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W numerze:

Szkoły powiatowe

– dobry wybór str. 6

Egzemplarz bezpłatny

Szanowni Mieszkańcy,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Ziemia Łęczyńska”.
W roku 2016 planujemy wydać cztery numery naszego wydawnictwa – w marcu,
czerwcu, wrześniu i grudniu. Będziemy w nich na bieżąco informować Państwa
o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach podejmowanych na rzecz
mieszkańców przez władze samorządowe Powiatu Łęczyńskiego oraz jego
jednostki organizacyjne.
Początek roku to okres podsumowań i planowania nowych zadań, dlatego
też wiele artykułów w marcowym numerze nawiązuje do najważniejszych
wydarzeń roku 2015 oraz w obszerny sposób prezentuje nasze plany na rok
bieżący w różnych dziedzinach, którymi zajmuje się Starostwo i inne powiatowe
instytucje. Warto wiedzieć, co nas czeka w 2016 roku.
Nowością jest nieodpłatna pomoc prawna, dlatego też informujemy komu
i w jakich sprawach ona przysługuje. Wiele osób z pewnością zainteresują
tematy dotyczące szpitala, osób niepełnosprawnych, remontów dróg oraz
inwestycji realizowanych w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, do których
serdecznie zapraszam. Wkrótce ruszy kolejna rekrutacja do szkół powiatowych.
Ze szczegółowej oferty dowiecie się Państwo, jakie kierunki kształcenia
przygotowały one na rok szkolny 2016/2017, nie tylko dla młodzieży, ale i dla osób
dorosłych. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych techników, które należą do
najlepszych w całym województwie lubelskim, ale inne szkoły też osiągają dobre
rezultaty, a ich absolwenci radzą sobie na rynku pracy. Szansę na podniesienie
kwaliﬁkacji zawodowych daje również Powiatowy Urząd Pracy. Zainteresowane
osoby odsyłam do przygotowanego artykułu, a także zachęcam do spotkania
się z pracownikami urzędu podczas kolejnych Targów Pracy w Łęcznej, które
odbędą się 28 kwietnia w naszym Starostwie.
Znamy już terminy najważniejszych imprez, jakie odbędą się na terenie naszego
powiatu. Jak co roku Powiat będzie też wspierał organizację wielu mniejszych
wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych, a także akcji proﬁlaktycznych
i konkursów, w których przygotowanie angażują się instytucje powiatowe, gminne
oraz organizacje pozarządowe. Dzięki nim mieszkańcy powiatu mają szansę
dowiedzieć się więcej o naszym regionie, jego atrakcjach i tradycjach, nauczyć
się jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo, a także zaprezentować swoje talenty
i pasje. Zachęcam do zapoznania się z zaprezentowanym harmonogramem
konkursów oraz do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej
www.powiatleczynski.pl, gdzie na bieżąco informujemy o sprawach ważnych dla
mieszkańców naszego powiatu.
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drukarnia Standruk
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1. Zespół Szkół Górniczych
w Łęcznej - zajęcia praktyczne
w pracowni mechanicznej
2. Zespół Szkół Rolniczych
w Kijanach - pracownia do nauki
zawodów mechanik pojazdów
samochodowych oraz technik
mechanizacji rolnictwa
3. Zespół Szkół w Ludwinie pracownia do praktycznej nauki
zawodu technik sterylizacji
medycznej

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu
5. która nie ukończyła 26 lat,

Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego od wielu lat chętnie korzystają z porad i pomocy Powiatowego Rzecznika
Konsumentów. Od pierwszego stycznia mogą też korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. która ukończyła 65 lat,
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy zapewnianie konsumentom porad i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. Porady udzielane
są bezpłatnie konsumentom, czyli osobom fizycznym nie
prowadzącym działalności gospodarczej. Rzecznikiem
jest pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej – Iwona Porębna.
Od stycznia we wszystkich powiatach rozpoczęły działalność Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W powiecie łęczyńskim działają dwa takie punkty – jeden prowadzony przez Powiat Łęczyński, drugi zlecony do prowadzenia organizacji pozarządowej - Polskiej Fundacji
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland”. Obydwa punkty mieszczą się w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Porad udzielają
radcy prawni oraz adwokaci. Szczegółowy harmonogram
udzielania pomocy prawnej udostępniony jest w siedzibie
punktu, na stronie głównej Powiatu oraz stronie BIP Powiatu w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Wystarczy spełnić jedno z w/w kryteriów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego,
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa,

Tekst: Beata Cieślińska

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
ul. Staszica 9, I piętro - pokój nr 18

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95 A, I piętro – pokój nr 102

Czynne:
Punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński
poniedziałek - piątek, godz. 8.00-12.00

Czynne:
poniedziałek, czwartek, piątek, godz. 8.15-15.00

Punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
poniedziałek - piątek, godz. 13.00-17.00
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Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej - oferta na 2016 rok
• wsparcie

kształcenia zawodowego pracowników,
którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje
prawo do emerytury pomostowej,

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej będzie
realizował zadania ze środków Funduszu Pracy oraz
środków unijnych, pozyskanych w ramach projektów.
Wiele ciekawych propozycji czeka zarówno na osoby
bezrobotne, pracujące jak i ich pracodawców.

• wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie łęczyńskim II”(PO WER) skierowany jest do 148 osób bezrobotnych w wieku 18-29
lat, a proponowane wsparcie to: staże, środki na podjęcie
działalności gospodarczej i szkolenia. „Aktywni 2016” to
projekt, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
kierowany do 64 osób w wieku 30 lat i więcej. Przewiduje
wsparcie w ramach staży, refundacji - pracodawcy - kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla
osoby bezrobotnej oraz finansowania szkoleń.

na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust.
1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

W 2016 roku PUP w Łęcznej na finansowanie zadań
w ramach KFS otrzymał 200 tys. zł. Zainteresowanie tą
formą wsparcia w roku bieżącym i ilość złożonych wniosków, znacznie przekroczyły przewidywaną pulę środków
przeznaczonych na ten cel. Pracodawcy zainteresowani są sfinansowaniem studiów podyplomowych, szkoleń
związanych z wykonywaną branżą lub zawodem. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych
ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków. Dla porównania, w 2015 roku w ramach KFS zostało przeszkolonych 110 osób, w tym 107 pracowników oraz 3 pracodawców. Organizowane były studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie różnych specjalności, na które wydatkowano 100 tys. zł.

