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Ruszają najważniejsze
inwestycje na drogach
powiatowych

„Wsłuchujemy się
w głosy Polek i Polaków”
Wywiad z Arturem Soboniem Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju.
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Trwają przygotowania
do rekrutacji w szkołach
powiatowych.
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Zarząd Dróg Powiatowych
w Łęcznej rozpoczął realizację dwóch najważniejszych inwestycji drogowych
zaplanowanych na ten rok:
Nadrybie-Urszulin
i Kopina-Zaróbka.
Ich efektem będzie
modernizacja prawie
12 km dróg powiatowych.

W

raz z końcem zimy kontynuowane są roboty budowlane
w ramach projektu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L
Nadrybie-Urszulin”, który od połowy 2018
roku realizowany jest w ramach tzw. „megaprojektu”, we współpracy z innymi powiatami
z woj. lubelskiego. Ww. zadanie jest współfinansowane w ramach RPO WL na lata 20142020. Prace na terenie powiatu łęczyńskiego
są prowadzone na odcinku liczącym ok. 7 km
– od ronda w miejscowości Nadrybie Dwór
do granicy z powiatem włodawskim przy
jeziorze Sumin. Termin zakończenia robót
określony został na listopad 2019 r.

Rezonans magnetyczny dla szpitala w Łęcznej

Jeszcze w tym roku do Szpitala
Powiatowego zakupiony zostanie
sprzęt o wartości ponad 6 milionów złotych. Jednym z najdroższych urządzeń będzie zestaw
endoskopowy EUS – pierwszy
taki sprzęt w naszym województwie oraz rezonans magnetyczny,
o który pacjenci pytają, a szpital
od dłuższego czasu szukał sposobu sfinansowania takiej inwestycji. Już wiadomo, że uda się ją
zrealizować dzięki unijnym funduszom i projektowi pt. „Zwiększenie dostępności do świadczeń
diagnostycznych i zabiegowych
dla pacjentów SPZOZ w Łęcznej
poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego”.

Realizacja projektu, którego wartość wyniesie 6 877 460,17 zł rozpoczęła się w styczniu 2019 r. Dofinansowanie z UE to 4 585 202,69
zł. Pieniądze pochodzą z RPO WL
na lata 2014-2020. Dzięki temu projektowi szpital może pozwolić sobie
na wymianę sprzętu, który służył już
kilka lat i był cały czas eksploatowany, ale przede wszystkim będziemy
mogli kupić urządzenia, których

Badanie rezonansem.
Fot. arch. SPZOZ

do tej pory nie mieliśmy – mówi
Krzysztof Bojarski, Dyrektor SPZOZ
w Łęcznej. Na liście zakupowej są
przede wszystkim urządzenia diag-

W ubiegłym roku Powiat Łęczyński złożył
wniosek na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2009 L Kopina-Zaróbka” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. W najbliższym czasie powinna zostać
podpisana umowa o dofinansowanie zadania, co pozwoli ruszyć z procedurami przetargowymi w celu wyłonienia wykonawców
robót budowlanych oraz świadczenia usługi
inspektora nadzoru. Przypomnijmy, iż ww.
droga powiatowa w ramach tegorocznych
robót zostałaby przebudowana na długości
ok. 5 km.
Tekst: Michał Bijata

nostyczne m. in. cztery cyfrowe
aparaty rentgenowskie – mobilny,
z ramieniem C, z zawieszeniem sufitowym oraz kostno-płucny. W ramach projektu zakupiony zostanie
rezonans magnetyczny, od dawna
oczekiwany przez pacjentów. Dzięki tej inwestycji pacjenci z naszego
powiatu nie będą musieli jeździć na
tego typu badania do innych placówek w regionie. Natomiast zestaw
endoskopowy EUS będzie pierwszym takim urządzeniem w województwie, a służy do badania usg
przewodu pokarmowego za pomocą endoskopu. Głównym celem
projektu jest właśnie zwiększenie
mieszkańcom naszego regionu
dostępności do specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych – podkreśla Dyrektor Bojarski. Czyli chodzi
o zbudowanie bazy diagnostycznej
na najwyższym poziomie dla jak
najszerszej grupy pacjentów z powiatu łęczyńskiego.
Projekt realizowany będzie do
31 grudnia 2019 r., a powstała infrastruktura diagnostyczna będzie
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tekst: Danuta Matłaszewska

Technikum w szkole górniczej i w „Jagiellończyku”
wśród najlepszych szkół zawodowych w województwie.
strona 3

Nieodpłatna pomoc
prawna - nowe zasady.
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Wraca komunikacja
na trasie Łęczna Spiczyn - Łęczna.
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„Bogdanka” liderem
polskiego górnictwa

Kopalnia w Bogdance otrzymała nagrodę w kategorii „Innowacyjność”
w konkursie „Górniczy Sukces Roku”
za innowacyjną technologię drążenia
wyrobiska, dzięki której w czerwcu
2018 roku ustanowiła nowy miesięczny rekord postępu drążonego wyrobiska. W ciągu jednego miesiąca
wykonała 820 mb chodnika nadścianowego 2/IV/389. W styczniu 2019 r.
Spółka pobiła swój miesięczny rekord
wydobycia.
Wręczenie nagród w konkursie „Górniczy Sukces Roku” odbyło się 14 stycznia
w Katowicach. Dziękujemy Górniczej Izbie
Przemysłowo-Handlowej za to wyróżnienie oraz uznanie dla pracy załogi oddziału

GRP-5 Bogdanki, który był wykonawcą
rekordowej długości chodnika nadścianowego. To właśnie dzięki zaangażowaniu naszych pracowników oraz ciągłemu
wprowadzaniu i udoskonalaniu innowacji
technicznych LW „Bogdanka” może osiągać bardzo dobre wyniki produkcyjne –
powiedział Prezes Zarządu Artur Wasil. Ale
Spółka nie spoczęła na laurach. W styczniu
br. pobiła miesięczny rekord wydobycia.
Łącznie na wszystkich polach wydobywczych górnicy z Bogdanki wydobyli w tym
okresie 903,5 tys. ton węgla handlowego,
tym samym poprawiając poprzedni rekord
wydobycia, osiągnięty w grudniu 2014 r.
Dla porównania, średnie miesięczne wydobycie w 2018 roku wynosiło 750 tys. ton.
Tekst: Beata Cieślińska
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Szanowni Państwo,

początek nowego roku to czas postanowień, planów i śmiałych deklaracji.
Przeniesienie Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Łęcznej oceniam
jako odważną decyzję na początku kadencji. Pomimo powtarzanej procedury
przetargowej nie udało się wynająć tej
powierzchni na cele komercyjne. Już
po pierwszej wizycie w Poradni zdałem sobie sprawę z jakim trudnościami
na co dzień borykają się rodzice wraz
z podopiecznymi.
Przecież to Państwo jest dla obywatela,
a nie obywatel dla Państwa.
Mówię powiat, myślę Oświata – Komunikacja – Zdrowie. Tak w telegraficznym
skrócie przedstawia się zakres najważniejszych zagadnień w powiecie.
Szkolnictwo średnie ma ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał. Dotychczasowe działania administracji rządowej
i zapotrzebowanie na rynku pracy wskazuje,
że posiadanie fachu jest i będzie coraz bardziej w cenie. Korzystne zmiany w szkolnictwie zawodowym pozwolą na przyjmowanie młodych pracowników do branżowych
szkół I stopnia, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego. Nadszedł czas odbudowania
prestiżu szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego. Chcę i zrobię wszystko, aby
nasze dzieci uczyły się w naszych szkołach,
bo to one są naszą przyszłością.
Okazją na przyciągnięcie i prezentację
oferty kształcenia naszych szkół były Targi
Edukacyjne, które odbyły się 14-15 marca
w Lublinie. Czy my w Łęcznej, Ludwinie,
Kijanach, Milejowie jesteśmy gorsi od szkół
lubelskich? Ależ skąd! Po prostu nigdy nie
pokazaliśmy swoich możliwości. Teraz jest
na to szansa! Po raz pierwszy w historii powiatu, wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat na Targach
Edukacyjnych wystąpiły pod szyldem łęczyńskiego gryfa.

