
Pacjent słyszy swój głos dużo wyraźniej niż 
naturalnie, co – przy adekwatnie dobranych 
ćwiczeniach – wpływa na poprawę płynno-
ści mowy, jej wyrazistość oraz koncentrację 
na jej dźwiękach.

Działanie słuchawek Forbrain opiera się 
na przewodnictwie kostnym, dzięki czemu 
sygnał dużo szybciej dociera do mózgu. 
Wbudowany filtr wzmacnia tony wyso-
kie, a tłumi niskie częstotliwości. Wysokie 
dźwięki dostarczają energię do sieci włókien 
nerwowych, pobudzając zmysłowe komór-
ki nerwowe przez co poprawiają dynami-
kę i koncentrację. W reakcji na taki bodziec 
nasze wypowiedzi poprawiają się, stają się 
bardziej rytmiczne. Głos, który przekazywa-
ny jest do ucha z nagłymi zmianami kontra-
stów (zależnymi od barwy i jego natężenia), 

sprawia że poprawia się aktywność mózgu, 
w rezultacie poprawie ulega dyskryminacja 
dźwięku oraz prozodia mowy.

Forbrain stymuluje także układ przed-
sionkowy, wpływa pozytywnie na kontro-
lę ruchów oraz na mowę. W terapii logope-
dycznej stosujemy go do pracy nad: emisją 
głosu, dykcją, uwagą, koncentracją i zapa-
miętywaniem. Urządzenie może być stoso-
wane zarówno w terapii dzieci, jak i osób 
dorosłych.

 9Tekst: Monika Kwapisz-Ciemińska

Nowoczesne metody terapii 
logopedycznej w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Łęcznej
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Program oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
pomoże Ci rozwinąć 
umiejętności porozumiewania 
się bez przemocy.

Przemoc domowa ma wpływ 
na każdy z elementów systemu 
rodzinnego. Długofalowe skutki 

przemocy pozostają w psychice osoby 
doznającej przemocy, świadków, jak 
również samego sprawcy. Stwierdze-
nie, że przemoc rodzi przemoc jest 
prawdziwe, jeśli uświadomimy sobie, 
że prawie wszystkie osoby stosujące 
przemoc, w dzieciństwie i/lub mło-
dości były osobami doświadczający-
mi przemocy (bicia, zaniedbywania, 
molestowania itp.). To potwierdza 
tezę ̨o międzypokoleniowej trans-
misji stosowania przemocy, ale rów-
nież jej podleganiu. Stąd tak istotne 
jest, żeby oddziaływanie na sprawców 
opierały się na terapii skoncentrowa-
nej na nabywaniu umiejętności radze-
nia sobie z emocjami, dotyczącymi 
zarówno aktualnej sytuacji, ale także 
związanej z przeżytymi doświadcze-
niami.

CELEM PROGRAMU JEST:
 5 zmiana/zatrzymanie zachowań 
przemocowych osoby stosującej 
przemoc w rodzinie w kierunku 
powstrzymania jej przed dalszym 
stosowaniem przemocy;

 5 rozwijanie umiejętności samokon-
troli i współżycia w rodzinie;

 5 kształtowanie umiejętności 
w zakresie wychowywania dzieci 
bez używania przemocy;

 5 uznanie przez osobę stosującą prze-
moc w rodzinie swojej odpowie-
dzialności za stosowanie przemocy;

 5 zdobycie i poszerzanie wiedzy 
na temat mechanizmów powsta-
wania przemocy w rodzinie;

 5 zdobycie umiejętności komuniko-
wania się i rozwiązywania kon-
fliktów w rodzinie bez stosowa-
nia przemocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej prowadzi nabór do Pro-
gramu oddziaływań korekcyjno-
-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. Program skie-
rowany jest do osób pełnoletnich – 
kobiet i mężczyzn – które nie radzą 
sobie z kontrolowaniem własnych 

negatywnych emocji oraz stosują prze-
moc wobec swoich bliskich, w szcze-
gólności dla:

 5 osób skazanych za czyny związane 
ze stosowaniem przemocy w rodzi-
nie, odbywających karę pozbawie-
nia wolności w zakładach, karnych 
albo wobec których sąd warun-
kowo zawiesił wykonanie kary, 
zobowiązując je do uczestnictwa 
w oddziaływaniach korekcyjno-
-edukacyjnych;

 5 osób stosujących przemoc w rodzi-
nie, które uczestniczą w terapii 
leczenia uzależnienia od alkoholu 
lub narkotyków, lub innych środ-
ków odurzających, substancji psy-
chotropowych albo środków zastęp-
czych, dla których oddziaływania 
korekcyjno-edukacyjne mogą sta-
nowić uzupełnienie podstawowej 
terapii;

 5 osób, które w wyniku innych oko-
liczności zgłoszą się do uczestnic-
twa w programie korekcyjno-edu-
kacyjnym.

UDZIAŁ W PROGRAMIE 
KOREKCYJNO-
EDUKACYJNYM JEST 
BEZPŁATNY. LICZBA MIEJSC 
JEST OGRANICZONA.

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21–010 
Łęczna. Realizacja również odbywa się 
w naszej siedzibie. Szczegółowe infor-
macje na temat udziału w programie 
udzielane są pod numerami telefonów: 
sekretariat – 81 53 15 384 lub peda-
gog – 81 53 15 378.

 9Tekst: Iwona Wiśniewska

„Cześć mamo. To mój nowy 
numer. Możesz usunąć ten 
stary” – od takiej treści sms 
zaczęły się kłopoty finansowe 
65-latki. Kobieta była 
przekonana, że koresponduje 
z córką. Sądząc, że jej pomaga 
przelała blisko 2500 złotych 
na konto jak się potem okazało 
oszusta. Pamiętajmy, zanim 
przekażemy komukolwiek 
pieniądze bądź wykonamy 
przelew, zadzwońmy do osoby, 
która rzekomo prosi o pomoc, 
aby zweryfikować, czy ktoś się 
pod nią nie podszywa.