Środki Funduszu Pracy zostaną przeznaczone m.in.
na zatrudnienie ok. 67 osób w ramach subsydiowanego
zatrudnienia tj. prac interwencyjnych, robót publicznych,
doposażenia miejsca pracy lub bonu zatrudnieniowego.
Około 70 osób bezrobotnych skorzysta z 6-cio miesięcznych staży, kolejnych 40 osób będzie miało możliwość
zdobycia kwalifikacji lub uprawnień w ramach szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych. Dla tych, którzy chcą pracować na własny rachunek zaplanowano
środki na ok. 50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poza znanymi już formami wsparcia Urząd Pracy
w Łęcznej uruchomił kolejną usługę promującą inwestycje w kapitał ludzki - Refundacja kosztów zatrudnienia
12/12. Ma ona wspierać finansowo pracodawców/przedsiębiorców, tworzących miejsca pracy - w pełnym wymiarze czasu pracy - dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia. Propozycja Urzędu zakłada refundację
(zwrot) kosztów poniesionych na wynagrodzenie wypłacane nowemu pracownikowi w kwocie nie przekraczającej
1800 zł brutto oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od refundowanego wynagrodzenia. Środki te wypłacane
będą co miesiąc przez okres jednego roku. Łączna kwota pomocy wyniesie ok. 25 000 zł. Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, o ile spełnione będą warunki uprzednio zawartej umowy między PUP, a pracodawcą i utrzymania zatrudnienia przez kolejne 12 miesięcy - po refundacji. O wsparcie ubiegać się mogą pracodawcy/przedsiębiorcy, którzy działają na rynku pracy minimum 6 miesięcy, w okresie ostatnich 6 miesięcy nie zmniejszyli zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy
i mogą skorzystać z tzw. pomocy de minimis. Szczegółowe warunki dotyczące w/w formy dostępne są na stronie
www.pup.leczna.ibip.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/ Dla pracodawców. W 2016 roku PUP Łęczna planuje
udzielić łącznie około 50 refundacji.

Urząd Pracy w Łęcznej przewiduje też realizację programu specjalnego „Akcja-Aktywizacja” skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji, znacznie oddalonych od rynku pracy oraz Program
„Aktywizacja i Integracja”, który obejmie grupę osób
bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.
Stosunkowo nową formą jest Krajowy Fundusz
Szkoleniowy. Wsparcie w ramach KFS skierowane jest
do pracodawców oraz pracowników w celu zapobieżenia utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy
umożliwiające uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Tekst: Marzena Pogonowska
Targi Pracy

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika może wystąpić o:

Powiatowy Urząd Pracy oraz Punkt Pośrednictwa
Pracy OHP w Łęcznej, zapraszają wszystkie osoby
bezrobotne oraz poszukujące pracy do uczestnictwa
w Targach Pracy w Łęcznej, które odbędą się w dniu
28.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

• wsparcie

zawodowe kształcenia ustawicznego,
tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą
lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
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Szkoły powiatowe – dobry wybór
w obszarze „energetyka niskoemisyjna”. Zespół Szkół nr
2 w Milejowie – 9, a ZSG w Łęcznej 23 pozycję w obszarze „informatyka i automatyka”. Zespół Szkół nr 2 w Milejowie zajmuje też 6 miejsce w obszarze „usługi dla ludności”.

Wiosna to ważny czas dla uczniów trzecich klas gimnazjów. Dokonują oni wyboru szkoły średniej. Znane środowisko i bliska odległość to nie jedyne atuty szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego. Nasze szkoły
oferują wiele ciekawych kierunków, osiągają niezłe rezultaty, a władze powiatu dbają o dobre warunki do nauki.

W ubiegłym roku już po raz trzeci Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół Szkół Rolniczych
w Kijanach otrzymały tytuł „Szkoła Innowacji”. Certyfikatem nagradzane są szkoły, które realizują nowatorskie
pomysły, podejmują działania niestandardowe i innowacyjne, aktywnie współpracują z otoczeniem gospodarczym i społecznym, wspierają edukację praktyczną, promują przedsiębiorczość i kreatywność uczniów oraz realizują współpracę międzynarodową.

Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół
Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół w Ludwinie, Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, a od
ubiegłego roku również I Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Zamoyskiego w Łęcznej. W ramach zespołów szkół
funkcjonują licea, technika i szkoły zawodowe, dające
młodym ludziom szansę zdobycia wykształcenia zgodnie
ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy. Wielu naszych absolwentów to nauczyciele, prawnicy, lekarze, inżynierowie i urzędnicy. Wysoką jakość kształcenia w naszych placówkach oświatowych potwierdzają regionalne i ogólnopolskie rankingi.

Zarówno dyrekcja szkół, jak i władze powiatu starają się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.
W poprzednich latach m.in. wyremontowano budynek
szkoły i salę gimnastyczną w Milejowie, w ZSR w Kijanach i w ZSG powstały nowoczesne pracownie zawodowe, a w ZSG również pracownie językowe. Obecnie trwają prace nad poprawą bazy sportowej. W ZSG w Łęcznej
i w ZSR w Kijanach prowadzony jest generalny remont
sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarnym (szatnie, łazienki) oraz remont i doposażanie siłowni. Uczniowie z Kijan cieszą się też nowoczesną ścianką wspinaczkową. Obecnie przygotowywany jest kolejny wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont boisk przy
ul. Bogdanowicza, gdzie mieści się ZS im. Króla K. Jagiellończyka, I LO im. J. Zamoyskiego i ZSG w Łęcznej. „Planujemy, że do końca października w miejscu wysłużonych boisk powstanie nowe boisko do piłki nożnej
ze sztuczną murawą i systemem odwadniającym wraz
z bieżnią 4-torową, a także boisko wielofunkcyjne do gry
w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę” – mówi Wicestarosta Dariusz Kowalski.