Wbrew przekazom medialnym pogłoski o rozbiorze powiatu są bezpodstawne
i niezbyt dobrze świadczą o osobach, które
je rozgłaszają. Moim celem jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań rozwojowych
i wykorzystanie wszystkich możliwości.
Priorytetem jest dla mnie współpraca
z naszymi gminami. Jestem po dwóch
konstruktywnych spotkaniach ze wszystkimi wójtami i burmistrzem, podczas których przedstawione zostały oczekiwania
w kwestii realizacji inwestycji drogowych
w poszczególnych gminach. Zaprezentowany został wstępny, 5-letni harmonogram zadań z wykorzystaniem aplikowania
do Funduszu Dróg Samorządowych oraz
wykorzystania środków własnych powiatu i gmin. Z niecierpliwością czekamy na
przedstawienie zasad przyznawania dotacji rządowych, a tylko dla samorządów
z Lubelszczyzny przeznaczono rekordową
kwotę 426 mln złotych.
Ale komunikacja to nie tylko drogi, musimy zrobić wszystko, aby odbudować połączenia komunikacyjne na terenie naszego
powiatu. Cieszę się ogromnie, że w tym
obszarze nie zapomina o nas polski Rząd,
który w ramach „Nowej Piątki” zapowiedział przywrócenie zredukowanych połączeń komunikacyjnych w samorządach,
z czego na pewno nasz powiat skorzysta.
Szpital Powiatowy w Łęcznej ma się
bardzo dobrze. W tym roku w maju będzie
obchodzić 10-lecie istnienia. O renomie
i wyjątkowości placówki świadczy chociażby fakt, że Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej przyjmuje pacjentów z całej
Polski i jest jedyną tego rodzaju placówką
po tej stronie Wisły. Stabilna i uporządkowana sytuacja finansowa szpitala powiatowego to bardzo rzadka sytuacja w skali
województwa lubelskiego. Jest się czym
chwalić.
Przed Zarządem stoi dużo wyzwań,
związanych z trzema wspomnianymi sfe-

Owocna wizyta w
firmie Kampol-Fruit
18 lutego przedstawiciele
Powiatu Łęczyńskiego złożyli
wizytę w zakładzie produkcyjnym firmy Kampol-Fruit w Milejowie, gdzie wytwarzane są
koncentraty i mrożonki z warzyw i owoców. Wizyta związana była z planowanym podpisaniem porozumienia w zakresie
współpracy przedsiębiorstwa
z Zespołem Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
rami działalności Oświata – Komunikacja
– Zdrowie i zapewne wiele innych, jednak
najważniejsze, aby troska o mieszkańców
powiatu była zawsze na pierwszym miejscu, a trudne decyzje, które z pewnością
przyjdzie podejmować spotkały się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.
Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

Kolejny etap scalania gruntów za nami

14 lutego w Zezulinie Pierwszym
odbyło się zebranie uczestników
scalenia gruntów wsi: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin
Niższy i Zezulin Pierwszy, w gminie Ludwin. Podczas zebrania,
w którym uczestniczyli m.in. Wicestarosta Dawid Kostecki, Wójt
Gminy Ludwin Andrzej Chabros
oraz Sekretarz Gminy Ludwin,
a zarazem radny Rady Powiatu Szymon Czech, podano do
publicznej wiadomości – przez
odczytanie – decyzję Starosty
Łęczyńskiego
zatwierdzającą
projekt scalenia gruntów ww.
wsi oraz projekt zasad objęcia
w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Wsłuchujemy się w głosy Polek i Polaków

Wywiad z Arturem Soboniem - Sekretarzem
Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Panie Ministrze, na początku chciałabym
zapytać jak bardzo zmieniło się Pana życie po
7 lutego 2018 roku?
Z pewnością więcej czasu spędzam w Warszawie, jeżeli chodzi o tempo życia i ilość spotkań jest
podobnie, jednak teraz więcej zajmuję się konkretnymi projektami i rozwiązaniami prawnymi.
Oczywiście najbardziej doskwiera mi brak czasu
dla rodziny, ze względu na liczne wyjazdowe obowiązki służbowe, chociaż praca na rzecz drugiego
człowieka zawsze dawała mi dużo satysfakcji.

Spotkanie naszej delegacji, której przewodniczył Starosta Krzysztof Niewiadomski z Dyrektorem
Generalnym Justyną Zielińską
przebiegało w dobrej atmosferze
i obfitowało w trafne spostrzeżenia
i konstruktywne wnioski dotyczące planowanej współpracy.
Tekst: Beata Cieślińska

Apropos satysfakcji, co uznaje Pan za swój
największy sukces, odkąd rozpoczął Pan Pracę w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju?
Myślę, że kampania „Grunt To Własność”,
której kulminacyjnym momentem był 1 stycznia 2019 roku, kiedy to użytkownicy wieczyści
gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nieograniczone
prawo rzeczowe – jakim jest własność stało się
udziałem 2,5 mln Polaków. Rzecz niespotykana
dotąd w historii. To niewątpliwie sukces. Aczkolwiek wiele przed nami. To tylko środek służący
realizacji celu, jakim jest program Mieszkanie+.
Biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce brakuje do 3 mln mieszkań, żeby dogonić standardy
zachodniej Europy. Te dane pokazują, że na
polskim rynku istnieje ,,głód mieszkaniowy”.
W 2018 roku do realizacji skierowanych zostało
blisko 30 tys. lokali w ramach programu. Liczę
na to, że w tym roku uda się zrealizować 100 tys.
takich inwestycji.
Panie Ministrze, o sukcesach łatwiej mówić,
nieco trudniej o porażkach? Czy jest coś czego Pan żałuje, albo gdyby mógł Pan cofnąć
czas to…
Nie koncentruję się na tym co było, ale zawsze
staram się patrzeć przed siebie. Jedyne, czego
mogę żałować, że nie zacząłem pracy w Ministerstwie wcześniej (śmiech…)
Nowa Piątka PiS to zupełnie nowe otwarcie
– zupełnie odmienna Arena Programowa, pytanie jak będzie to wyglądać w praktyce i jaka
będzie skuteczność programu?

Treść decyzji jest dostępna
na BIP Powiatu Łęczyńskiego,
natomiast załączniki o których
wspomniano w treści decyzji są
do wglądu w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr
5. Decyzja zatwierdzająca scalenie jest ostatnim krokiem w I etapie postępowania scaleniowego
na tym terenie. Kolejnym etapem
będzie zagospodarowanie poscaleniowe podczas którego, zgodnie
z założeniami do projektu, zostaną
wykonane prace polegające na likwidacji zbędnych dróg, budowie
i przebudowie dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i zabudowań

Przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy Polek i Polaków. Pięć filarów wskazanych podczas
sobotniej konwencji (23 lutego b. r. przyp. red.) to
odpowiedź na liczne spotkania z mieszkańcami,
którzy wskazywali na konieczność rozbudowy
programu społecznego, 500+ na każde dziecko,
trzynasta emerytura, problemy z siecią komunikacyjną w małych miastach i miasteczkach oraz
uproszczenie systemu podatkowego i obniżenie
kosztów pracy. Najważniejsze, że program budowany jest w oparciu o realne możliwości budżetowe i nie są to klasyczne obietnice bez pokrycia.
Dostrzegamy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
potrzebę zwiększenia konkurencyjności na rynku
pracy oraz ułatwień dla osób po 26 roku życia.
Wszystko brzmi pięknie. Tylko przechodząc
z gruntu ogólnopolskiego na regionalny. Co
oznaczają te zmiany dla mieszkańców powiatu
łęczyńskiego?
Blisko 5900 dzieci do 18 roku życia jest beneficjentami programu 500+ w powiecie, około
2 400 dzieci więcej otrzyma dofinansowanie
na pierwsze dziecko. W skali roku w portfelach
rodzin, tylko w powiecie łęczyńskim zostanie
ponad 14 milionów więcej niż dotychczas. To
gigantyczne pieniądze. Przywrócenie połączeń
między gminami i powiatami to ważny postulat,
który już w najbliższym czasie zostanie zrealizowany. Dopłacając 60-80 groszy do kilometra
sprawimy, że zrekompensujemy gminom, powiatom stratę z tytułu organizowania przewozu
na nierentownych liniach i w tzw. nierentownych
godzinach, a przez to połączymy Polskę i zapewnimy tym mieszkańcom, którzy dziś mają
kłopoty z dojechaniem do pracy, do domu, do
najbliższych, bezpieczne podróżowanie. Z mo-

Wizyta w firmie KampolFruit poprzedziła podpisanie
porozumienie o współpracy
w zakresie kształcenia zawodowego. Fot. arch. Starostwa

Zebranie
uczestników
scalenia.
Fot. arch.
Starostwa.

gospodarczych, budowie przepustów i zjazdów oraz udrożnieniu
rowów.
Tekst: Joanna Gańska-Skrzypczak

ich rozmów ze Starostą Krzysztofem Niewiadomskim jednoznacznie wynika, że białych plam
na mapie komunikacyjnej powiatu jest bardzo
wiele. Czas to zmienić, jak najszybciej.
Nie byłabym sobą gdybym nie zapytała,
skąd pokrycie finansowe na tak kompleksowe
rozwiązania?
Budżet państwa jest gotowy, aby sfinansować
program. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja budżetu nie będzie potrzebna i wystarczą
przesunięcia wewnątrz już obowiązującej ustawy budżetowej. Główne źródła finansowania to
ograniczenie szarej strefy i uszczelnienie systemu podatkowego. Udało się przywrócić powagę
Państwa Polskiego. Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest realizowana w praktyce, dzięki dofinansowaniu i stawianiu na rozwój Polski
Wschodniej, pomocy dla niedocenionych dotychczas grup społecznych – rodzin wielodzietnych, młodzieży, niepełnosprawnych i emerytów.
Ostatnie pytanie, będzie Pan ubiegać się
o reelekcję?
Na obecnym etapie trudno przewidzieć co
wydarzy się za tydzień. Polityka jest bardzo dynamiczna, niektóre zmiany następują jak w kalejdoskopie. Do października/listopada jest jeszcze
dużo czasu, przed moją formacją polityczną bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że 26 maja otrzymamy kolejny
kredyt zaufania od wyborców, aby godnie walczyć o cywilizację chrzescijańską, której jednym
z ostatnich bastionów jest Polska. Wracając do
pytania. Czas pokaże …
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Patrycja Paluch
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Trwają przygotowania do rekrutacji w szkołach powiatowych

Pierwszy nabór chętnych do szkół średnich potrwa w tym roku do 15 maja. Szkoły
powiatowe mają już opracowaną ofertę na
rok szkolny 2019/2020. Rozpoczęły się również Dni Otwarte, podczas których placówki będą miały okazję zaprezentować swoją
bazę edukacyjną i kierunki nauczania. Swoją
ofertę szkoły przedstawiły także na Targach
Edukacyjnych w Lublinie, które odbyły się
w dniach 14-15 marca.