Do policjantów z łęczyńskiej 
komendy zgłosiła się 65-let-
nia mieszkanka powiatu 

łęczyńskiego, która poinformowa-
ła, że padła ofiarą oszusta. Z rela-
cji zgłaszającej wynikało, że otrzy-
mała wiadomość sms o treści,, Cześć 
mamo. To mój nowy numer. Możesz 
usunąć ten stary. Wyślij mi wiado-
mość na WhatsApp”. Kobieta myśla-
ła, że nadawcą jest jej córka, która 
wyjechała w podróż za granicę. Dal-
sza część korespondencji odbywała 
się za pośrednictwem komunikato-
ra WhatsApp.

Osoba, z którą pisała oznajmiła, 
że zamoczył jej się telefon. Poprosi-
ła o przelanie blisko 2500 złotych, 
ponieważ musi zapłacić za nowy 
telefon oraz uregulować należność 
za rachunek. Niczego nie podejrze-
wająca 65-latka wykonała natychmia-
stowy przelew na wskazane konto. 
Kiedy córka wróciła z zagraniczne-
go wyjazdu do domu była zdziwiona 
tą sytuacją i okazało się, że nie pro-
siła mamy o żadne pieniądze. Kobie-
ta skontaktowała się jeszcze z pozo-
stałymi swoimi dziećmi, jednak i oni 
nie byli nadawcami tych wiadomości. 
Wówczas zorientowała się, że padła 
ofiarą oszusta.

P o l i c j a n -
ci wyjaśnia-
ją okoliczności 
tego zdarze-
nia i  apelują 
o ostrożność. 
Pamiętajmy, 
zanim komu-
kolwiek prze-
każemy pie-
niądze bądź 

wykonamy przelew, skontaktujmy 
się telefonicznie z tą osobą, zwe-
ryfikujmy tę informację i upewnij-
my się, że za prośbą o pomoc finan-
sową nie kryje się próba oszustwa. 
W takich sytuacjach, nigdy nie dzia-
łajmy pochopnie, bo możemy stracić 
nasze oszczędności.

 9Tekst: starszy aspirant  
Magdalena Krasna

Straciła pieniądze, 
myśląc, że pomaga 
córce

Jeśli masz problem z samokontrolą 
i radzeniem sobie z własnymi, trudnymi 
emocjami – zgłoś się do programu 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
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Kształcenie ustawiczne, 
to kształcenie w szkołach 
dla dorosłych, szkołach 
branżowych, szkołach 
policealnych, a także 
uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych 
w ramach odpłatnych kursów 
i szkoleń.

Dla zatrudnionych pracowników 
istotne są szkolenia zawodowe, 
które zapewniają wzrost stabil-

ności zatrudnieniowej. Mogą być rów-
nież szansą na zatrudnienie na nowym 
stanowisku. W przypadku konieczności 
przebranżowienia prowadzonej działal-
ności, szkolenia umożliwiają nabycie 
kwalifikacji w zawodach deficytowych 
i przyszłościowych z punktu widze-
nia potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Z uwagi na to, iż większość szkoleń/
studiów podyplomowych jest odpłatna, 
a koszty są wysokie, pracodawcy i pra-
cownicy rzadko korzystają z potrzeby 
podniesienia lub uzupełnienia kwalifi-
kacji lub uprawnień we własnym zakre-
sie, na swój koszt. Wsparcie finanso-
we w tym zakresie oferuje Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej. Krajowy Fun-
dusz Szkoleniowy (KFS) od roku 2014 
prężnie wspiera rozwój pracowników 
i pracodawców na terenie całej Polski. 
Środki pochodzące z tego funduszu 
są ogólnodostępne, więc mogą je pozy-
skać zarówno przedsiębiorstwa prywat-
ne, fundacje, organy samorządowe jak 

i wszystkie jednostki z sektora publicz-
nego. Jedynym warunkiem koniecznym 
jest zatrudnianie minimum jednej osoby 
na podstawie umowy o pracę.

W 2023 roku wsparcie to przeznaczo-
ne jest na kształcenie ustawiczne osób 
pracujących, zgodnie z następującymi 
priorytetami ustalonymi przez Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej:
1. Wsparcie kształcenia ustawiczne-

go skierowane do pracodawców 
zatrudniających cudzoziemców,  
m.in. w zakresie doskonalenia znajo-
mości języka polskiego przez zatrud-
nionych cudzoziemców.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego 
w związku z zastosowaniem w fir-
mach nowych procesów, techno-
logii i narzędzi pracy. Celem tego 
priorytetu jest przygotowanie per-
sonelu do podejmowania wyzwań, 

które niesie postęp techniczny i tech-
nologiczny.

3. Wsparcie kształcenia ustawiczne-
go w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawo-
dach deficytowych. Priorytet ten 
promuje działania szkoleniowe 
zapobiegające utracie zatrudnienia 
i ma za zadanie ułatwić tzw. rekru-
tację wewnętrzną na stanowiskach 
w zawodach deficytowych, w któ-
rych występują niedobory kadrowe.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego 
dla nowozatrudnionych osób (lub 
osób, którym zmieniono zakres obo-
wiązków) powyżej 50 roku życia. 
Priorytet ten ma zachęcać do róż-
nych form kształcenia ustawiczne-
go osoby, które należą do grupy pra-
cowników najrzadziej korzystającej 
z możliwości kształcenia.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego 
osób powracających na rynek pracy 
po przerwie związanej ze sprawowa-
niem opieki nad dzieckiem oraz osób 
będących członkami rodzin wielo-
dzietnych. Priorytet ten umożliwia 
odbycie szkolenia aktualizującego 
posiadaną wiedzę lub dostosowanie 
już posiadanej wiedzy czy kwalifi-
kacji do obecnej sytuacji w firmie 
i ma zachęcić do powrotu na rynek 
pracy nawet po dłużej nieobecno-
ści, a osobom będącym członkami 
rodzin wielodzietnych dać większe 
szanse na utrzymanie miejsca pracy.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego 
osób poniżej 30 roku życia w zakre-
sie umiejętności cyfrowych oraz/lub 
umiejętności związanych z branżą 
energetyczną i gospodarką odpada-
mi. Celem tego priorytetu jest wspar-
cie aktywności zawodowej osób mło-
dych, w tym podejmowanie przez te 
osoby dobrej jakości zatrudnienia, 
pozwalającego na stałe podnoszenie 
umiejętności w branżach przyszło-
ściowych i wyposażanie tych osób 
w umiejętności cyfrowe. Wspar-
cie w ramach tego priorytetu mogą 
otrzymać pracodawcy i pracownicy 
do 30 roku życia zatrudnieni w róż-
nych firmach, w tym w firmach 
z szeroko rozumianej branży ener-
getycznej i gospodarki odpadami, 
co potwierdzi odpowiedni kod PKD.
Ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego mogą być sfinansowa-
ne m.in: kursy i studia podyplomowe 

realizowane z inicjatywy pracodawcy 
lub za jego zgodą, egzaminy umożli-
wiające uzyskanie dyplomów potwier-
dzających nabycie umiejętności, kwa-
lifikacji lub uprawnień zawodowych. 
Pracodawca na ten cel może otrzymać 
środki w wysokości:

 5 80% kosztów kształcenia ustawicz-
nego, ale nie więcej niż do wyso-
kości 300% przeciętnego wynagro-
dzenia w danym roku na jednego 
uczestnika,

 5 100% kosztów kształcenia ustawicz-
nego – w przypadku mikroprzedsię-
biorcy (do 10 osób zatrudnionych), 
– ale nie więcej niż do wysokości 
300% przeciętnego wynagrodzenia 
w danym roku na jednego uczest-
nika.

Zachęcamy pracodawców do ana-
lizy potrzeb szkoleniowych własnych 
i swoich pracowników. Po określeniu 
potrzeb i wybraniu odpowiednich szko-
leń należy złożyć wniosek. Aktualny 
wniosek wraz ze wszystkimi załącz-
nikami znajduje się na stronie Urzę-
du. Warto pamiętać, że aby ubiegać 
się o środki KFS należy spełnić warun-
ki dotyczące jednego z wymienionych 
priorytetów oraz warunki przyznania 
pomocy de minimis.

Wniosek o przyznanie środków z KFS 
na kształcenie ustawiczne można złożyć 
do tut. Urzędu zgodnie z określonymi 
terminami naborów zamieszczonymi 
na stronie https://leczna.praca.gov.pl/. 
Zapraszamy do współpracy.

 9Tekst: Marzena Pogonowska

Pracodawco – dopasuj kwalifikacje 
pracowników do potrzeb rynku pracy

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Łęcznej realizuje od grudnia 
kolejny program badań 
przesiewowych raka 
jelita grubego. Poprzedni 
zakończył się ponad rok temu 
i przyniósł bardzo konkretne 
efekty. Finansowało go 
Ministerstwo Zdrowia, 
teraz umowy z placówkami 
medycznymi podpisuje NFZ. 
Kontrakty zawarte zostały 
z 72 podmiotami w kraju, 
a województwie lubelskim 
– z 4, m.in. ze szpitalem 
w Łęcznej.

W  trakcie realizacji poprzed-
niego programu w SPZOZ 
w Łęcznej, który trwał ponad 

2 lata, przebadanych zostało prawie 
800 osób, polipy usunięto u prawie 
300 pacjentów, raka wykryto u 11. 

Dlatego zależało nam, by program był 
kontynuowany. Gotowość prowadzenia 
dalszej diagnostyki jelita grubego zgła-
szaliśmy, gdy kończyliśmy poprzed-
ni projekt – mówi Krzysztof Bojarski, 
dyr. SPZOZ w Łęcznej – Teraz zmie-
niły się nieco zasady finansowania, ale 
dla pacjentów nie ma to znaczenia. 
Od 1 grudnia mamy kontrakt z NFZ 

i realizujemy programu badań przesie-
wowych raka jelita grubego.

UDZIAŁ W TYM PROGRAMIE 
MOGĄ BRAĆ OSOBY 
W WIEKU:

 5 od 50 do 65 lat,
 5 lub od 40 do 49 lat, jeśli u naj-
bliższych krewnych pacjenta, 

rozpoznano nowotwór jelita gru-
bego.

Z badań nie mogą natomiast sko-
rzystać osoby, u których występują 
objawy kliniczne sugerujące istnie-
nie raka jelita grubego oraz osoby, 
które miały wykonaną kolonoskopię 
w ostatnich 10 latach.

NA CZYM POLEGA 
BADANIE?

To przede wszystkim wykonanie kolo-
noskopii, która trwa od 15 do 40 
minut.

W zależności od wskazań medycz-
nych może być ona przeprowadzona 
w znieczuleniu miejscowym (z zasto-
sowaniem żelu znieczulającego) lub 
w znieczuleniu ogólnym.

PROGRAM PRZEWIDUJE:
 5 pobranie wycinków z nacieku 
nowotworowego lub zmian podej-
rzanych o charakter nowotwo-
rowy;

 5 usuwanie polipów wielkości 
do 15 mm;

 5 poddanie badaniu histopatologicz-
nemu wszystkich wycinków i usu-
niętych polipów;

 5 wskazanie konkretnych zaleceń 
dotyczących leczenia u osób, które 
wykonały kolonoskopię przesie-
wową.

Do udziału w programie nie jest 
potrzebne skierowanie. Wystarczy, 
że pacjent jest w grupie wiekowej, 
która kwalifikuje się do wykonania 
przesiewowej kolonoskopii i zgłosi 
się do placówki realizującej program. 
Oprócz SPZOZ w Łęcznej są także 
w woj. lubelskim Centrum Medyczne 
Luxmed, SPZOZ w Krasniku, NZOZ 
Kardioneuromed w Biłgoraju.

Informacji na temat programu 
w SPZOZ w Łęcznej udziela sekre-
tariat Pracowni Endoskopowej tel. 
81 752 65 27 w godz. 8.00 – 15.00. 