W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych
miesięcznika „Perspektywy” kolejny raz dobrze zostały
ocenione aż trzy nasze technika. Wśród 50 najlepszych
techników w województwie lubelskim znalazły się: Technikum Elektryczne w ZSG w Łęcznej, Technikum Górnicze w ZSG w Łęcznej,Technikum w ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Przy ocenie pod uwagę brane są sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki egzaminu zawodowego.
Równie dobrze nasze szkoły zostały ocenione w dokumencie „Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”. Wśród najlepszych techników naszego regionu wymieniono: Technikum w Milejowie, Technikum w Kijanach, Technikum
Górnicze w Łęcznej. Wśród zasadniczych szkół zawodowych, wysokie drugie miejsce przyznano Zasadniczej
Szkole Zawodowej w ZSR w Kijanach. Ponadto Zespół
Szkół Rolniczych w Kijanach zajmuje 2 pozycję wśród
ośrodków o największym potencjale rozwojowym w obszarze „biogospodarka” i 3 pozycję w sektorze „turystyka”. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej zajmuje 7 pozycję jako ośrodek o największym potencjale rozwojowym

Jeszcze w tym roku szkolnym ruszy program stypendialny dla najlepszych uczniów szkół powiatowych. Stypendia będą przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe. Wypłaty za wyniki osiągnięte
podczas drugiego semestru zaplanowano na wrzesień.
Tekst: Beata Cieślińska

Zmiany organizacyjne w szkołach powiatowych
Szkoły powiatowe w najbliższym czasie czeka kilka zmian organizacyjnych. Większość z nich ma charakter formalny i porządkujący stan faktyczny. I Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej, które w 2015 r. przejął Powiat Łęczyński do tej pory miało
swoją siedzibę przy ul. Szkolnej 53, gdzie kiedyś mieściła
się szkoła. Teraz siedziba placówki będzie zgodna z miejscem jej faktycznej lokalizacji tj. przy ul. Bogdanowicza 9.
Ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ma zniknąć Liceum
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Ogólnokształcące, do którego od kilku lat nie był prowadzony nabór. Największe planowane zmiany dotyczą Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Technikum Elektryczne zostanie zlikwidowane, a oferowane w nim kierunki zostaną przeniesione do Technikum Górniczego, które
ma zmienić swoją dotychczasową nazwę na Technikum
Górnicze i Politechniczne. Utworzona zostanie również
Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Związane jest to z planowanym utworzeniem od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Górniczych wielu nowych kierunków.
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Oferta na rok szkolny 2016/ 2017
Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A, 21-075 Ludwin
tel. 81/ 757 00 43
www.zsludwin.pl

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19, 21-077 Spiczyn
tel. 81/ 752 75 61
www.zsrkijany.pl

Liceum Ogólnokształcące
• klasa kosmetyczna
• klasa grafiki komputerowej
• klasa służb ratowniczych

Liceum Ogólnokształcące
(sportowo-obronne)
Technikum
technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik
rolnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik hotelarstwa, technik
żywienia i usług gastronomicznych

Technikum
fototechnik, logistyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kucharz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów
samochodowych, kierowca, mechanik, rolnik, ogrodnik

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoły Policealne dla dorosłych (zaoczne)
technik administracji (możliwość wyboru dodatkowych zajęć
sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna), technik usług
kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun
medyczny

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoła Policealna dla dorosłych
technik turystyki wiejskiej, technik bezpieczeństwa i higieny
pracy

Szkoły Policealne dla dorosłych (wieczorowe)
terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik
masażysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia
Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych
fototechnik, rolnik, rachunkowość, logistyk, kucharz, agrobiznes

Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych
kucharz, cukiernik, piekarz, rolnik, ogrodnik, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów
samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług
gastronomicznych

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752 12 57
www.zsg-leczna.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
tel. 81/ 531 54 71
www.zs2milejow.edu.pl

Technikum
technik górnictwa podziemnego (tylko dla chłopców), technik
mechanik, technik przeróbki kopalin stałych, technik elektryk,
technik elektronik, technik drogownictwa, technik spedytor,
technik urządzeń sanitarnych, technik chłodnictwa
i klimatyzacji, technik energetyk

Liceum Ogólnokształcące
• klasa dziennikarska - możliwość rozszerzeń: przedmioty
humanistyczne i języki obce
• klasa ogólna - możliwość rozszerzeń: przedmioty
matematyczno-przyrodnicze i języki obce
Technikum
technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
elektromechanik, górnik eksploatacji podziemnej, ślusarz,
elektryk, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, monter - elektronik, mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• klasa mechaniczno-elektryczna (zawody: ślusarz, elektryk),
• klasa wielozawodowa (zawody: kierowca-mechanik,
kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca,
blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, murarz-tynkarz).
Możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych
w zawodzie kucharz.

Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych
technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin
stałych, technik elektryk, technik mechanik

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752 10 91
www.kkjagiellonczyk.pl

Szkoły Policealne dla dorosłych
technik rachunkowości, technik administracji
Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych
elektryk, sprzedawca, ślusarz, technik informatyk

Technikum
technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy,
technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752 10 91
www.lo1leczna.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
fryzjer, murarz-tynkarz, ogrodnik, betoniarz-zbrojarz, monter
zabudowy i robót wykończeniowych, blacharz

• klasa z rozszerzonym programem nauczania: matematyki,
geografii i języka angielskiego; języki obce: angielski
i niemiecki
• klasa z rozszerzonym programem nauczania: biologii,
chemii; języki obce: angielski i niemiecki
• klasa z rozszerzonym programem nauczania: języka
polskiego, WOS-u i języka angielskiego; języki obce:
angielski i hiszpański
• klasa policyjna z rozszerzonym programem nauczania:
geografii, WOS-u i języka angielskiego; języki obce: angielski
i niemiecki
• klasa z rozszerzonym programem nauczania: matematyki,
informatyki i fizyki; języki obce: angielski i niemiecki

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoła Policealna dla dorosłych
technik BHP
Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych
technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik
informatyk, technik budownictwa, technik organizacji reklamy
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Nasz priorytet to drogi - wywiad ze Starostą
Łęczyńskim Romanem Cholewą
Panie Starosto, w ubiegłym roku Rada Powiatu
przyjęła Strategię Rozwoju na lata 2016- 2021. Na jakie działania radni i władze Powiatu kładą teraz największy nacisk?

go o dotację z tzw. „schetynówek” na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Stara Wieś - Ciechanki - Łańcuchów - Zalesie. Zadanie to byłoby realizowane w 2017
roku. Warto też wspomnieć, że w nowym Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na
lata 2014 - 2020 w ramach tzw. „megaprojektu” wpisana
jest droga powiatowa 1716L Nadrybie - Sumin o długości
7,4 km z możliwością dofinansowania w wysokości ok.
3 mln zł i zadeklarowanym udziałem finansowym Gmin
Puchaczów i Cyców.