W tym roku w ofercie naszych szkół dla młodzieży pojawiło się sporo nowych kierunków. Aż
trzy nowe kierunki w technikum oferuje w tym
roku milejowski „Bolivar”: technik informatyk ze specjalnością informatyka śledcza,
technik ekonomista ze specjalnością rachunkowość bankowa i technik handlowiec
ze specjalnością e-handel. W odpowiedzi na
potrzeby lokalnych pracodawców utworzony zostanie też nowy kierunek w ramach Branżowej
Szkoły I stopnia – operator maszyn przemysłu
spożywczego pod patronatem Kampol-Fruit.
Nowością Technikum w Kijanach jest technik
obsługi turystycznej, a w Branżowej Szkole
I stopnia – ślusarz. W „Jagiellończyku” można
będzie kształcić się w kierunku technik rachunkowości. Nową ofertę dla młodzieży ma również
Zespół Szkół w Ludwinie. Nowości w technikum
to: technik rachunkowości, technik programista i technik fryzjer, a w Szkole Branżowej

I stopnia – pracownik pomocniczy w gastronomii i pracownik pomocniczy fryzjera.
Pierwsze Dni Otwarte odbyły w Zespole Szkół
w Ludwinie. 28 lutego miało miejsce spotkanie
uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych
szkół podstawowych z Wicestarostą Dawidem
Kosteckim, który przeprowadził lekcję wychowania obywatelskiego. W tym dniu otworem dla
uczniów stały również szkolne pracownie: m.in.
medyczna, kosmetyczna, gastronomiczna, językowa i informatyczna. Goście zwiedzili również
studio fotograficzne, gdzie słuchaczki kursu
technik fotografii i multimediów prezentowały
sprzęt fotograficzny i wykonywały zdjęcia grupowe. Zainteresowanie wszystkich wzbudziła
wystawa pokonkursowa: „Zauroczeni pięknem
ziemi łęczyńskiej”. Niewątpliwą atrakcją był także pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Harmonogram Dni Otwartych
• Zespół Szkół w Ludwinie – 28 luty
• Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
– 29 marca
• Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
– 28 marca, 26 kwietnia
• Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
– 25 kwietnia
• Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka
w Łęcznej – 29 kwietnia
Tekst: Beata Cieślińska

Technikum w szkole górniczej i w „Jagiellończyku”
wśród najlepszych szkół zawodowych w województwie

10 stycznia ogłoszone zostały wyniki prestiżowego, ogólnopolskiego Rankingu Liceów
i Techników „Perspektywy” 2019. W czołówce rankingu i na 19 miejscu w woj. lubelskim
widnieje Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
W pierwszej 50. najlepszych techników województwa – 29 miejsce – znajduje się też Technikum naszego „Jagiellończyka”.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie
najstarszych klas gimnazjów i szkół podstawowych, którzy już wkrótce muszą wybrać taką
szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich
do dobrych studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. W tegorocznym rankingu pod uwagę wziętych było 1731 techników, w których maturę zdawało minimum 12 maturzystów, a wyniki
średnie z j. polskiego i matematyki, zdawanych
obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej
krajowej.
Wyniki rankingu przez cały 2019 rok dają prawo używania przez ZSG w Łęcznej tytułu i znaku
„Srebrnej Szkoły”. Przysługuje on technikom, które zajęły w ogólnopolskiej klasyfikacji miejsca od
101 do 300. Wśród najlepszych techników w woj.
lubelskim Technikum Górnicze i Politechniczne

znalazło się na pozycji 19. Wyniki rankingu są dla
ZSG powodem do dumy tym większym, że jest
to już drugie takie wyróżnienie. Szkoła w 2017 r.
również zdobyła tytuł „Srebrnej Szkoły”, co roku
mieści się również w 50. najlepszych techników
w województwie – mówi Dyrektor Arkadiusz Marucha.
Również Technikum przy Zespole Szkół im.
Króla Kazimierza Jagiellończyka ponownie znalazło się w 50. najlepszych techników w województwie. Jesteśmy dumni z tego, iż nasze Technikum
zajęło 29. miejsce wśród najlepszych techników
Lubelszczyzny. Sukces ten cieszy tym bardziej, że
wynika z owocnej współpracy wykwalifikowanego grona pedagogicznego i ambitnych uczniów
w systematycznym i rzetelnym przygotowywaniu
się do matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminów zawodowych oraz olimpiad
przedmiotowych – mówi Dyrektor Dorota Makara.
To niesamowite patrzeć jak pniemy się coraz wyżej w rankingu, zajmując co raz to wyższe lokaty.
W roku 2016 było to 42 miejsce, w ubiegłym roku
39. To pokazuje, że jesteśmy szkołą na poziomie.
Szkołą, która inwestuje w swój rozwój i może
sprostać potrzebom rynku pracy – dodaje Dyrektor Makara.
Tekst: Marzena Olędzka, Emilia Salak

Walentynki w „Jagiellońskim” wydaniu

Magiczny klimat towarzyszący Walentynkom
społeczność ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odczuwała już 7 lutego
dzięki wyjątkowemu wydarzeniu. Tego dnia,
w szkolnej sali widowiskowej odbył się koncert, którego tematem stała się miłość, a hasłem przewodnim stwierdzenie „Miłość niejedno ma imię”.
W zorganizowanym tuż przed feriami w „Jagiellończyku” koncercie walentynkowym wystąpili jego uzdolnieni uczniowie. W repertuarze młodych wykonawców znalazły się piosenki zarówno
polskie, jak i zagraniczne obrazujące różne rodzaje miłości. Zróżnicowanie utworów oraz gatunków
muzycznych sprawiło, że koncert był świetny,
niesztampowy, a każdy mógł znaleźć w nim coś
dla siebie. Atrakcyjnym urozmaiceniem imprezy
było karaoke, a mocnym punktem programu okazała się niespodzianka w postaci poczty walentynkowej. Każdy z przybyłych na koncert został
obdarowany słodkim upominkiem w postaci ciasteczka ze specjalną dedykacją. W międzyczasie
wszyscy chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w specjalnie do tego zaaranżowanym
tematycznym foto kąciku. Z myślą o miłości do
drugiego człowieka, zorganizowane zostało także
stoisko dotyczące dawstwa szpiku kostnego.
Zaproszenie na koncert, ku radości organiza-

Walentynkowy koncert w „Jagiellończyku”.
Fot. arch. szkoły

torów, przyjęli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, rodzice, absolwenci, okoliczni mieszkańcy, a także przedstawiciele władz
samorządowych – Wicestarosta Dawid Kostecki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych Marta Piwońska. Atmosfera
tego dnia była niesamowita, dlatego wszyscy zaangażowani w jego organizację od początku do
ostatnich jego chwil doskonale się bawili.
Tekst: Emilia Salak

Uczniowie ZSG w Łęcznej odebrali stypendia „Bogdanki”

13 uczniów kształcących się w łęczyńskiej
szkole górniczej odebrało z rąk Adama
Partyki Zastępcy Prezesa ds. Pracowniczych i Społecznych Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A. stypendia w wysokości
1000 zł.

Stypendia otrzymało także 7 uczniów Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim. Uczeń Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej Szymon Zakrzewski, który dostał się do finału ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
dostał również dodatkową nagrodę – tablet –
który wręczył Marcin Kuryło, Prezes Zarządu
RG „Bogdanka”. Adam Partyka pogratulował
uczniom bardzo dobrych wyników z przedmiotów zawodowych i zapewnił, że firma czeka
na nowe, zdolne kadry. Po uroczystości, która
miała miejsce 27 lutego w Bogdance uczniowie
odwiedzili dział planowania strategicznego robót
górniczych.
Tekst: Marzena Olędzka
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„Bogdanka” ufundowała 13 stypendiów
dla uczniów ZSG w Łęcznej. Fot. arch. szkoły
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Zwycięzcy „Linteriady”
nagrodzeni

Ciekawsza nauka w „Bolivarze” –
ruszyły pierwsze szkolenia

Podczas ferii odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”. W rozpoczęciu tego etapu projektu wzięli udział Wicestarosta Dawid Kostecki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. S. Bolivara w Milejowie Dariusz Szafranek.
W dniach 12-13 lutego odbyło się szkolenie „Nowoczesne metody fryzjerskie”, w którym udział wzięło 3 uczniów. Podczas 16
godzin zajęć zgłębiali m.in. tajniki stylizacji i pielęgnacji fryzur oraz
aktualnych trendów we fryzjerstwie. W 16 godzinnym kursie obsługi
kas fiskalnych wzięło udział 5 uczniów. Kurs odbywał się w dniach
14-15 lutego.
Uczniów „Bolivara” w ramach projektu czeka jeszcze wiele innych szkoleń, dzięki którym uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny. Będą mogli
wziąć udział m.in. w warsztatach z grafiki komputerowej, AUToCAD,
Excel zaawansowany, w kursach na prawo jazdy kat. B, specjalistycznych szkoleniach z branży gastronomicznej, szkoleniach dot.
instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych. Do
końca czerwca 2020 r. skorzysta z nich 70 uczniów.
Tekst: Beata Cieślińska