 9Tekst: Danuta Matłaszewska,  
fot. Tomasz Rybka/SPZOZ Łęczna

Znowu można się zbadać. Bezpłatna kolonoskopia w szpitalu w Łęcznej
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Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Łęcznej 
prowadzi działalność doradczą 
z zakresu produkcji roślinnej, 
ogrodniczej i zwierzęcej, jak 
również ekonomiki, ekologii 
i rozwoju obszarów wiejskich. 
Oferujemy pomoc w ubieganiu 
się o premie z działań PROW 
2023–2027, takich jak: 
„Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Premie 
dla młodych rolników”, 
„Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach 
wiejskich”, „Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne”, 
„Dobrostan zwierząt” i inne. 
Doradcy PZDR w Łęcznej służą 
także pomocą w wypełnianiu 
wniosków o dopłaty obszarowe 
i rolnośrodowiskowe, których 
termin składania zwykle 
rozpoczyna się 15 marca.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Końskowoli (PZDR w Łęcz-
nej) prowadzi również szkole-

nia chemizacyjne, kursy operatorów 
kombajnów zbożowych, a także ate-
stację opryskiwaczy. Przypominamy, 
że wszyscy, którzy stosują środki ochro-
ny roślin, mają obowiązek posiadania 
aktualnego zaświadczenia o ukoń-
czeniu odpowiedniego kursu. Szko-
lenia w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin przy użyciu opryskiwa-
czy prowadzone są zgodnie z ustawą 
z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 
roślin. Organizujemy kursy chemiza-
cyjne z zakresu podstawowego (szko-
lenie 2-dniowe dla osób nieposiadają-
cych uprawnień do stosowania środków 
ochrony roślin), jak również z zakresu 
uzupełniającego (szkolenie 1-dniowe 
dla osób, które ukończyły takie szko-
lenie w latach poprzednich). Zaświad-
czenie o ukończeniu szkolenia, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, ważne jest przez 5 lat. 
Zapisy przyjmowane są w biurze PZDR 
przy al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej. 
Ponadto organizujemy specjalistyczne 
szkolenia z zakresu rolnictwa w formie 
stacjonarnej lub webinarium (online), 
a także szkolenia punktowane dla bene-
ficjentów działań PROW. Zapisy pro-
wadzone są online na stronie interne-
towej, lodr.konskowola.pl. Pracownicy 
PZDR w Łęcznej pełnią dyżury w Urzę-
dach Gmin Powiatu Łęczyńskiego. Har-
monogram dyżurów zamieszczony jest 
na stronie internetowej LODR.

Raz w miesiącu ukazuje się nasze cza-
sopismo „Lubelskie Aktualności Rolni-
cze” o szerokim zakresie tematycznym. 
Autorami artykułów, oprócz doradców 
LODR, są pracownicy instytutów nauko-
wych i szkół wyższych. Oprócz tema-
tów związanych z technologią produkcji 
roślinnej czy zwierzęcej, wiele miejsca 
poświęca się ekonomice rolnictwa, 
ekologii oraz możliwości skorzystania 

z funduszy unijnych. Co miesiąc poda-
jemy notowania cenowe produktów rol-
niczych. Miesięcznik można zamówić 
w formie prenumeraty.

Doradcy LODR prowadzą także dzia-
łalność w zakresie rozliczania podat-
ku VAT, w tym: doradztwo dotyczące 
przejścia na zasady ogólne w podat-
ku VAT, przeprowadzenia kalkulacji 
wysokości podatku VAT w gospodar-
stwie rolnym w celu ustalenia zasad-
ności przejścia na VAT, jak również 
prowadzenie ewidencji zakupu i sprze-
daży dla celów podatku VAT, składa-
nie deklaracji VAT oraz wysyłanie pli-
ków JPK_VAT. LODR w Końskowoli jest 
jednostką upoważnioną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji 
usług w ramach podatku VAT. W związ-
ku z prowadzoną działalnością, posiada-
my polisę ubezpieczeniową OC. Zapew-
niamy klientom pełne bezpieczeństwo 
korzystania z naszych usług.

Aktualnie trwa nabór wniosków 
na dofinansowanie zadań w ramach 
„Ogólnopolskiego programu regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie”. Składając wniosek o wap-
nowanie, można ubiegać się o dota-
cję na zakup wapna nawozowego lub 
innego środka wapnującego. Z takiej 
formy dotacji może skorzystać rolnik, 
który posiada użytki rolne na terenie 
województwa lubelskiego, o pH gleby 
poniżej lub równej 5,5 i powierzch-
ni nieprzekraczającej 75 ha. Wnioski 
przyjmowane są przez Okręgowe Sta-
cje Chemiczno-Rolnicze. Kwota dofi-
nansowania wynosi: do 300 zł/t czy-
stego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 
o powierzchni nie przekraczającej 25 
ha użytków rolnych, do 200 zł/t (gospo-
darstwa o powierzchni powyżej 25 ha, 
ale nieprzekraczającej 50 ha użytków 
rolnych), do 100 zł/t (gospodarstwa 
o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie 
przekraczającej 75 ha użytków rol-
nych).

W nowym okresie naboru wnio-
sków obszarowych proponuje się 
system nowej zielonej architektury, 

składający się z wymogów obowiąz-
kowych oraz dodatkowych zachęt 
dla rolników – ekoschematy i wie-
loletnie zobowiązania pro-środo-
wiskowe – działanie dobrowolne. 
Ekoschematy to nowy rodzaj płat-
ności w 2023 roku za realizację 
praktyk korzystnych dla środowi-
ska, klimatu i dobrostanu zwierząt, 
które wykraczają poza obowiązują-
ce wymogi. Ekoschematy są dobro-
wolne dla rolników. Rolnicy będą 
mogli korzystać z dodatkowych 
dopłat za realizację następujących 
ekoschematów: obszary z roślinami 
miododajnymi, prowadzenie pro-
dukcji roślinnej w systemie integro-
wanej produkcji roślin, biologiczna 
ochrona upraw, retencjonowanie 
wody na trwałych użytkach zielo-
nych, dobrostan zwierząt, rolnictwo 
węglowe, składające się z 8 praktyk 
(ekstensywne użytkowanie trwałych 
użytków zielonych (TUZ) z obsa-
dą zwierząt, międzyplony ozime/
wsiewki śródplonowe, opracowanie 

i przestrzeganie planu nawożenia – 
wariant podstawowy albo wariant 
z wapnowaniem, zróżnicowana 
struktura upraw, wymieszanie obor-
nika na gruntach ornych w ciągu 
12 godzin od aplikacji, stosowanie 
płynnych nawozów naturalnych 
innymi metodami niż rozbryzgo-
wo na gruntach ornych i trwałych 
użytkach zielonych, uproszczo-
ne systemy uprawy, wymieszanie 
słomy z glebą). Ekoschematy będą 
punktowane a warunkiem przystą-
pienia do ekoschematu będzie uzy-
skanie minimalnej liczby punktów, 
które rolnik otrzymałby w sytu-
acji realizacji na co najmniej 25% 
powierzchni użytków rolnych 
najwyżej punktowanej praktyki. 
Zagadnienia nowych dopłat dla rol-
ników będą omawiana na szkole-
niach organizowanych przez Powia-
towy Zespół Doradztwa Rolniczego, 
na które zapraszamy zainteresowa-
ne osoby.