Aktualnie naszym priorytetem są inwestycje drogowe.
Dzięki środkom unijnym w poprzednich latach znacznie
udało się poprawić standard dróg powiatowych w rejonie kopalni. Teraz pora na kolejne drogi. Sami nie jesteśmy w stanie sfinansować tych kosztownych inwestycji,
dlatego też korzystamy ze środków europejskich, krajowych, a także współpracujemy z gminami. W ubiegłym
roku z tzw. „schetynówek” pozyskaliśmy 420 tys. zł z budżetu państwa na remont 1,7 km drogi powiatowej 1625L
Cyców - Nadrybie - Kaniwola. Pozostałe 420 tys. zł dołożyła Gmina Cyców, Powiat i Gmina Ludwin. Ze środków
własnych razem z Gminą Milejów przeprowadziliśmy remont 700 m drogi powiatowej nr 2028L w Kol. Ostrówek.
Przy finansowym udziale Gmin Łęczna i Spiczyn zmodernizowaliśmy drogę powiatową 2003L na odcinku Ziółków - Karolin - Witaniów o łącznej długości 2500 m. Ponadto przy udziale Gminy Spiczyn dokonaliśmy przebudowy drogi powiatowej nr 1565L w Nowej Wólce na odcinku 1400 m. Wykonaliśmy też przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Ostrówek w gminie Puchaczów z drogą powiatową 2028L. Na inwestycje drogowe w budżecie na 2016 rok zabezpieczyliśmy 800 tys. zł.

Ostatnio oprócz złego stanu dróg, problemem jest
również kwestia bezpieczeństwa. Na drodze krajowej
nr 82 pomiędzy Łęczną a Puchaczowem doszło do
kilku tragicznych wypadków.
Główną przyczyną wypadków na tej trasie była nadmierna prędkość, dlatego też chcemy doprowadzić do jej
ograniczenia na tym odcinku. Z naszej inicjatywy w grudniu został przygotowany i wysłany list do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Pod listem podpisali się samorządowcy z Powiatu Łęczyńskiego, Gmin:
Łęczna, Puchaczów, Cyców, Ludwin oraz Prezes kopalni
w Bogdance. Obecnie ograniczenie prędkości wprowadzono poprzez ustawienie znaków drogowych.
Jakie inne zadania inwestycyjne będą realizowane
w najbliższym czasie przez Powiat?

Na jakie przedsięwzięcia zostaną przeznaczone te
środki?

W ubiegłym roku przejęliśmy od Gminy Łęczna I LO
im. J. Zamoyskiego i obecnie Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na naszym terenie. Naszym
uczniom staramy się zapewnić jak najlepsze warunki.
W 2015 r. Zespół Szkół Górniczych podjął wyzwanie zorganizowania nowoczesnych warsztatów szkolnych w naszym budynku na Osiedlu Pasternik. Dzięki ogromnej pomocy Zarządu LW Bogdanka, po postawieniu ok. 50 m
pełnej obudowy górniczej udało się tam stworzyć symulację warunków pracy górników pod ziemią. Pozwoliło to
również utworzyć ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji - eksploatacja złóż podziemnych. Obecnie w Zespole Szkół Górniczych, a także
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku ponad 300 tys. z Ministerstwa Sportu
i Turystyki kontynuujemy kompleksową modernizację sal
gimnastycznych. W marcu składamy kolejny projekt do
ministerstwa. Tym razem chcemy wybudować kompleks
sportowy składający się z boisk do gier zespołowych oraz
bieżni przy ul. Bogdanowicza, z których korzystać będzie
Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka, I LO im. J. Zamoyskiego i ZSG w Łęcznej. Całkowita wartość projektu to 1,4 mln złotych. Z budżetu państwa liczymy na dofinansowanie w wysokości 700 tys. zł. Pozostałe środki po
połowie zabezpieczą Powiat i Gmina Łęczna, do której
formalnie należą boiska.

Podczas kilku spotkań z burmistrzem i wójtami ustaliliśmy plan pracy na ten rok. Razem z Gminą Spiczyn
chcemy kontynuować modernizację ok. 1,5 km drogi
z Ziółkowa do Kijan. Przy współpracy z Gminami Puchaczów i Łęczna planujemy remont 1 km drogi powiatowej
z Turowoli do Starej Wsi oraz budowę ok. 2 km chodnika
w Starej Wsi. Z gminą Ludwin planujemy przebudowę 1
km drogi Ludwin - Kol. Dratów. Na terenie gminy Cyców
plany remontowe dotyczą 1,7 km drogi w Świerszczowie,
a w gminie Milejów 1 km drogi w Cygance oraz 900 m
chodnika w Antoniowie. Łącznie w roku 2016 na przebudowę i modernizację dróg powiatowych chcemy przeznaczyć 1,6 mln zł, uwzględniając udział zainteresowanych gmin.
Czy w zakresie inwestycji drogowych w najbliższym czasie możemy też liczyć na wsparcie ze środków unijnych lub krajowych?
W styczniu złożyliśmy 2 wnioski o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeden na remont 4 km odcinka Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów,
a drugi na 4 km drogi z Zawieprzyc do końca Kolonii
Zawieprzyce. Łączna wartość tych projektów to prawie
4,7 mln zł. W przypadku ich akceptacji dofinansowanie
wyniesie ok. 3 mln zł. Okres realizacji to lata 2017-2018.
W bieżącym roku wystąpimy też do Wojewody Lubelskie-
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A co dzieje się z informatycznym projektem
„Wirtualne Powiaty”?