28 lutego w Zespole Szkół Górniczych
w Łęcznej nagrodzeni zostali wszyscy
uczniowie, którzy przystąpili do konkursu „Linteriada”, organizowanego
przez PRG „Linter” S.A. Nagrodą główną jest wyjazd na tygodniowy pobyt
w Istebnej, w ośrodku rekreacyjnym
firmy „Linter Tour” S.A.

projektu mającego przysłużyć się ulepszeniu działań górniczych. Do ostatecznej
oceny drużyn wliczały się także punkty ze
średniej ocen z przedmiotów zawodowych.
Dyrektor Andrzej Fedurek wyraził radość,
że wszystkie drużyny walczyły do końca
i nie poddały się. Trud się opłacał, bo w tym
roku do górskiego ośrodka pojadą jednak

dwie drużyny: „Alpha Group”, która zajęła
I miejsce oraz „Kauczuk Team”, która zajęła
II miejsce. Nagród było mnóstwo: dyplomy,
medale, plecaki i bony. Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dziękował gościom za przybycie, wyraził również nadzieję, że konkurs
będzie dalej z powodzeniem kontynuowany.
Tekst: Marzena Olędzka
Firma „Linter” nagrodziła zwycięskie drużyny
z ZSG w Łęcznej. Fot. arch. szkoły

W uroczystym apelu wzięli udział Wicestarosta Dawid Kostecki oraz przedstawiciele firmy „Linter”: koordynator konkursu
Andrzej Fedurek, Dyrektor ds. technicznych
PRG „Linter” S.A. oraz Monika Zabłotna.
Wicestarosta podziękował firmie za tak cenną inicjatywę, która wspiera wszechstronny
rozwój uczniów, a uczniom gratulował zwycięstwa oraz bojowego ducha walki. Jesienią przystąpiły do konkursu trzy sześcioosobowe drużyny z kl. 4 dm: „Alpha Group”,
„Kauczuk Team” i „Patolusie”.
Grupy zmierzyły się w konkurencji sportowej, artystycznej oraz w przygotowaniu

Spółdzielnia Socjalna działa i zaprasza do współpracy
Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod
dobrym adresem” została utworzona
w 2018 roku przy zaangażowaniu i inicjatywie władz Powiatu Łęczyńskiego oraz
Miasta Łęczna. Obecnie świadczy usługi na rzecz miasta – opróżnianie śmietniczek miejskich, sprzątanie targowiska
miejskiego. Ponadto wykonuje usługi na
rzecz klientów indywidualnych – sprzątanie klatek schodowych. Wkrótce będzie realizować również usługi w zakresie pielęgnacji ogrodów zielonych,
utrzymania porządku przy drogach,
prac porządkowych w placówkach publicznych czy u klientów indywidualnych.
Kurs obsługi kas fiskalnych. Fot. arch. Starostwa

Otrzymane dotacje pozwoliły na wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt nie-

zbędny do świadczenia usług. Zakupione
zostały dwa samochody, przyczepki samochodowe, kosze do zbierania odpadów
oraz specjalistyczne urządzenia ogrodnicze tj. dwa traktorki samojezdne do koszenia dużych powierzchni oraz świadczenia
usługi odśnieżania, kosy spalinowe, kosiarki pchane, dmuchawa oraz odkurzacz
do liści, rębak, myjka ciśnieniowa, oraz
inne specjalistyczne narzędzia.
W styczniu 2019 r. w Spółdzielni Socjalnej zatrudnienie podjęło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren
powiatu łęczyńskiego. Utworzenie nowych
miejsc pracy umożliwiło aktywizację zawodową, przywrócenie na rynek pracy
osób, których kwalifikacje zawodowe są
nie wystarczające dla samodzielnego po-

Zmiana lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

Władze Powiatu Łęczyńskiego zdecydowały o zmianie lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Poradnia od kilku lat
znajduje się na trzecim piętrze w biurowcu obok Starostwa Powiatowego, gdzie nie ma windy. Obecnie ma
zostać przeniesiona na parter.

Rozpoczęliśmy prace związane
z przygotowaniem dokumentacji do

adaptacji pomieszczeń na potrzeby
poradni - mówi Starosta Krzysztof
Niewiadomski. Lokal, który wcześniej
wynajmował bank ma powierzchnię
ponad 260 m2. Ma podjazd i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc łatwiej będzie z niego
korzystać rodzicom i dzieciom. Dyrektor Poradni Agnieszka Litwinek-Jabłoniec uważa, że przeniesienie placówki
na parter to bardzo dobry pomysł:

Z naszej oferty korzysta wielu rodziców
z małymi dziećmi oraz z dziećmi niepełnosprawnymi. Wielokrotnie zwracali
oni uwagę, że ciężko im dotrzeć do nas
na trzecie piętro, po dość stromych
schodach. Ponadto pomieszczenia na
parterze są klimatyzowane, bardziej
widne i przestronne. Przeprowadzka
z pewnością zwiększy komfort osób
korzystających z naszych usług.
Tekst: Beata Cieślińska

Spotkanie rodzin zastępczych
27 lutego, przy okazji Tłustego Czwartku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
odbyło się spotkanie rodzin zastępczych z terenu
powiatu łęczyńskiego.

Uczestnicy
spotkania rodzin
zastępczych.
Fot. arch. PCPR

W spotkaniu uczestniczył Starosta Krzysztof Niewiadomski, Radna Rady Powiatu w Łęcznej Małgorzata
Więcławska-Siwek, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej Elżbieta Brodzik wraz
z kadrą – koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.
Przy kawie i pączkach poruszono kwestie dotyczące
m. in współpracy rodzin zastępczych z Organizatorem
Rodzinnej Pieczy zastępczej w Łęcznej, szkoleń dla rodziców zastępczych a także wyników kontroli przeprowadzonej w rodzinach zastępczych. Rodzice zastępczy
przy słodkim poczęstunku chętnie rozmawiali między
sobą, wymieniając się doświadczeniami i anegdotami.
Wszyscy bardzo miło spędzili czas, pytając o termin następnego spotkania.
Tekst: Barbara Tryk

ruszania się na rynku pracy. Spółdzielnia
Socjalna nie jest nastawiona na zysk, tylko
na realizację celu społecznego dając w ten
sposób szansę na start zawodowy dla
niepełnosprawnych i bezrobotnych, czyli
tych, którym najtrudniej znaleźć pracę. Dokonuje też starań, by jej działalność pozytywnie wpływała na środowisko naturalne
w najbliższej okolicy, a tym samym na samopoczucie i jakość życia mieszkańców.
Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym
adresem” ma siedzibę w Łęcznej przy ul.
Staszica 9. Zainteresowanych usługami
spółdzielni zapraszamy też do kontaktu
telefonicznego, tel. 515 850 131.
Tekst: Justyna Sawicka

Liderzy kooperacji z powiatu łęczyńskiego

8 lutego w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się spotkanie
podsumowujące I Kamień Milowy
projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

Z ramienia Powiatu Łęczyńskiego do
współpracy w celu realizacji projektu
wyznaczone zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Do
projektu przystąpiły również gminy Spiczyn i Cyców. W spotkaniu udział wzięli:
Małgorzata Mądry Zastępca Dyrektora
ROPS w Lublinie, Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, Wiesław
Pikuła Wójt Gminy Cyców, jak również
członkowie Zespołu ds. Modelu, członkowie Gminno-Powiatowych Zespołów
Kooperacji i uczestnicy „Szkoły Kooperacji”. Starosta wraz z Zastępcą Dyrek-

tora ROPS wręczyli uczestnikom dyplomy i podziękowania za zaangażowanie
i wkład pracy. Ponadto podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości jakie daje praca modelem i udziału
w kolejnym etapie projektu.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna – „Wypracowanie
i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej
i instytucjami integracji społecznej
a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”,
współfinansowanego ze środków EFS
na lata 2014 – 2020.
Tekst: Monika Pastuszak
Podziękowania Starosty
dla uczestników projektu.
Fot. arch. Starostwa
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Na styku obu Ameryk…