 9Tekst: Antoni Dudek

Doradztwo Rolnicze  
w Powiatowym Zespole w Łęcznej
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Jakiś czas temu rada nadzorcza 
Bogdanki powołała pana 
na stanowisko prezesa spółki.
Tak, ale już wcześniej moja osoba była 
rozpatrywana, jeśli chodzi o kandyda-
ta na prezesa Bogdanki. Padały pro-
pozycje z pytaniem, czy nie podjął-
bym się tego zadania, ale chciałem 
popracować dłużej w firmie, poznać 
ją. Zależało mi też na tym, by sytuacja 
się uspokoiła. Proszę również pamię-
tać, że decyzję w tej sprawie podej-
muje rada nadzorcza, która dopie-
ro w styczniu ogłosiła postępowanie 
kwalifikacyjne. Zgłosiłem się i zosta-
łem wybrany.

Objął Pan fotel prezesa w trudnym 
i chyba przełomowym momencie dla 
firmy?
Niestety, nie udało nam się jeszcze 
uporać ze wszystkimi problemami. 
Zaciśnięta ściana, obniżenie produkcji 
i w konsekwencji szacunkowy wynik 
finansowy, który był o połowę niż-
szy niż zakładaliśmy. Dlatego wdro-
żyliśmy program naprawczy i mam 
nadzieję, że już za chwilę przyniesie 
on odpowiednie rezultaty. Oczywiście 
priorytetem w tej kwestii jest bezpie-
czeństwo pracowników, którzy wyko-
nują prace pozwalające przywrócić 
tę ścianę do wydobycia. Kolejna rzecz 
to przyszłość związana z górnictwem. 

Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi 
o finansowanie zewnętrzne inwestycji 
dla górnictwa. Banki nie chcą dawać 
pieniędzy na nowe projekty górnicze. 
Druga sprawa to przepisy związane 

z decyzjami środowiskowymi, które 
stają się coraz bardziej restrykcyjne, 
a proces administracyjny się wydłuża. 
I trzecia rzecz to problem tego, gdzie 
w przyszłości będziemy spalać węgiel. 

Tworzenie nowych mocy wydobyw-
czych węgla musi iść w parze z two-
rzeniem nowych mocy energii elek-
trycznej z paliwa węglowego. Tutaj 
nie ma żadnych nowych projektów 
i te trendy bardzo ciężko będzie 
odwrócić. Dlatego zależy mi na tym, 
żeby w Bogdance stworzyć nowe, 
dobrze płatne miejsca pracy i utrzy-
mać siłę nabywczą regionu.

W jaki sposób zamierza pan 
to zrobić?
Musimy się przekształcić w więk-
szy koncern. Planujemy nasz biznes 
oprzeć na trzech filarach. Po pierw-
sze zależy nam na jak największej 
efektywności i dojściu do maksimum 
naszych możliwości produkcyjnych. 
Bo my się od węgla nie odwracamy. 
Będziemy go produkować do 2049 
roku i do tego czasu chcemy utrzy-
mać status innowacyjnej kopalni.

Nie tak dawno zakończyły się rozmowy 
płacowe Czy to były trudne negocjacje?
Jako zarząd zawsze prowadzimy roz-
mowy ze związkami zawodowymi 
w poszanowaniu zasad dialogu spo-
łecznego. Muszę podkreślić, że moje 
drzwi są otwarte dla wszystkich pra-
cowników. Jak już mówiłem, zeszły rok 
był dla nas trudny z wielu względów. 
Dlatego prowadząc negocjacje płacowe 
chcieliśmy zakończyć je jak najszybciej, 
aby docenić trud ciężkiej, codziennej 
pracy naszej załogi. Chcę żeby Bogdan-
ka wróciła na właściwe miejsce wśród 
producentów węgla kamiennego w Pol-
sce. Trzeba jak najszybciej wykorzy-
stać hossę, która panuje dziś na rynku 
węgla. Wierzę w to, że szybko zakoń-
czone negocjacje pozwolą naszej zało-
dze na to, aby z pełnym zaangażowa-
niem poświęciła się realizacji celów, 
które w tym roku stoją przed Bogdanką.

 9Rozmawiał: Marcin Kujawiak

Chcę żeby Bogdanka wróciła 
na właściwe miejsce
Rozmowa z Kasjanem Wyligałą, prezesem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Statuetkę w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju dla Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka” odebrał prezes zarządu spółki Kasjan Wyligała

Forum Ekonomiczne w Davos prezes zarządu spółki Kasjan Wyligała i Tomasz 
Zdzikot prezes KGHM

Zapoznanie z bieżącą pracą zakładu przeróbki mechanicznej węgla Lubelskiego Węgla Bogdanka
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4 lutego w Hotelu AGIT 
Congress & SPA odbyła 
się oficjalna prezentacja 
kolarskiej grupy zawodników 
do 23. roku życia „Lubelskie 
Perła Polski Cycling Team”, 
która będzie reprezentować 
Lubelszczyznę w sportowych 
zmaganiach w sezonie 2023.

Pomysłodawcą formacji jest 
prezes innej kolarskiej grupy, 
Boras Lewart Team Lubartów, 

Andrzej Boras. W grupie kolar-
skiej,, Lubelskie Perła Polski Cyc-
ling Team” będą się ścigać orlicy, 
czyli zawodnicy do 23. roku życia. 

W  uroczystej gali uczestni-
czył m.in. Wicestarosta Michał Pel-
czarski, Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski 

oraz Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego Bartłomiej Bała-
ban. Powiat Łęczyński jest jednym 
z głównych Partnerów zespołu 
„Lubelskie Perła Polski Cycling 
Team”. W podziękowaniu za pomoc 

Powiat Łęczyński otrzymał symbo-
liczną koszulkę z podpisami zawod-
ników.