Jakie inne działania będą realizowane przez Powiat w tym roku?

Wraz z 18 partnerami projektu powołaliśmy spółkę
komunalną WP3. W grudniu wspólnicy spółki zdecydowali o dalszym sposobie zarządzania powstałą w ramach projektu siecią telekomunikacyjną. Spółka będzie prowadzić usługi hurtowe na rzecz operatorów telekomunikacyjnych. Obecnie opracowywana jest oferta
hurtowa. Po zaakceptowaniu przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej zostanie ona przedstawiona zainteresowanym operatorom, którzy będą świadczyć usługi internetowe na rzecz mieszkańców.

Od stycznia zorganizowaliśmy dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszczące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W lutym Rada Powiatu przyjęła „Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży”, w ramach którego uczniowie
szkół prowadzonych przez Powiat będą mogli korzystać
ze stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych.
Będą one przysługiwały uczniom, którzy mogą pochwalić się średnią co najmniej 4,75 oraz laureatom konkursów wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Na pewno nie zabraknie też stypendiów dla najlepszych sportowców z całego powiatu. Niedawno przeprowadziliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych
na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki, a także ochrony i promocji zdrowia. Na ten cel przeznaczyliśmy 54 tys. złotych. Wydziały komunikacji, geodezji i budownictwa na bieżąco załatwiają sprawy mieszkańców. Jak co roku Starostwo
organizuje też i współorganizuje wiele imprez, uroczystości oraz konkursów. Już dziś zapraszam Państwa
na Dożynki Powiatowe, które w tym roku odbędą się
28 sierpnia w Cycowie. Gwiazdą wieczoru będzie Rafał Brzozowski. Pracowity rok zapowiada się też w naszych jednostkach organizacyjnych, o czym będziemy
Państwa na bieżąco informować w „Ziemi Łęczyńskiej”.

W ubiegłym roku zakończył się duży projekt scaleniowy w gminie Cyców. Czy mieszkańcy są zadowoleni z jego efektów i czy działania te będą kontynuowane w kolejnych latach?
Projekt „Scalanie gruntów we wsiach Szczupak
i Ostrówek Podyski” realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Mieszkańcy są zadowoleni z jego efektów, ponieważ
oprócz prac geodezyjnych obejmował także poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych oraz budowę i przebudowę dróg o łącznej długości
ok.18 km.Całkowity koszt operacji wyniósł 5 163 073 zł
i został w całości sfinansowany z UE oraz Skarbu Państwa. Dalsze prace scaleniowe planowane są na terenie
gminy Ludwin w miejscowościach: Grądy, Kocia Góra,
Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi. Termin
realizacji projektu uzależniony jest od tego, kiedy rozpoczną się nabory i wdrażanie nowej edycji PROW-u.
Ziemia Łęczyńska Nr 1/2016 marzec
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Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Rolniczych po remoncie

Efekty modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Górniczych

Najważniejsze inwestycje Powiatu Łęczyńskiego 2015

Modernizacja drogi powiatowej nr 2003L Ziółków – Karolin – Witaniów

Przebudowa dróg gruntowych w ramach prac scaleniowych

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105288L w m. Ostrówek
z drogą powiatową nr 2028L

Modernizacja urządzeń melioracji wodnej podczas scalania
gruntów we wsiach Szczupak i Ostrówek Podyski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1625L i 2007L – etap II.
Odcinek w m. Kaniwola
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Szpital inwestuje - większy parking i nowy sprzęt
rurgii Rekonstrukcyjnej oraz nowoczesne łóżka, sprzęt
do pielęgnacji osób starszych o wartości ok. 900 tys. zł.
Dzięki firmie Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i darowiźnie
315 tys. zł w 2015 r. stało się możliwe przygotowanie nowej pracowni endoskopowej umożliwiającej wykonywanie
gastroskopii i kolonoskopii oraz zakup nowego aparatu rtg
i aparatu do ph-metrii diagnozującego schorzenia układu
pokarmowego. - Dzięki tegorocznej darowiźnie z Puław,
która wynosi 190 tys. zł będziemy mogli wymienić sprzęt
rehabilitacyjny, zakupić sondy do badań dopplerowskich
(wykrywanie schorzeń tętnic i żył) oraz nowy stół operacyjny do WCLOiCHR – podkreśla dyrektor Krzysztof Bojarski. I dodaje, że bez dobrej współpracy z firmami czy takimi instytucjami jak Wielka Orkiestra byłoby trudniej szpitalowi inwestować w sprzęt diagnostyczny, bez którego
nie ma dziś nowoczesnej medycyny.

Dwa, trzy lata temu problem nie istniał. Dziś każdy, kto
bywa w szpitalu w Łęcznej, wie jak czasami trudno znaleźć miejsce do parkowania. Teren przyszpitalny zrobił
się za ciasny dla samochodów, bo przybywa pacjentów
z regionu, pojawia się coraz więcej aut z tablicami rejestracyjnymi z innych województw.
– Dlatego rozbudowa parkingu stała się koniecznością. Inwestycja planowana jest od ubiegłego roku. Mamy
już przygotowaną dokumentację i wkrótce rozpoczniemy procedurę przetargową – wyjaśnia Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ w Łęcznej. Nowy parking na 90
miejsc zostanie dobudowany od strony północnej, w kierunku planowanej ulicy Perłowej. - Będzie oddalony nieco od budynku szpitala i dlatego ma być przeznaczony
dla pojazdów personelu. Dzięki temu na obecnym parkingu zwolnią się miejsca dla aut pacjentów. I najważniejsze – parkowanie będzie nadal u nas bezpłatne – stwierdza Krzysztof Bojarski. Inwestycja ma rozpocząć się na
wiosnę, a zakończyć do połowy roku. Jej wartość to ok.
350 tys. zł. Małą „cegiełkę” do tej budowy w postaci cegły
klinkierowej dokłada LW „Bogdanka”.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Planowane inwestycje na ten rok w szpitalu w Łęcznej
to nie tylko budowa. Dużo dłuższa jest lista planowanych
zakupów sprzętu, co ma poprawiać jakość świadczonych
usług, a przede wszystkim rozwijać diagnostykę. Wymiana wysłużonych urządzeń jest możliwa w dużej mierze dzięki darowiznom. W ubiegłym roku sprzęt z czerwonym serduszkiem, czyli ze znakiem rozpoznawczym
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka
pojawił się na dziecięcym Oddziale Oparzeń oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Puchaczowie. Przybyło usg we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chi-