Nazywam się Kinga i mam lat 17. Jestem
zwyczajną nastolatką, która uczęszcza do
liceum, ma znajomych, swoje cele i ambicje
w życiu. Jestem zwyczajna i niezwyczajna
jednocześnie. Od 8 lat mieszkam w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach,
którą nazywam swoim domem. Ponadto,
w styczniu uczestniczyłam w obchodach
Światowych Dni Młodzieży w Panama City.
Wraz z kilkunastoma mieszkańcami innych
lubelskich domów dziecka przeżyłam przygodę życia!
Moja wędrówka rozpoczęła się 11 stycznia
z Dworca PKS w Lublinie. Następnym przystankiem był Berlin. Stamtąd mieliśmy lot relacji
Berlin-Madryt. Ze stolicy Hiszpanii samolot zabrał nas już do Panama City. Lot trwał 11 godzin!
Byłam bardzo podekscytowana i zestresowana
jednocześnie. Z lotu ptaka podziwialiśmy Ocean
Atlantycki oraz Wyspy Karaibskie. Po wylądowaniu najbardziej zaskoczyła mnie zmiana temperatury! W Polsce, w momencie wyjazdu temperatura wynosiła -12°C, a w Panamie +32°C.
Kurtkę i czapkę schowałam głęboko do walizki,
a ich miejsce zajęły kapelusz i sandały. Pierwszy tydzień spędziłam w diecezji Colon-Kuna
Yala. Na śniadanie jadaliśmy głównie patacones,
to odpowiednik smażonych placków ziemniaczanych, ale zrobionych z bananów. Były przepyszne! Chodziliśmy na polskie katechezy, codziennie tańczyliśmy i śpiewaliśmy. To było tak
odmienne doświadczenie! W polskim kościele
msza jest bardzo dostojna, poważna i… taka
cicha! W krajach latynoamerykańskich śpiew
i taniec jest nieodłącznym elementem każdego
nabożeństwa. Bardzo ciekawym i oddającym
szacunek Chrystusowi jest fakt, iż Panamczycy
uczęszczają do kościoła w długich spodniach
i to przy bardzo wysokich temperaturach! Ciekawostką jest to, że Panamczycy noszą dwie
koszulki jednocześnie.
Zmiana klimatu była dla mnie ogromna. Miałam objawy poparzenia słonecznego, ale mogłam liczyć na opiekę i pomoc. Wszyscy byli bardzo przyjaźni i bardzo pomocni. Bardzo chcieli,
byśmy uczyli ich modlitw i słów po polsku. Każdy znał Jana Pawła II oraz Roberta Lewandowskiego.
Drugi tydzień spędziłam w Panama City. Tam
odbywały się główne obchody Światowych Dni
Młodzieży. Panama City jest miastem kontrastów. Obok wspaniałych wieżowców sięgają-

cych nieba, mieszkają ludzie w slumsach i wszędzie można spotkać tony śmieci na ulicach!
W Panamie wszystkie taksówki były żółte, ale
my głównie podróżowaliśmy metrem. Widzieliśmy, że w korkach ulicznych między samochodami chodzili panowie z przenośnymi lodówkami i sprzedawali lody! Uroczystości związane
z ŚDM odbywały się na Cinta Costera. Cudownym doświadczeniem było spotkanie ludzi z różnych zakątków świata. Panamczycy naprawdę
czerpią radość z wiary, nie potrafią o niej rozmawiać bez uśmiechu na twarzy.
Oprócz uczęszczania na msze i nabożeństwa
mieliśmy także czas na podróże i wycieczki. Widziałam Kanał Panamski, gdzie w jednym miejscu jednocześnie widziałam Ocean Atlantycki
oraz Ocean Spokojny! Wioska rdzennych mieszkańców Panamy czyli Indian Kuna to miejsce,
w którym ludzie żyją według dawnych zasad
i zwyczajów. Pobyt tutaj wymaga zgody mieszkańców wyspy, którzy bardzo dbają o zachowanie swojej kultury w niezmienionej formie i czystość środowiska. Zwiedzaliśmy także jezioro
Gatun, które znajduje się na drodze do Monkey
Island, gdzie spotkaliśmy wiele gatunków małpek.
Moja podróż trwała do 3 lutego, kiedy to ponownie postawiłam swoje stopy na ziemi lubelskiej. Wszystkie te doświadczenia pozostawią
we mnie ślad do końca życia. Poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, otworzyłam się na nową
kulturę i zwyczaje. To piękne i fascynujące, że
mimo różnorodności, innego stylu jedzenia czy
życia można być dla siebie bliskim! Nauczyłam
się, że można cieszyć się naprawdę z małych
rzeczy, a wiara może być radosna i kolorowa.
Tekst: Kinga Wieczorek
Kinga Wieczorek
w Panamie.
Fot. arch. POW

Odprawa roczna w łęczyńskiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji w Łęcznej podsumowano pracę łęczyńskich policjantów w 2018 roku. W odprawie wziął
udział insp. Mariusz Siegieda Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
który podziękował za bardzo dobrą służbę na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Podsumowując pracę policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Łęcznej, w 2018 poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyńskiego należy
ocenić jako dobry. Szczególną uwagę należy zwrócić na istotny wzrost wykrywalności przestępstw
oraz znakomity czas reakcji na zgłoszenia obywateli.
Średni czas reakcji na interwencje pilne dla
KPP w Łęcznej wynosi 7 minut i 36 sekund. To
znakomity czas na tle całego woj. lubelskiego,
gdzie średni czas reakcji na tego typu zdarzenia
w garnizonie lubelskim wynosi 8 minut i 20 sekund, przy progu satysfakcji 8 minut i 47 sekund.
Jeśli chodzi o zdarzenia zwykłe średni czas reakcji w KPP w Łęcznej jest również godny podziwu,
gdyż wynosi 12 minut, podczas gdy w garnizonie
lubelskim wynosił 14 minut i 42 sekundy.
W 2018 r. na terenie powiatu stwierdzono ogółem popełnienie 1027 przestępstw (840 w 2017 r.).
Ogólna wykrywalność wyniosła 84,9% i jest to
istotny wzrost w porównaniu do roku 2017, gdy
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wyniosła ona 79,8%. Wśród wszystkich przestępstw największą grupę stanowiły przestępstwa o charakterze kryminalnym, których ogółem
odnotowano 573, tj. o 98 więcej niż w roku 2017.
Policjanci Wydziału Prewencji ujawnili ogółem
2710 wykroczeń (1848 w roku 2017). W 2018 r.
na drogach powiatu łęczyńskiego doszło do 32
wypadków drogowych tj. o 3 wypadki więcej niż
w 2017 roku. Adekwatnie do roku ubiegłego w wypadkach zginęło 6 osób. Ranne zostały 33 osoby,
to o 1 osoba mniej niż w 2017 roku. W 2018 roku
odnotowano 440 kolizji, to aż o 68 mniej w porównaniu do ubiegłego roku.
W celu wypracowania skutecznych metod i form
pełnienia służby na terenie działania KPP w Łęcznej
co miesiąc zbiera się Zespół ds. Koordynacji Służby, mający na celu jak najbardziej optymalne wykorzystanie posiadanych sił i środków. Dyslokacja
służby patrolowej odbywa się w oparciu o comiesięczne analizy stanu bezpieczeństwa, sporządzane na podstawie danych z systemów policyjnych
i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od innych podmiotów.
Na zakończenie odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, ocenił pracę
naszych funkcjonariuszy na bardzo wysokim poziomie w każdej sferze.
Tekst: Magdalena Krasna

Nieodpłatna pomoc
prawna - nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatne porady
prawne udzielane są każdej osobie fizycznej,
która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łęczyńskiego odbywa się w dwóch
punktach – w Łęcznej i w Cycowie. Udzielanie
porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-14.00 pod numerem telefonu (81) 531 52 81.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,
spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych (dot. kobiet w ciąży).
Punkt Porad Prawnych w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95 (parter budynku gdzie znajduje
się m.in. Urząd Skarbowy) czynne: poniedziałek
–piątek godz. 8.00-12.00
Punkt Porad Prawnych w Cycowie
ul. Chełmska 42 (budynek Urzędu Gminy w Cycowie, parter, pokój nr 3) czynne: poniedziałek,
środa, czwartek, piątek godz. 9.00-13.00; wtorek
godz. 12.00-16.00.
Więcej informacji: www.powiatleczynski.pl.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Tekst: Emilia Warda

Wyrazy uznania
dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Łęcznej
W uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich
standardów usług na rynku pracy w 100-lecie istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia
Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dyplomy
od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz od Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego.
W 2019 roku przypada 100-lecie Publicznych
Służb Zatrudnienia, które po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości zaczęły organizować się
na mocy „Dekretu o organizacji państwowych
urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami” z 27 stycznia 1919 r., wydanego
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej
okazji dnia 23 stycznia Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało uroczystą konferencję, w której uczestniczyła Monika Mikołajewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, która otrzymała dyplom
uznania dla naszego PUP od Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.
29 stycznia obchody 100-lecia funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia uczcił Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Honorowy
patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
który także uhonorował nasz PUP okolicznościowym dyplomem.
Tekst: Marzena Pogonowska

Szukasz pracownika – zgłoś się do pośrednika

Intencją naszą jest, aby informacje o naszej działalności docierały zarówno do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców mających potrzeby kadrowe, jak
też instytucji i organizacji, którym bliskie są
problemy bezrobocia.