Grupa kolarska aktualnie przy-
gotowuje się do sezonu na Major-
ce. 12 lutego „Lubelskie Perła 

Polski Cycling Team” wystarto-
wała w zawodach w miejscowości 
Manacor na dystans 114 km po gór-
kach. W wyścigu wzięło udział 120 
zawodników. Najlepszy z drużyny, 
Dominik Ratajczak, zajął 3 miejsce.

Mamy nadzieję, że to dopiero 
początek świetnych startów druży-
ny „Lubelskie Perła Polski Cycling 
Team” i kolejne zawody również 
zakończą się sukcesami.

 9Tekst: Anna Jasińska

Prezentacja drużyny U-23  
Lubelskie Perła Polski Cycling Team

Piłkarze Górnika Łęczna 
wznowili rozgrywki 
Fortuna 1 Ligi. Zielono-
czarni rundę wiosenną 
rozpoczęli od wyjazdowego 
pojedynku z Sandecją Nowy 
Sącz. Niestety podopieczni 
Marcina Prasoła zaliczyli 
falstart przegrywając 
to spotkanie 0–3.

W dalszym ciągu do naby-
cia są karnety na rundę 
wiosenną. Abonamenty 

na wszystkie 8 wiosennych spo-
tkań są do nabycia już od 45 zło-
tych. Najdroższe karnety na trybunę 
A to koszt 180 złotych. Abonamen-
ty można nabywać online na stronie 
bilety.gornik.leczna.pl oraz w kasach 
stadionu (harmonogram pracy kas 
znajduje się na stronie gornik.lecz-
na.pl).

Zapisy dla pracowników Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” S.A. 
realizowane będą poprzez por-
tal pracownika oraz kioski intra-
netowe i rozpoczną się 8 lutego. 
Wnioski o dofinansowanie zaku-
pu karnetu będzie można składać 
tą drogą do końca lutego. Emerytów 

i  rencistów prosimy o  kontakt 
z Działem Spraw Socjalnych LW 
Bogdanka S.A.

W LUTYM O HISTORYCZNY 
AWANS

28 lutego o godzinie 17:30 piłka-
rze Górnika powalczą po raz trze-
ci w historii o półfinał rozgrywek 
Pucharu Polski. Dla zielono-czar-
nych byłoby to historyczne wyda-
rzenie. Rywalem naszego zespołu 
będzie drugoligowa Pogoń Siedl-
ce. Transmisja ze spotkania będzie 
dostępna na platformie Polsat Sport.

MICHAŁ WACHOWICZ 
Z POWOŁANIEM DO KADRY 
U-16
Uczeń klubowego SMS-u Michał 
Wachowicz otrzymał powołanie 
na konsultację szkoleniową repre-
zentacji Polski do lat 16. Zgrupowa-
nie odbyło się w dniach 15–17 lute-
go w Siedlcach. Wachowicz znalazł się 
również w kadrze zielono-czarnych 
na zgrupowanie w Opalenicy. Od tam-
tego czasu trenuje wraz z pierwszym 
zespołem pod okiem trenera Marci-
na Prasoła.

 9Tekst: Tomasz Płaza

Górnicy wracają do gry!
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To już dwunasta edycja 
pomysłu na „Zakochanych 
w Zawieprzycach’ – wszystko 
zaczęło się w 2011 r. 
od wystawy fotografii ślubnej 
z udziałem par, które wybrały 
zawieprzyckie plenery 
do swoich zdjęć. 

Koncepcja święta zakochanych 
na zamkowym wzgórzu ewa-
luowała przez lata: były gawę-

dy o wielkich miłościach w historii, 
tajemnice alkowy, czytanie wierszy 
lirycznych, zabawy integracyjne, 
spotkania z fotografami Zawieprzyc 
i pisarkami (m.in. Agnieszką Polak), 
a także wystawy obrazów i fotografii. 
Podczas pandemii COVID-19, a także 
z powodu trudnej sytuacji lokalo-
wej Stowarzyszenia, ciągłość impre-
zy została zachowana, ale przeniosła 
się do Internetu.

W tym roku członkowie Chorągwi 
pojawili się w niedzielę 12 lutego 
na dziedzińcu zamkowym w Zawie-
przycach z przebieralnią historyczną. 
Goście odwiedzający zamkowe wzgó-
rze mogli przyodziać się w dawne 
szaty i wykonać pamiątkowe zdję-
cia w wybranych zakątkach zespołu 
pałacowo-parkowego. Kreowaniem 

nowego wizerunku zainteresowanych 
zajmowali się Emilia i Jakub Włodar-
czykowie z pomocą dowcipnej grupy 
dragonów Atanazego Miączyńskiego. 
W wolnych chwilach dragoni dosko-
nalili swe umiejętności w szermier-
ce i strzelaniu. Chorągwiana dziatwa 
dokazywała w dziecińcu przy zapo-
mnianych zabawach, a utrwalaniem 
wszystkich osób i sytuacji zajmowały 
się Zofia Jedynak i Julia Kamela oraz 
– okazjonalnie – widzowie i uczest-
nicy imprezy.

Pogoda wyjątkowo dopisała, nato-
miast goście i mieszkańcy Zawie-
przyc mogli skorzystać z poczę-
stunku przygotowanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Zamkowe 
Wzgórze”. W menu znalazł się m.
in. gulasz z żywego ognia, sycący 
bigos, a także gorąca kawa i herba-
ta z apetycznym domowym ciastem. 
W trakcie spacerów po parku można 
było zajrzeć do Lamusa i zamkowych 
piwnic.

Na zakończenie spotkania z oka-
zji święta zakochanych można było 
wejść do kaplicy zamkowej, aby 
obejrzeć jej wyposażenie i wysłu-
chać opowieści o świętych obra-
zach, miłości i Sądzie Ostatecznym 
oraz legendy o parze nieszczęśliwych 
kochanków, którzy dokonali żywota 
w Zawieprzycach. Gawędę przygoto-
wały Izabela Korzeniowska i Anto-
nina Gajos.