Ziemia Łęczyńska Nr 1/2016 marzec
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Nowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
ki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier technicznych, architektonicznych, barier w komunikowaniu się, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także sprzęt rehabilitacyjny. Członkiem Rady jest
także Aneta Zabłocka - Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej, zajmującego się terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym ze
sprzężoną niepełnosprawnością oraz terapią osób z autyzmem.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem konsultacyjno-doradczym, którego
zadaniem jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także realizacji ich praw. Opiniuje ona
również projekty powiatowych programów działań na
rzecz osób niepełnosprawnych i uchwały Rady Powiatu.
W październiku 2015 r. Starosta Łęczyński powołał nowy
skład Rady, której kadencja będzie trwała 4 lata.
Radę tworzy 5 osób, które mają praktyczną wiedzę
i doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych, w tym dotyczących osób niepełnosprawnych. Przewodniczącą Rady jest Małgorzata Paprota –
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
Zakład mieści się w budynku szpitala powiatowego i zajmuje się działalnością gastronomiczną. Obecnie zatrudnia 83 osoby, z czego 2/3 stanowią niepełnosprawni. Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Korzeniewska – to Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Rodziny „Lokomotywa” w Milejowie, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Sekretarzem Rady jest Radna
Rady Powiatu w Łęcznej - Małgorzata Więcławska-Siwek. W skład Rady wchodzi również Barbara Radko-Jędruszak, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie osoby niepełnosprawne ubiegają się o środ-

- Jako członkowie Rady reprezentujemy interesy
osób niepełnosprawnych w naszym powiecie. Reagujemy na problemy i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami z naszego terenu i województwa. Organizujemy konsultacje,
spotkania i konferencje. Informujemy o konkursach i programach pomocowych z których mogą skorzystać organizacje oraz indywidualne osoby niepełnosprawne. Jesteśmy też otwarci na nowe pomysły i projekty – mówi
Małgorzata Paprota. Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w posiedzeniach Rady oraz kontaktu:
tel. 81/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl. Więcej informacji: www.pcprleczna.pl
Tekst: Beata Cieślińska

Rozwija się współpraca z Białorusią
dwin i Puchaczów. Delegacje i zespoły z Białorusi uczestniczyły m.in. w Tłustym Czwartku w Ludwinie, Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Orlików Starszych w Łęcznej i Dożynkach Powiatowych. W tym roku większy nacisk położono na nawiązanie współpracy gospodarczej. W styczniu Starosta Łęczyński, Wójt Gminy Puchaczów i Wójt
Gminy Ludwin wspólnie z przedstawicielami lokalnego biznesu odwiedzili kilka przedsiębiorstw w rejonie lachowickim. W lutym delegacja z Białorusi złożyła wizytę w powiecie łęczyńskim, podczas której została gościnnie przyjęta przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska” w Ludwinie, Wytwórnię Makaronu Domowego
„Pol-Mak” w Ludwinie, łęczyńską firmę „Malinex”, zajmującą się obróbką metali, a także Zakład Produkcji Mebli
Tapicerowanych „Stolmel” w Puchaczowie. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż zarówno nasze, jak i białoruskie przedsiębiorstwa są otwarte na dalszą współpracę. Pomysły na wspólne projekty w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 mają także lokalne samorządy. Widząc pozytywne strony kontaktów z naszym wschodnim
partnerem, kolejna gmina z terenu powiatu łęczyńskiego
zdecydowała się podpisać porozumienie o współpracy
z Rejonem Lachowickim. Wójt Gminy Cyców - Wiesław
Pikuła oraz jego zastępca - Marta Kociuba rozmawiali na
ten temat z Zastępcą Kierownika Lachowickiego Komitetu Wykonawczego - Tatsianą Katshubą. Podpisanie porozumienia zaplanowano na początek lipca 2016 r.

Intensywnie rozwija się współpraca naszych samorządów z Rejonem Lachowickim na Białorusi. Oprócz Powiatu Łęczyńskiego umowę partnerską podpisały już
Gmina Ludwin, Gmina Puchaczów, a w roku 2016 podobne plany ma Gmina Cyców.
Współpraca z białoruskim partnerem rozpoczęła się wiosną 2013 roku od nawiązania kontaktów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach ze Szkołą Rolniczą
w Lachowiczach i początkowo dotyczyła spraw związanych z oświatą i edukacją. W grudniu 2013 r. podpisano oficjalnie porozumienie o współpracy Powiatu Łęczyńskiego i Rejonu Lachowickiego. Uczniowie i nauczyciele z Białorusi przyjeżdżali na praktyki do naszych gospodarstw szkółkarskich, brali udział w rozgrywkach sportowych organizowanych w naszym powiecie, poznawali region. W wyniku wzajemnych wizyt, w których udział brali przedstawiciele władz partnerskich samorządów współpraca objęła również sektor kultury. W 2015 roku umowę
partnerską z Rejonem Lachowickim podpisały Gminy: LuZiemia Łęczyńska Nr 1/2016 marzec

Tekst: Beata Cieślińska
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Równi na rynku pracy
niczka projektu. Uczestnicy projektu odbyli szkolenia z zakresu: pracownik administracyjno-biurowy, kelner-barman, kurs małej gastronomii, ﬂorystyka. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były spotkania, konferencje, wyjazdy studyjne m. in. do Parczewa, Ludwina, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z pracą w zakładzie pracy chronionej. Wyjazdy te były również okazją do bliższego poznania się, nawiązania przyjaźni. W ramach projektu 14
osób znalazło zatrudnienie w ZAZ na okres 12 miesięcy. Część pozostała w Zakładzie na stałe, gdzie poprzez
pracę realizuje swoje pasje, rozwija umiejętności, wychodzi z domu, by spotkać się z ludźmi. Dzięki zatrudnieniu
niepełnosprawni aktywniej funkcjonują, odblokowują się,
otwierają na innych ludzi i stają się bardziej pewni siebie.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zakończył realizację projektu „Równi na rynku pracy”, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiat lubartowski, łęczyński i lubelski poprzez zastosowanie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej, staży i uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego w ZAZ.
Projekt realizowany był od 01.04.2013 r. do 30.11.2015
r. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Lublinie. Uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Budżet projektu wyniósł 1.445.701,83 zł, w tym dla
ZAZ 332.782,72 zł, z czego finansowane było głównie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Projekt nie wymagał
wkładu własnego.