Głównym celem urzędu jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom
w pozyskaniu odpowiednich pracowników poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, a także organizacja i finasowanie szkoleń
osób bezrobotnych, szytych na miarę potrzeb
przyszłego pracodawcy. Usługi te prowadzone
są bezpłatnie. Doradca zawodowy może wspomóc pracodawcę w procesie rekrutacji poprzez
dobór kandydatów spośród osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, a także poprzez określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. W ramach pośrednictwa pracy pracodawca może
bezpłatnie zamieścić ogłoszenie rekrutacyjne
– w formie oferty pracy – na stronie internetowej
urzędu, tablicy ogłoszeń, a także ogólnopolskiej
stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy.
W stworzeniu skutecznej oferty pracy, która
wymaga wiedzy o rzeczywistych wymaganiach
stanowiska, potrzebnych kwalifikacjach, uprawnieniach, jak również systemie pracy i innych
oczekiwaniach pracodawcy – swoją pomoc
oferują pośrednicy pracy i doradcy zawodowi
PUP w Łęcznej. Odpowiednio nazwane stanowisko, adekwatne do rzeczywistego zakresu

obowiązków, właściwe określenie wymagań
co do umiejętności i uprawnień stworzy możliwość zapoznania się z ofertą przez tych kandydatów, którzy oczekują właśnie takiej pracy
i spełnią większość oczekiwań pracodawcy.
Efektem dobrze zredagowanej oferty pracy
będzie możliwość pozyskania kompetentnego i zmotywowanego pracownika. Skorzystanie z pośrednictwa urzędu pozwoli też na zaoszczędzenie czasu oraz środków finansowych
pracodawcy związanych z poszukiwaniem
kandydatów. Realizacja ofert przez PUP odbywa się na dwa sposoby – zgodnie z życzeniem
pracodawcy – poprzez dobór osób o odpowiednich kwalifikacjach z bazy danych urzędu
/oferta zamknięta/, gdzie w większości przypadków zatrudnienie osoby bezrobotnej wspierane
jest środkami Funduszu Pracy lub upowszechnienie szczegółów związanych z wymaganiami stanowiska oraz kontaktem bezpośrednim
do pracodawcy /oferta otwarta/. Aby zgłosić
ofertę należy wejść na stronę: www.leczna.
praca.gov.pl (urząd/dokumenty do pobrania/
pośrednictwo pracy), wyszukać druk zgłoszenia oferty pracy, uzupełnić dane i dostarczyć
do urzędu osobiście, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub elektronicznej na adres e-mail:
lule@praca.gov.pl. W przypadku posiadania
profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego zgłoszenia oferty pracy można dokonać
poprzez stronę www.praca.gov.pl. Kontakt
z pośrednikiem pracy: tel. 81/ 531 54 10, 531 54
09, 531 54 08, fax. 81/ 752 10 31.
Tekst: Marzena Pogonowska

Informacja dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łęcznej informuje, że zabroniony jest obrót zwierzętami
leżącymi i pourazowymi, transportowanie ich do rzeźni oraz na punkty skupu zwierząt.
W przypadku zwierząt niezdolnych do transportu, należy przeprowadzić ubój z konieczności
w gospodarstwie, przez uprawnioną osobę w obecności urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności zwierzę to powinno być poddane
eutanazji przeprowadzonej przez lekarza weterynarii oraz przekazane do upoważnionego zakładu
utylizacyjnego. W żadnym przypadku zwierzęta leżące i pourazowe nie mogą być transportowane
do rzeźni ani na punkty skupu zwierząt.				
Tekst: Jarosław Bliźniuk
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Koła Gospodyń Wiejskich - Kobiety Gospodarne Wspaniałe
Ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadaje kołom osobowość prawną. Zapewnia to
możliwość szybkiej rejestracji w Krajowym
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz wsparcie ich
działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i kultywowania
folkloru oraz polskiej tradycji.
Koło gospodyń wiejskich (KGW) to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna
społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy
sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich
oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów
wiejskich. Koło może założyć minimum 10 osób.
Z chwilą wpisu do rejestru nabywa osobowość
prawną. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno KGW. Członkiem koła może być każda
osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem
zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich
mogą brać także udział osoby, które ukończyły
13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Nadzór nad działalnością koła
sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kierownik biura powiatowego ARiMR
zapewnia wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu
koła gospodyń wiejskich, w tym przez powołanego w ramach kierowanego przez siebie biura
pełnomocnika do spraw kół gospodyń wiejskich.
Koła, które zarejestrowały się do 27 grudnia
ubiegłego roku miały możliwość składania wnioRejestracja
w bazie
DKMS.
Fot. arch.
Starostwa.

sków do biur powiatowych ARiMR o pomoc finansową z budżetu państwa. W naszym powiecie
wnioski złożyły wszystkie koła z wyjątkiem jednego i otrzymały pomoc finansową po 3 tys. zł, a koła
które liczą ponad 30 członków otrzymały 4 tys. zł.
Zgodnie z ustawą KGW prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy osiągają przychody wyłącznie z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich,
darowizn, zapisów i dotacji; sprzedaży wyrobów
sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej; tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy
składników majątkowych; tytułu odsetek od
środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych
w związku z wykonywaną działalnością, w tym
także odsetek od lokat terminowych oraz innych
form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach; nie
posiadają statusu organizacji pożytku publicznego; w roku poprzedzającym rok podatkowy
osiągnęły przychód wyłącznie z tytułów, o których mowa powyżej w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.
7 lutego 2019 r. biuro powiatowe ARiMR wspólnie z Urzędem Skarbowym w Łęcznej zorganizowało szkolenie dla zarządów KGW na temat prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów. Zainteresowanie było ogromne. Na
szkolenie przybyły 62 osoby. W czasie szkolenia
zebrani zadawali pytania, na które prelegenci natychmiast udzielali wyczerpujących odpowiedzi.
W powiecie łęczyńskim do 15 lutego zarejestrowano 30 KGW.
Gmina Cyców: 1. KGW w Głębokiem. 2. KGW
„Janowica I”. 3. KGW „Janowica II”. 4. KGW „Ludwinów”,

„Aktywny Samorząd 2019”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kierunki działań i warunki brzegowe programu Aktywny Samorząd
w 2019 roku. Powiat Łęczyński będzie ubiegać
się o przyznanie środków finansowych na realizację w/w programu. Po podpisaniu umowy
realizowany będzie przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W porównaniu do roku ubiegłego pojawiło się
kilka zmian, między innymi rozszerzono katalog
adresatów programu. W 2019 roku o dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z dysfunkcją słuchu. Pojawiły się nowe zadania oraz
zmieniły się kwoty dofinansowań.

Uczestniczki
szkolenia
dla KGW.
Fot. arch. ARiMR

Gmina Łęczna: 1. KGW w Łuszczowie Kolonii. 2. KGW „Karolin”. 3. KGW „Zakrzów”. 4. KGW
„Zofiówka”,
Gmina Milejów: 1. KGW w Cygance. 2. KGW
w Jaszczowie. 3. KGW w Łańcuchowie. 4. KGW
„Zalesianki”. 5. KGW „Ewa” w Łysołajach Kolonii.
6. KGW w Łysołajach Kolonii. 7. KGW w Ostrówku Kolonii. 8. KGW „Kajetanówka”,
Gmina Ludwin: 1. KGW „Ludwin”. 2. KGW
„Zezulin”. 3. KGW „Kaniwola”. 4. KGW „Grądy”
w Grądach. 5. KGW „ Dratów”. 6. KGW „Dratów
Kolonia”,
Gmina Puchaczów: 1. KGW w Albertowie.
2. KGW w Wesołówce. 3. KGW w Bogdance.

4. KGW w Ciechankach Kolonii.
Gmina Spiczyn: 1. KGW w Nowym Radzicu.
2 KGW w Zawieprzycach Kolonii. 3. Stowarzyszenie KGW w Stoczku. 4. KGW „Ludwiczanka”
w Ludwikowie.
Biuro Powiatowe ARiMR w Łęcznej zaprasza
wszystkich chętnych do działania w ramach
KGW, do zorganizowania się i zgłoszenie się do
biura w celu rejestracji koła. Pełnomocnik do
spraw KGW jest dostępny dla zainteresowanych
codziennie w godzinach pracy biura i udzieli wszelkich informacji jak koło należy utworzyć
i zarejestrować.
Tekst: Roman Jarentowski

W 2019 roku realizowane będą podane niżej
formy wsparcia.
W 2019 roku w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I preferowane są wnioski
osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione,
oraz osób niepełnosprawnych, które w 2018 lub
2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. PCPR
w Łęcznej planuje nabór wniosków w terminach:
- w ramach modułu I w terminie od 13.05.2019 r.
do 31.08.2019 r.,
- w ramach modułu II: semestr letni 2018/2019
od 11.03.2019 r. do 30.03.2019 r., semestr zimowy 2018/2019 od 09.09.2019 r. do 10.10.2019 r.
Szczegółowe informacje
dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” można
uzyskać w pokoju 01, pod nr telefonu 81/ 53 15
366 w godz. od 7.00 do 15.00. Zamieszczone
będą również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej:
www.pcprleczna.pl.
Tekst: Agnieszka Zakościelna

Środki PFRON na rok 2019

W roku 2019 na realizację zadań określonych
ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Powiat Łęczyński otrzymał z PFRON kwotę
1 303 115 zł. W porównaniu do roku ubiegłego
nieznacznie zwiększono środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Realizatorem zadań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, do którego
powinny zgłaszać się osoby zainteresowane
uzyskaniem dofinansowania.
Tekst: Anna Kłoda, Agnieszka Zakościelna

Sukces akcji
„Zostań dawcą szpiku”
Aż 34 potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych zarejestrowało siępodczas akcji zorganizowanej na terenie
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Wyniki badania pobranego materiału genetycznego wraz z danymi z formularza zostaną
wprowadzone do bazy Fundacji DKMS i od
tego momentu zarejestrowana osoba stanie się potencjalnym dawcą, dostępnym dla
pacjentów z całego świata, potrzebujących
przeszczepienia szpiku bądź komórek macierzystych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Wspólnie możemy pomóc
osobom chorym na nowotwory krwi.
Tekst: Bartłomiej Wachewicz
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Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej zaprasza

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne dla rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Zaprasza zarówno
do swojej siedziby w Łęcznej, jak i na
dyżury w urzędach gmin.