 9Tekst: Antonina Gajos

Zakochani w Zawieprzycach
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

KGW Zamkowe Wzgórze (gmina Spiczyn)KGW Zamkowe Wzgórze 
jest najmłodszym kołem 
Gminy Spiczyn, działamy 
od niespełna roku i staramy 
się jak najlepiej pokazać 
walory naszej miejscowości, 
w której mieści się zespół 
pałacowo-parkowy. 
Znajdziemy tu odnowioną 
bramę, która zaprasza 
do zwiedzenia ruin zamku, 
oranżerii, jak również 
kaplicy i lamusa.

W   okresie wakacyjnym, 
by ugościć zwiedzających, 
przygotowywałyśmy pie-

rogi (które mówiąc nieskromnie 
cieszyły się dużym powodzeniem), 
bliny, chleb ze smalcem i przeróż-
nymi dodatkami, racuchy, ciasta 
i wiele innych dań i deserów, które 
miały skłaniać do powrotu.

Ponadto staramy się jak najak-
tywniej brać udział we wszystkich 
lokalnych inicjatywach takich jak 
np. Święto Truskawki, podczas 
którego w ubiegłym roku nasze 
członkinie zajęły pierwsze i dru-
gie miejsce w  konkursie kuli-
narnym. Uczestniczyłyśmy rów-
nież w II Powiatowym Dniu Kół 
Gospodyń Wiejskich, połączonym  

z III Dniem Produktu Lokalnego 
i Tradycyjnego w powiecie łęczyń-
skim i Bitwą Regionów, co pozwo-
liło nam na integrację z KGW także 
spoza naszej gminy.

Założenie naszego koła pozwa-
la na zacieśnianie więzi miedzy 
mieszkańcami, którzy na co dzień 
pochłonięci są pracą i obowiązka-
mi. Znaleźliśmy wspólny cel, jakim 
jest rozwoju naszej wsi.

S t a r amy  s i ę  być  o twa r t e 
na wszelkie potrzeby i sugestie 
mieszkańców Zawieprzyc, planu-
jemy kilka ciekawych inicjatyw 
na ten rok, więc serdecznie zapra-
szamy do śledzenia naszego profilu 
na facebooku, na którym w najbliż-
szym czasie zamieścimy szczegóło-
we informacje.

 9Tekst: Patrycja Kosior

KGW ZAMKOWE WZGÓRZE  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 1 rok
 5 Liczba członków: 40
 5 Najstarszy członek ma: 75 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 26 lat
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Jesteśmy grupą muzyków 
pochodzących w większości 
z terenu powiatu 
łęczyńskiego. Osiem osób 
to dość duża załoga jak 
na zespół rozrywkowy, jednak 
muzyka jaką wykonujemy 
wymaga rozbudowanego 
instrumentarium.

Gramy od 2017 r. w niezmien-
nym składzie:

 5 Justyna Abramik – teksty, wokal, 
saksofon;

 5 Marcin „Bolo” Bolko – teksty, 
wokal;

 5 Dariusz Domański – trąbka;
 5 Wojciech Sochacki – puzon;
 5 Tomasz Baczewski – instrumenty 
klawiszowe;

 5 Janusz Michalewski – gitara elek-
tryczna;

 5 Robert Biały – gitara basowa;
 5 Andrzej Barbachowski – perkusja.
Nasze kompozycje to mieszanka 

reggae, pop/rock i rap z elementami 
jazzu. Repertuar składa się z autor-
skich utworów, które doczekały się 
rejestracji na albumie zatytułowa-
nym „Co w głowie...”, jako że ubra-
liśmy w dźwięki właśnie to, co każ-
demu z nas gra w głowie i w sercu.

Naszym debiutem była lubel-
ska lista przebojów Radia Lublin, 
gdzie przez bardzo długi czas gości-
liśmy z utworami „Marylin Mon-
roe” czy „Obudź się”, zajmując 1 
miejsce.

Redaktor Radia Lublin Marek 
Rycak zaprosił nas do nagrania audy-
cji świątecznej, gdzie opowiadaliśmy 
o tradycjach bożonarodzeniowych 
w naszych rodzinach. Na koniec zło-
żyliśmy słuchaczom muzyczne życze-
nia w postaci staropolskiej kolędy 
„A wczora z wieczora” w autorskiej 
aranżacji.

Dzięki sukcesowi w lubelskim 
radiu pojawiły się propozycje kon-
certów. Supportowaliśmy takie 
gwiazdy jak Kamil Bednarek, Mał-
gorzata Ostrowska czy zespół Lady 
Pank. Oprócz działalności koncer-
towej staramy się pojawiać na festi-
walach muzycznych, na których się 
również osiągamy sukcesy m.in. 2 
miejsce na PROGRESMAN FESTIWAL 
w Opolu Lubelskim.

Aktualnie pracujemy nad materia-
łem na kolejną płytę.

Jakie utwory zagramy tym razem? 
Niech to pozostanie tajemnicą, 
bo przecież najbardziej fascynujące 
jest to, co jeszcze nieznane…

 9Tekst: Justyna Abramik

WITA-MINA D
TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT
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„Siostry” Lucyny 
Olejniczak 
to pierwszy tom 
średniowiecznej 
sagi „Lilie królowej” 
osadzonej 
w czasach XIV-
wiecznej Europy.

Powieść skupia się 
na  losach dwóch 
młodych dziewcząt: 

Mildy i Amalii, pochodzą-
cych z różnych światów. 
Historia Mildy rozpoczyna 
się na pogańskiej Litwie, 
w  dniu  k iedy  na   je j 
rodzinną wioskę najeż-
dżają Krzyżacy. Cudem 
ocalała trafia do Wilna, 
pod opiekę brata. Nieste-
ty, w wyniku kolejnych 
przeciwności losu, musi 
opuścić ojczyznę. Druga 
bohaterka – Amalia – 
przebywa na dworze króla 
Ludwika Węgierskiego, 
jest ulubienicą Jadwigi 
Andegaweńskiej. Wygod-
ne i beztroskie życie prze-
rywa rodzinny sekret 
wyjawiony przez „obłą-
kaną” matkę na łożu śmierci.

Losy dziewcząt splatają się 
ze sobą, na Wawelu. Milda przyby-
wa do Krakowa wraz ze świtą księ-
cia Władysława Jagiełły, a Amalia 
– z dworem Jadwigi, przyszłego 
króla Polski. Jak potoczą się ich 
losy? Czy Amalia rozwiąże rodzin-
ną tajemnicę? Czy Mildzie uda się 
w końcu uciec przed przeszłością 
i odnaleźć szczęście?