- W tym projekcie wszystko mi się podobało. Moje życie się zmieniło, ponieważ dzięki uczestnictwu w nim zdobyłam praktyki, wykształcenie, pracę. Spotkałam i nawiązałam kontakty z ludźmi - mówi Pani Agnieszka - uczest-

Tekst: Małgorzata Paprota

Nowe działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łęcznej
spotkania było upowszechnianie wiedzy i doświadczeń
związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
swoim działaniem obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu całego powiatu łęczyńskiego. Pod jej opieką
znajduje się 68 placówek, które łącznie liczą ok. 15 000
uczniów. W ostatnich latach podejmuje szereg nowych
inicjatyw i bierze udział w wielu przedsięwzięciach. Kilka
z nich zasługuje na szczególną uwagę.

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka. Od dwóch lat prowadzi terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(obecnie 18 dzieci w wymiarze 8 godzin w miesiącu, zajęcia indywidualne). W ramach oferty poradni dziecko i jego
rodzina może otrzymać: poradę bez badań, wstępną diagnozę rozwoju dziecka (na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem), wielospecjalistyczną diagnozę rozwoju
dziecka (psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną),
terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
komunikację alternatywną i wspomagającą (w miarę potrzeb dziecka). Dla dzieci objętych zajęciami wczesnego
wspomagania opracowywane są dodatkowo:

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia rozpoczęła realizację zadania „Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz tworzenie sieci współpracy i samokształcenia.” Realizowane jest ono poprzez:
• grupę wsparcia psychologów i pedagogów
• grupę wsparcia dla wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
• program edukacyjny dla nauczycieli Golden Five
• kompleksowe wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego
• grupę wsparcia dla wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z uczniem zdolnym.

• diagnoza SI (integracji sensorycznej)
• programy integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami SI, uczęszczającymi na zajęcia w Poradni
• programy stymulacyjno-zabawowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

W dniu 25.09.2015 r. w Łęcznej z inicjatywy Poradni
odbyła się konferencja pt. „WSPÓLNY CEL instytucji
działających na terenie powiatu łęczyńskiego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.”
Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca
AAC, w dniu 30.10.2015 r. w Łęcznej Poradnia zorganizowała konferencję pt.: „Mówisz?! Mówię! – dobre
praktyki”. AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest
pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub
posługującym się mową w ograniczonym stopniu.Celem
Ziemia Łęczyńska Nr 1/2016 marzec

W skład Zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą: psycholog (Anna SkubiszCzarnomska), pedagodzy (Małgorzata Zarzycka, Karolina Budzińska-Grzesiuk), logopedzi (Wioletta Błaś, Elżbieta Juszka).
Poradnia mieści się w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 –
III piętro, tel.81/ 462 25 89, www.pppleczna.pl
Tekst: Elżbieta Juszka
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Co nowego w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Łęcznej?
wych konkursów recytatorskich. Pierwsza dawka emocji już w kwietniu! Dorośli i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych będą mieli możliwość zaprezentowania się
w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, natomiast gimnazjaliści w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim ,,Przebudzeni do życia”. Uczniów
szkół podstawowych zachęcamy do udziału w majowym
35. Małym Konkursie Recytatorskim, natomiast
w listopadzie zapraszamy wszystkich chętnych do
20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej od 15 lat
pełni istotną rolę w społeczności lokalnej, starając się
poprzez swoje działania wypełnić każdy możliwy jej obszar. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i nadziejom
mieszkańców powiatu łęczyńskiego. 2016 rok przyniesie wiele przedsięwzięć i ciekawych inicjatyw. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich nie tylko stali czytelnicy, lecz
również pozostali zainteresowani, którzy wybiorą z bogatej oferty kulturalnej coś dla siebie.
Podejmowaniu nowych przedsięwzięć kulturalnych
w bibliotece sprzyja przyjazny klimat środowiska lokalnego. Bardzo cieszy fakt, że realizowane do tej pory przez
naszą bibliotekę inicjatywy znajdują swoich stałych odbiorców. Serdecznie zapraszamy tych, którzy nas jeszcze nie odwiedzili. A co nas czeka w tym roku? Oferta
kulturalna książnicy powiatowej jak zawsze jest ciekawa.
Obfituje w spotkania, konkursy i turnieje.

Propozycją, której nie można przegapić, będzie wrześniowe Narodowe Czytanie powieści historycznej „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza. Wielkiemu wydarzeniu patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Październik będzie sprzyjał fanom oracji i miłośnikom
historii regionalnej. Podczas V Turnieju Mowy Polskiej
wszyscy chętni opowiedzą o wybitnych mieszkańcach
naszej ,,małej ojczyzny”.

Nieprzerwanie od 7 lat prężnie działa Dyskusyjny
Klub Książki. Gromadzi co miesiąc, przy kawie, miłośników literatury, którzy rozmawiają o ciekawych książkach
i ulubionych autorach. Dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Książki w Krakowie w ramach cyklu odbywają się
spotkania autorskie ze znanymi i cenionymi polskimi pisarzami. W ubiegłym roku gościliśmy Marcina Wrońskiego – autora bestsellerowych kryminałów retro. Nazwisko
tegorocznego gościa na razie pozostaje tajemnicą.