Główne zadania PZDR to organizacja
szkoleń i kursów kwalifikacyjnych (w tym
kurs chemizacyjny podstawowy i uzupełniający), udzielanie informacji o Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz możliwościach uzyskania pomocy

finansowej ze środków pochodzących
z funduszy Unii Europejskiej na rozwój
gospodarstw rolnych i terenów wiejskich,
pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji (wypełnianiu
wniosków, opracowywanie biznesplanów
i planów nawozowych). Ponadto LODR
w Końskowoli wydaje magazyn „Lubelskie
Aktualności Rolnicze”, fachowy miesięcznik skierowany do rolników, mieszkańców
wsi, pracowników samorządów terytorialnych, administracji terenowej, instytucji
obsługi rolnictwa.
Siedziba PZDR mieści się w Łęcznej,

Nagroda sportowa Powiatu
Łęczyńskiego dla Mikołaja Króla

30 stycznia Starosta Krzysztof Niewiadomski w obecności Rady Powiatu wręczył nagrodę sportową mieszkańcowi
naszego powiatu Mikołajowi Królowi, zawodnikowi Lubelskiego Klubu Karate KYOKUSHIN za szczególne osiągnięcia w roku 2018 w dyscyplinie „karate”. Listy gratulacyjne
otrzymali również rodzice zawodnika Katarzyna i Waldemar
Królowie oraz jego trener Grzegorz Sawczuk.

Al. Jana Pawła II 95, tel.: 81 752 12 20, fax:
81 752 12 20, e-mail: leczna@wodr.konskowola.pl. Doradcy zapraszają od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00: poniedziałek – kierownik, wtorek – spec. ds.
produkcji ogrodniczej, środa – spec. ds.
produkcji roślinnej, czwartek – spec. ds.
produkcji zwierzęcej, piątek – wszyscy
pracownicy. Dyżury w gminach: Cyców
– wtorek 8.00-16.00, Ludwin – poniedziałek 7.30-15.30, Puchaczów – wtorek 7.0015.00, Spiczyn – wtorek 7.30-15.30.
Tekst: Magdalena GrzybowskaKonowałek

Magda Skrajnowska
z trenerem.
Fot. arch. Starostwa

Osiągnięcia zawodnika:
II miejsce kata – Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów Młodszych, Łabuńki,
II miejsce kata, II miejsce kumite – IV Ogólnopolski Turniej
Karate o puchar Wójta Gminy Zamość, Płoskie,
I miejsce kata, I miejsce kumite – Międzynarodowy Turniej
Karate Podlasie Cup, Białystok,
V miejsce kata, III miejsce kumite – Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych, Tarnowskie Góry,
III miejsce kata - XVII Mistrzostwa Europy open i puchar Europy IKO, Kiszyniów/Mołdawia.
Tekst: Monika Haraszczuk
Mikołaj Król z trenerem i z ojcem.
Fot. arch. Starostwa

Nasza Mistrzyni

Rok 2018, to kolejny rok dominacji Magdy Skrajnowskiej
w europejskim sumo w kategorii wagowej do 73 kg.
Wychowanka trenera Aleksandra Sztanuchina w 2018 roku po
raz trzeci została Mistrzynią Europy seniorek, wygrała Puchar
Europy seniorek. Czwarty rok z kolei jest najlepszą zawodniczką
w Europie w swojej kategorii według rankingu Europejskiej Federacji Sumo. Magda Skrajnowska promuje Gminę Milejów oraz
Powiat Łęczyński na imprezach krajowych i międzynarodowych
eksponując flagę z herbem gminy i powiatu.
Tekst: Beata Cieślińska

Pracowity początek roku piłkarek

Piłkarki GKS „Górnik Łęczna” wróciły do treningów
7 stycznia. Po okresie przygotowawczym spędzonym
w Łęcznej, Mistrzynie Polski wyjechały na obóz do Kołobrzegu gdzie pod okiem trenera Piotra Mazurkiewicza przygotowywały się do rundy rewanżowej.
Gala
Gala plebiscytu
plebiscytu
Sportowiec
Sportowiec Roku
Roku 2018.
2018.
Fot.
Fot. arch.
arch. GKS
GKS „Górnik
„Górnik Łęczna”
Łęczna”
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Styczeń i luty to miesiące, w których piłkarki GKS „Górnik
Łęczna” intensywnie przygotowują się do rundy rewanżowej.
W tym okresie Mistrzynie Polski ciężko trenowały, aby wiosną
być w optymalnej formie, jednak oprócz ciężkich treningów na
siłowni i meczach towarzyskich złote medalistki Mistrzostw Polski reprezentowały również nasz klub na wielu uroczystościach
i plebiscytach. W pierwszej kolejności delegacja z klubu, w której
w skład weszli trener Piotr Mazurkiewicz, Emilia Zdunek, Alicja
Dyguś, Agata Guściora i Natasza Górnicka wzięła udział w Charytatywnym Balu Sportowca Lubelszczyzny zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Następnie przyszedł czas na plebiscyty na Sportowca Roku.
W finałowej dziesiątce na Sportowca Roku 2018 „Dziennika
Wschodniego” znalazły się dwie przedstawicielki naszego klubu:
Emilia Zdunek, która zajęła 6. miejsce i Ewelina Kamczyk, która
była 3. Kapituła odbywającego się kilka dni później plebiscytu
„Kuriera Lubelskiego” nagrodziła klub nagrodą dla Drużyny Roku
2018, którą odebrała kapitan Natasza Górnicka i nagrodą dla
Trenera Roku 2018, którą odebrał Piotr Mazurkiewicz. Po okresie
udziału w imprezach oficjalnych przyszedł czas na powrót do rywalizacji na boisku. „Górniczki” pierwszy mecz o stawkę w 2019
roku rozegrały 16 lutego, kiedy to w ćwierćfinale Pucharu Polski
pokonały AZS UJ Kraków 2:1. Następnie połowa piłkarek przebywała na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a te które pozostały
w klubie pod czujnym okiem trenera Mazurkiewicza przygotowywały się do startu Ekstraligi, który dla nich nastąpił 10 marca,
a pierwszym przeciwnikiem był UKS SMS Łódź.
Tekst: Tomasz Płaza

Wraca komunikacja na trasie
Łęczna - Spiczyn - Łęczna

Od 18 marca wracają przewozy osób w ramach linii regularnej Łęczna - Spiczyn - Łęczna przebiegającej przez: Łęczna
Dworzec, Kolonia Stara Wieś, Ludwin, Zezulin, Stoczek, Kijany, Spiczyn, Nowogród, Kolonia Trębaczów.
Będą wykonywane 3 kursy komunikacji zwykłej na trasie:
• Łęczna - Spiczyn - Łęczna - kierunek Ludwin, Zezulin, Nowogród (1 kurs),
• Łęczna - Spiczyn - Łęczna - kierunek Nowogród, Zezulin, Ludwin (2 kursy).
Odjazdy z przystanku Łęczna Dworzec do Spiczyna (Urząd Gminy): 7.05, 10.05, 14.40;
Odjazdy ze Spiczyna (Urząd Gminy) do Łęcznej, przystanek Łęczna Dworzec: 7.31, 10.21, 14.56.
Tekst: Elżbieta Duda

Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy

Od początku bieżącego roku zauważalne jest dalsze zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców, a tym samym uzyskaniem zezwoleń na pracę sezonową lub wpisaniem oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji. Z zatrudnieniem cudzoziemców łączą się kwestie administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej zawarcie
stosownej umowy, dokonaniem wypłaty za wykonaną pracę,
przechowywaniem dokumentów oraz obowiązujące od 18 maja
2018 r. kwestie związane z ubezpieczeniem w KRUS cudzoziemców, wykonujących pracę na stanowisku pomocnika rolnika.
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi procedur związanych z legalnością pobytu cudzoziemców i podejmowania pracy zgłaszanymi przez wnioskodawców Powiatowy
Urząd Pracy w Łęcznej zorganizował spotkanie informacyjno-doradcze mające na celu przybliżenie zasad zatrudniania cudzoziemców
z udziałem przedstawicieli Placówki Straży Granicznej, Państwowej
Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Urzędu Skarbowego. Spotkanie odbyło się 20 lutego w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej. W jego trakcie omówione zostały procedury
związane z wjazdem i pobytem cudzoziemców na terenie RP, zasady
i możliwości zatrudnienia, wyniki i wnioski z prowadzonych w 2018 r.
kontroli dotyczących legalności zatrudnienia, a także analizowane
były i na bieżąco wyjaśniane wątpliwości zgłaszane przez uczestników spotkania. Na zakończenie każdy z uczestników miał możliwość
zapoznania się z elektronicznym sposobem składania wniosków/dokumentów dotyczących zatrudniania cudzoziemców poprzez portal
www.praca.gov.pl z wykorzystaniem platformy e-PUAP.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej przyjął 1188 wniosków, wydał 890 zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców,
w większości na stanowiska pomocnika rolnika dla obywateli Ukrainy.
Według obowiązujących przepisów zezwolenia na pracę sezonową
mogą być wydane na maksymalny okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dotyczą tylko i wyłącznie branży rolniczej, ogrodniczej i gastronomicznej we wskazanych w rozporządzeniu MRPiPS wybranych
podklasach działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Natomiast z uproszczonej procedury dotyczącej możliwości zatrudnienia
cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi korzystali pracodawcy z branży budowlanej,
górniczej i transportowej. Zatrudnienie na podstawie tej procedury
możliwe jest przez maksymalny okres 180 dni w kolejnych 12 miesiącach. W roku 2018 zarejestrowano 413 takich oświadczeń.
Tekst: Marzena Pogonowska
Spotkanie dot. zatrudniania cudzoziemców.
Fot. arch. PUP
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Uroczyste odsłonięcie pomnika
Józefa Piłsudskiego

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczny dom
i gospodarstwo”

23. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Łęczyńskie
tradycje bożonarodzeniowe”

29 grudnia w Ciechankach dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika
Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanął na pierwotnym
miejscu z 1934 roku. Na
zaproszenie organizatorów w uroczystości udział
wzięli m.in. przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Konrad Sawicki, Starosta Krzysztof Niewiadomski oraz Wicestarosta Dawid
Kostecki. Podczas wystąpień okolicznościowych podkreślono
wkład Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika oraz szczególne zaangażowanie Leszka Gila w finalizację szlachetnej inicjatywy upamiętnienia jednego z Ojców Niepodległości. Niemniej
symboliczny wymiar miała obecność potomków dziedzica Ciechanek Zygmunta Lacherta, którzy swoją obecnością uświetnili
uroczystość, jednocześnie będąc żywym świadectwem łączności z pokoleniem II Rzeczpospolitej.