Pierwszy tom „Lilii Królowej” 
to powieść pełna ciekawych wąt-
ków obyczajowych oraz kryminal-
nych. Nie brakuje w niej również 
politycznych zawirowań. Autorka 
opowiada o ważnych dla historii 
Polski wydarzeniach, przeplata-
jąc je z fikcją literacką. To książ-

ka także dla czytelników zainte-
resowanych życiem i obyczajami 
średniowiecznej Europy, w której 
zwyczaje i obrzędy pogan są wciąż 
obecne w życiu chrześcijańskiego 
dworu.

Pozyc ja  i   je j  kontynuacja 
„Wiedźmy” dostępne są w zasobach 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej. Zachęcamy do lektury.

 9Tekst: Justyna Sudak

TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Lucyna Olejniczak
„Siostry”
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Z początkiem 2023 r. swoją 
działalność wznowiły kluby 
czytelnicze funkcjonujące 
przy Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Łęcznej.

9 stycznia członkowie Dyskusyj-
nego Klubu Książki rozmawiali 
o wydawnictwie „Mindfulness dla 

kobiet. Zatrzymaj się i poczuj smak 
życia” autorstwa Caroline Welch. 
Mindfulness, czyli trening uważno-
ści to m.in. ćwiczenia poprawiające 
koncentrację, redukujące negatywne 
myślenie, relaksujące. Poradnik pod-
powiada, w jaki sposób zachować 
dobre zdrowie i życiową energię. Mówi 
o celebrowaniu zwykłych momentów 
każdego dnia, pomaga lepiej poznać 
siebie i wsłuchać się w otaczający 
świat, odkryć w życiu cel, znaleźć 
w sobie odwagę do zmian.

Natomiast 9 lutego odbyło się spo-
tkanie z cyklu „Seniorzy z książ-
ką na ty”, w którym udział wzięli 

uczestnicy powiatowego Dziennego 
Domu Seniora w Jaszczowie. Tema-
tem były oczywiście książki oraz histo-
ria Łęcznej. Seniorzy z zaciekawieniem 
wysłuchali opowieści autora niniejsze-
go tekstu dotyczącej ważnych wyda-
rzeń w dziejach miasta uwiecznionych 
na fotografiach, obrazach i rycinach. 
Dyskutowaliśmy m.in.: o słynnych 
międzynarodowych jarmarkach, 
świątyniach, miejskiej architekturze, 
rozrywkach, a także o nękających 
mieszkańców chorobach i pożarach. 
Nie zabrakło dociekliwych pytań i oży-
wionej dyskusji z nutką nostalgii w tle.

Wszystkich zainteresowanych ww. 
tematami, i nie tylko, zapraszamy 
do biblioteki. W naszych zbiorach 
na pewno znajdzie interesującą lekturę.

 9Tekst: Monika Bogusz

Rozmowy o książkach 
rozpoczęte!
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10 stycznia w Centrum Kultury 
w Łęcznej odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród laureatom 
27. Powiatowego Konkursu 
Plastycznego pt. „Zimowe Boże 
Narodzenie”.

Przyznano nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA: 
PRZEDSZKOLAKI ORAZ „O”

 5 I miejsce – Natalia Drozd
 5 II miejsce – Oliwia Siemaszko
 5 III miejsce ex – Milena Radko
 5 III miejsce ex. – Maciej Mordak

KATEGORIA: KLASY I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWE

 5 I miejsce – Oliwia Kręblasz
 5 II miejsce ex. – Dominik Brzozowiec
 5 II miejsce ex. – Karolina Czerniak

 5 III miejsce ex. – Luiza Kijak
 5 III miejsce ex. – Julia Pawlak

KATEGORIA: KLASY IV-VI 
SZKOŁY PODSTAWOWE

 5 I miejsce – Nikodem Dylewski
 5 II miejsce – Daria Brzozowiec
 5 III miejsce ex. – Edyta Wydra
 5 III miejsce ex. – Michał Woźnica

KATEGORIA: KLASY 

VII-VIII SZKOŁY 
PODSTAWOWE I SZKOŁY 
PONADPODSTAWOWE

 5 I miejsce – Bartosz Woźnica
 5 II miejsce – Julia Kalinowska
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

za udział w konkursie! Laureatom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs odbył się pod Patronatem 
Honorowym Starosty Łęczyńskiego.

 9Źródło: Centrum Kultury w Łęcznej

27. Powiatowy konkurs plastyczny pt. 
„Zimowe Boże Narodzenie”

Śpiewanie kolęd to piękna 
polska tradycja… Mając 
na celu podtrzymywanie 
więzi rodzinnych, a także 
kultywowanie staropolskich 
zwyczajów, po raz kolejny 
ogłosiliśmy konkurs 
Zaśpiewajmy Jezuskowi.

Jego laureatom Starosta Łęczyń-
ski Krzysztof Niewiadomski 
i Wicestarosta Michał Pelczar-

ski wręczyli 28 grudnia nagrody 
i symboliczne dyplomy.

WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW 
ZNALEŹLI SIĘ:

W kategorii do 10 lat:

 5 I miejsce – Zespół w składzie: 
Wiktoria Kosakowska, Antoni 
Kosakowski, Błażej Rzędzian 
i Miłosz Rzędzian

 5 II miejsce – Hanna Kukuszka
 5 III miejsce ex aequo – Nina Piłat
 5 III miejsce ex aequo – Aleksan-
dra Tyrka

 5 Wyróżnienie – Maja Haraszczuk
W kategorii 11–18 lat:

 5 Wyróżnienie – Filip Pietrzak
Nagrodę publiczności, w gło-

sowaniu na Facebook’u, w kate-
gorii do 10 lat zdobyła Aleksan-
dra Tyrka, a w kategorii 11–18 lat 
otrzymał Oliwier Redzik.

Dziękujemy za wszystkie nade-
słane zgłoszenia, a laureatom ser-
decznie gratulujemy.

Konkurs 
Zaśpiewajmy 
Jezuskowi

Nagrodzona praca Edyty Wydry