Najmłodsi miłośnicy literatury mogą brać udział w kwartalnych spotkaniach z cyklu ,,A my czytamy. W bibliotece!”. Głównym bohaterem spotkań jak zwykle jest książka. Ta barwna i ciekawa forma spędzania wolnego czasu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ma na celu
rozbudzanie potrzeb literackich i czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
Zapraszamy w progi naszej biblioteki! Znajdziecie
nas w Łęcznej, przy ul. Staszica 9, na stronie internetowej www.biblioteka.powiatleczynski.pl oraz pod nr
tel. 81/752 32 52.

Regionalnych twórców kultury, sztuki i literatury, którzy prezentują indywidualne, oryginalne spojrzenie na
otaczający świat przedstawimy w spotkaniach z cyklu
,,Czy ich znamy?”, prowadzonych od 2003 roku.

Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska, Agnieszka Kot

Jak co roku, wszystkich pasjonatów literatury pięknej zapraszamy do udziału w eliminacjach powiato-

Konkursy powiatowe 2016
• Konkurs plastyczny w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

MARZEC
• II Powiatowy konkurs języka angielskiego „English around the
USA” - I LO im. J. Zamoyskiego w Łęcznej
• I Powiatowy Konkurs Historyczny „Jan Zamoyski i jego dokonania” - I LO im. J. Zamoyskiego w Łęcznej
• III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Przyszłość naturą bogata”
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
• Konkurs plastyczny „Symbole Świąt Wielkanocnych” - CK
w Łęcznej
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci, młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” - Starostwo Powiatowe w Łęcznej
KWIECIEŃ
• Konkurs matematyczny „Pomyśl logicznie” - ZSG w Łęcznej
• Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych - CK w Łęcznej
MAJ
• IV Edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla gimnazjalistów „Mistrz Ortografii” - Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wakacje tuż, tuż” - GDK w Cycowie
• Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” - CK w Łęcznej
• Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego
czasy” - ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej
• Konkurs plastyczny „Moje miejsce zamieszkania” - CK
w Łęcznej
Ziemia Łęczyńska Nr 1/2016 marzec

• Eliminacje powiatowe XVI edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem „Jestem bezpieczny” - Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
CZERWIEC
• Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do różniczki” Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
• Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej - CK w Łęcznej
• Konkurs Poezji „Sztubackie Strofy” - CK w Łęcznej
• Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej - Przedszkole w Puchaczowie
WRZESIEŃ
• Powiatowy Konkurs Plastyczny „W barwach jesieni” - GDK w Cycowie
PAŹDZIERNIK
• Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową „Ortogimnazjada” - Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
LISTOPAD
• Powiatowy alert ekologiczno-zdrowotny - Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
GRUDZIEŃ
• Konkurs wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych - ZSG
w Łęcznej
• Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda” - CK w Łęcznej

14

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego

„Kameralne Pojezierze” na twoim telefonie
Tych, którzy wolą tradycyjne przewodniki turystyczne zapraszamy do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej, znajdującego się w naszym Starostwie. Można tu bezpłatnie otrzymać nowy folder turystyczny prezentujący największe atrakcje Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego, mapy regionu z planem Łęcznej i Włodawy, a także ulotki tematyczne: „Pojezierze historyczne”,
„Pojezierze kulturowe”, „Pojezierze wypoczynkowe”, „Pojezierze przyrodnicze”. Dostępna jest również specjalna
oferta dla grup zorganizowanych.

„Kameralne Pojezierze” – to mobilny przewodnik turystyczny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Aplikacja,
którą można bezpłatnie pobrać na swój telefon to kompleksowe źródło informacji na temat naszego regionu,
przydatne nie tylko turystom, ale i mieszkańcom.
Aplikacja działa na dwa systemy: Android i iOS. Planner pomoże ci samodzielnie zaplanować zwiedzanie największych atrakcji regionu, a także poznać nowe obiekty,
które pojawiły się na turystycznej mapie naszego powiatu
w ubiegłym roku - Muzeum Czasów Jana III Sobieskiego
w Zawieprzycach i ścieżkę przyrodniczą „Nadrybie” wokół Zalewu Nadrybskiego. W aplikacji znajdziemy również wiele gotowych propozycji aktywnego wypoczynku
oraz wycieczek dla dzieci i dorosłych: trasy piesze, rowerowe, kajakowe, konne, nordic walking i samochodowe.
Dzięki plikom audio poznamy ciekawostki i legendy regionu. W aplikacji znajduje się też mnóstwo przydatnych
informacji praktycznych, m.in. baza noclegowa i gastronomiczna, kalendarz imprez. Bezpłatną aplikację można pobrać za pomocą kodu QR, za pośrednictwem strony www.turystyka-pojezierze.pl lub bezpośrednio w sklepach internetowych (Google Play, AppStore).

Turystyczna aplikacja na telefon oraz wydawnictwa
promocyjne zostały przygotowane przez Powiat Łęczyński, Powiat Włodawski oraz Gminę Urszulin w ramach
projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne
Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO”.
Tekst: Beata Cieślińska

Kalendarz najważniejszych imprez na terenie
powiatu łęczyńskiego - 2016 rok
8 maja - Majówka w Zawieprzycach
28-29 maja - Dni Łęcznej
5 czerwca - Dni Puchaczowa
25-26 czerwca - Dni Milejowa
17 lipca - Święto chleba i makaronu w Ludwinie
30-31 lipca - Festiwal Kapel Ulicznych
i Podwórkowych w Łęcznej
14 sierpnia - VII Święto Zezulina
17-18 sierpnia - Dni Gminy Cyców
28 sierpnia - Dożynki Powiatu Łęczyńskiego
w Cycowie
4 września - Dożynki Gminy Puchaczów
11 września - Dożynki Gminy Milejów
18 września - Dożynki Gminy Ludwin
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Warsztaty szkolne - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

W pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach

Pracownia informatyczna w Zespole Szkół
nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Uczennice „Jagiellończyka” – laureatki wojewódzkiego konkursu
o Stanisławie Barańczaku

Fotosesja „W stylu retro” klasy technik reklamy –
Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

I LO im. J. Zamoyskiego z wizytą w Parlamencie
Europejskim

Zespół Szkół w Ludwinie - akcja honorowego
krwiodawstwa „Krwawe Walentynki”

Nowoczesna baza sportowa w Zespole
Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Klasa policyjna w I LO im. J. Zamoyskiego w Łęcznej