Wraz z nowym rokiem w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
pojawiły się kalendarze poświęcone programowi „Bezpieczne
życie” z barwnymi rysunkami laureatów Powiatowego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „Bezpieczny dom i gospodarstwo”. Ich
sponsorami były banki: Bank Spółdzielczy w Cycowie, Bank Spółdzielczy w Niemcach oraz Bank Spółdzielczy w Piaskach. Konkurs wdrażany jest
przez Zespół ds.
Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, przy
współpracy z koordynatorami programu w poszczególnych gminach.

9 stycznia w Centrum Kultury w Łęcznej odbyło się podsumowanie 23. Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Łęczyńskie
tradycje bożonarodzeniowe”. Na konkurs wpłynęło 336 prac reprezentujących 30 placówek z terenu powiatu łęczyńskiego.

Oddali hołd
powstańcom
styczniowym

23. Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda”
11 stycznia na scenie Centrum Kultury zaprezentowało się 8 grup
teatralnych ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu łęczyńskiego:
1. Grupa Teatralna ze Szkoły Podst. im. Zgromadzenia Partyzanckiego „Jeszcze Polska Nie Zginęła” w Ludwinie. 2. „Nadrybscy
Kolędnicy” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu. 3. „Biedronki” Przedszkole Prywatne „Casper”. 4. „Smerfy” Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Nadrybiu. 5. „Smerfy” Przedszkole Samorządowe
w Milejowie. 6 „Żabki” Przedszkole Publiczne nr 2 w Łęcznej.
7. „Zośki” Niepubliczne
Gimnazjum
Im. Polskich Noblistów w Zofiówce.
8. „Mimo Wszystko”
Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Łęcznej.

Przystępujemy do opracowania Programu Opieki
nad Zabytkami na lata 2019-2022
29 stycznia w siedzibie Starostwa odbyło się wręczenie aktów nadania i pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Projektu Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2019-2022, który
powołał Zarząd Powiatu w Łęcznej. W skład Zespołu weszły następujące osoby: Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński, Marta Piwońska – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Monika Bogusz – Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Łęcznej, Anna Irla-Walenciuk – UM w Łęcznej,
Tomasz Błaszczyk – UM w Łęcznej, Monika Gryglicka – UG Ludwin, Dorota Sermanowicz – UG Ludwin, Justyna Bąk – UG Cyców, Eugeniusz
Misiewicz – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, Monika Haraszczuk – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Katarzyna Wójcik-Kęcik – UG
Puchaczów, Mieczysław
Gajowiak – Towarzystwo
Przyjaciół Milejowa, Mirosław Szymaniak – UG Spiczyn, Diana Wawszczak –
UG Milejów.

Święto Smaku w Ludwinie
Gmina Ludwin słynie w naszym regionie z gościnności i wielu
lokalnych przysmaków, które prezentuje podczas wielu imprez.
28 lutego w Ludwinie odbyła się tradycyjna biesiada z okazji Tłustego
Czwartku, w której wzięli udział reprezentanci Powiatu Łęczyńskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj i Wicestarosta
Dawid Kostecki. Wspólnej biesiadzie w Ludwinie jak co roku towarzyszył konkurs kulinarny
i występy artystyczne. Na
scenie oprócz
lokalnych artystów zaprezentował się
Kwartet Obsession oraz
zespół Cookies Band.

20 stycznia w Klarowie
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego oddali hołd
powstańcom
styczniowym. Uroczystości, których głównym organizatorem było Towarzystwo
Przyjaciół Milejowa rozpoczęły się polową Mszą Świętą przy leśnej mogile powstańców.
Następnie odbył się Apel Poległych, wystawiona została warta
honorowa, a po hymnie uroczyście złożono wiązanki i znicze.
Obchody patriotyczne uświetnił koncert Orkiestry Milejowskiej
oraz obecność lokalnych grup rekonstrukcji historycznej – załogi
Słowiańskiego Grodu w Wólce Bieleckiej oraz Chorągwi Zamku
w Zawieprzycach. Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentowali: Starosta Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta
Dawid Kostecki, Członek Zarządu Arkadiusz Onyszko.

Dzień Patrona
Szkoły
w Nadrybiu
7 lutego wspólnie
ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu
obchodziliśmy Dzień
Patrona Szkoły – braci Jana i Kazimierza
Bogdanowiczów. Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentował Wicestarosta Dawid Kostecki. Obchody rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele w Nadrybiu. Druga część uroczystości odbyła
się w budynku szkoły. Jej uczestnicy wysłuchali montażu słownomuzycznego o trudnych dziejach, patriotyźmie i poświęceniu naszego narodu, ze szczególnym uwzględnieniem powstań narodowych.
Dyrektor Maria Paryła przypomniała rolę i sylwetki patronów szkoły,
ściśle związanych z przygotowaniem i wybuchem powstania styczniowego w naszym regionie. Wręczono nagrody laureatom konkursu
„Moja Mała Ojczyzna. Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim
oraz na Lubelszczyźnie”.

Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”
1 marca w Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie uczcił pamięć
o bohaterach, którzy po II wojnie światowej walczyli o rzeczywistą suwerenność Polski. W ramach współpracy z IPN w Lublinie
szkoła gościła dr Katarzynę Zawadkę, która opowiedziała młodzieży o walce ich rówieśników w latach 1944–1953. W uroczystości uczestniczył Starosta
Krzysztof Niewiadomski,
który przedstawił
młodzieży sylwetkę ostatniego
„żołnierza wyklętego” Józefa Franczaka
ps. „Lalek”.

„Apetyt” na czytanie w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łęcznej
24 stycznia w naszej bibliotece odbyło się II spotkanie IV edycji cyklu czytelniczego „A my czytamy! W bibliotece!”. Jego celem jest
rozbudzenie potrzeb literackich wśród uczniów szkoły podstawowej
oraz promowanie biblioteki jako atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Obecnie członkami są uczniowie 6 klasy Szkoły
Podstawowej nr 2 im.
Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej, którzy od
2018 r. wraz z nauczycielem języka polskiego Anetą Korzeniowską
regularnie przychodzą
do książnicy, by czytać
i dyskutować o książkach. Tym razem zajęcia były interdyscyplinarne,
połączyły
literaturę i malarstwo.

O średniowieczu
w Starostwie
Czym polowali, w co się ubierali i gdzie mieszkali Słowianie –
te i wielu innych ciekawostek na
temat średniowiecza mogli dowiedzieć się młodzi mieszkańcy
naszego powiatu podczas spotkania z załogą Słowiańskiego
Grodu w Wólce Bieleckiej, które
odbyło się 13 lutego w naszym
Starostwie. Wzięły w nim udział
trzy grupy, liczące łącznie ponad pięćdziesięcioro dzieci i młodzieży z różnych placówek edukacyjnych z terenu powiatu łęczyńskiego. Na zakończenie Jarosław Woliński zaprosił ich na wycieczkę do Słowiańskiego Grodu,
a także na planowany na 8 czerwca jubileusz 15 – lecia, podczas
których na własne oczy będą mogły obejrzeć drewniany gród,
z bliska przyjrzeć się pracy rzemieślników, spróbować słowiańskich potraw, posłuchać słowiańskiej muzyki, wziąć udział w dawnych grach i zabawach.

W Łęcznej oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym”
2 marca w Łęcznej oddano hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Wśród
gości byli m.in. ich potomkowie Aleksander Kuchciewicz oraz
Magdalena Zarzycka-Redwan, a także Wicestarosta Dawid Kostecki i Burmistrz Miasta Łęczna Leszek Włodarski. Uroczystość
w Centrum Kultury zorganizowała Narodowa Łęczna przy wsparciu Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Łęczna. Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie IPN prof. dr hab. Tomasz
Panfil poruszył zagadnienia związane z działalnością konspiracyjną
żołnierzy
podziemia
niepodległościowego
na ziemi łęczyńskiej.
Szczególną uwagę poświęcił motywom, jakie
kierowały żołnierzami
takimi jak płk Zdzisław
Broński ps. „Uskok”.
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