
Ziemia

Jednostką rekomendującą obydwa samo-
rządy do konkursu była Łęczyńska Spół-
dzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” 
utworzona przez Powiat Łęczyński oraz 

Gminę Łęczna. Wyróżnienie zostało przyznane za 
podejmowanie działań z zakresu ekonomii spo-
łecznej. Ekonomia społeczna ma coraz większe 
znaczenie w kreowaniu polityki lokalnej. Rozwija 
się aktywnie w naszym regionie dzięki włączeniu 
się lokalnych samorządów w działania wspierają-
ce powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej, 
świadome kupowanie usług od tych podmiotów 
czy też wsparcie promocyjne. 

Spółdzielnia funkcjonuje od sierpnia 2018 r. i dzięki 
wsparciu merytorycznemu rozwija się i daje możli-
wość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z te-
renu naszego powiatu. Spółdzielnia świadczy usługi 

dla odbiorców indywidualnych oraz instytucji w ob-
szarze sprzątania oraz pielęgnacji terenów zielo-
nych. Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek 
pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym ak-
tywizację zawodową. Głównym powodem założe-
nia spółdzielni socjalnej było stworzenie stabilności 
zatrudnienia dla osób marginalizowanych i zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnia socjalna stwarza możliwość roz-
woju sektora ekonomii społecznej na terenie po-
wiatu łęczyńskiego, co wpisuje się w nowy model 
polityki społecznej państwa dot. rozwiązywania 
ważnych problemów społecznych na gruncie śro-
dowiska lokalnego.
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Specjalne wyróżnienie dla Powiatu 
Łęczyńskiego i Gminy Łęczna

Specjalne wyróżnienie dla Powiatu 
Łęczyńskiego i Gminy Łęczna

18 marca w Lublinie odbyło się 
II Regionalne Spotkanie Ekono-

mii Społecznej, na którym Powiat 
Łęczyński i Gmina Łęczna otrzymały 

wyróżnienia specjalne w konkursie 
dla jednostek samorządu teryto-

rialnego zaangażowanych w rozwój 
ekonomii społecznej „Samorząd 
przyjazny ekonomii społecznej”. 

Nagrody odebrali Starosta Łęczyński 
Krzysztof Niewiadomski i Burmistrz 

Łęcznej Leszek Włodarski.

Szpitalowi w Łęcznej przybędzie nowe 
skrzydło. Plany są ambitne – za kilka ty-
godni wmurowanie kamienia węgielne-
go, a pod koniec przyszłego roku zakoń-
czenie inwestycji, którą szpital planuje 
sfinansować z własnych środków. Koszt 
budowy szacowany jest na 10 mln zł. 

Zgodnie z przygotowanym projektem, 
nowa część szpitalna powstanie od strony 
wschodniej i będzie miała dwie kondyg-
nacje po tysiąc metrów kwadratowych 
– mówi Krzysztof Bojarski, Dyrektor szpi-
tala w Łęcznej. W nowej części ulokowany 
zostanie oddział rehabilitacji oraz zakład 
opiekuńczo-leczniczy, który obecnie działa 
w Puchaczowie.

Przeprowadzka sprawi, że nie tylko po-
prawią się warunki pobytu i leczenia pacjen-
tów, ale także przybędzie łóżek. W zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym ich liczba wzrośnie 
trzykrotnie z 28 do 84, a na rehabilitacji z 18 
do 32.  Natomiast przeniesienie rehabilitacji 
z III piętra głównego budynku do nowej czę-
ści pozwoli powiększyć oddział gastrologii, 
który powstał dwa lata temu i zaczyna po-
trzebować większej przestrzeni.   

Budowa nowej części szpitalnej wpisu-
je się w priorytety Narodowego Funduszu 
Zdrowia i jest odpowiedzią na prognozy 
związane ze starzeniem się społeczeństwa 
– wyjaśnia Dyrektor Bojarski. Jak wynika ze 
statystyk, żyjemy coraz dłużej, więc przy-
bywać będzie osób w podeszłym wieku 
wymagających specjalistycznej opieki. Dla-
tego oddziałów opiekuńczo - leczniczych 
powstawać będzie coraz więcej. 

Zakończenie inwestycji planowane jest 
na koniec 2020 roku. Wmurowanie kamie-
nia węgielnego pod nowe oddziały ma na-
stąpić 10 maja br., w czasie uroczystości 
związanych z obchodami 10-lecia Szpitala 
Powiatowego w Łęcznej.    

Tekst: Danuta Matłaszewska

Dwa tysiące dodatkowych metrów 
dla pacjentów

Nowa część szpitala powstanie od 
wschodniej strony budynku. Fot. T. Rybka
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za nami pierwszy numer naszego czaso-
pisma w zmienionej, bardziej „gazetowej” 
formie, mam nadzieję, że Państwa zacieka-
wił. Chcę, aby trafiały do Państwa kolejne 
numery zawierające aktualne wiadomości 
z życia Powiatu Łęczyńskiego. Dla mnie naj-
ważniejsze jest, żeby zarówno Starostwo, 
jak i wszystkie nasze jednostki rozwijały 
się, angażowały w nowe, ciekawe inicjaty-
wy i były otwarte dla mieszkańców powiatu. 
Nadchodzące miesiące będą czasem dużych 
zmian i jeszcze większych szans i wyzwań.

Podstawowe dla nas obszary to Oświata – Ko-
munikacja – Zdrowie. Przed dyrektorami szkół 
ogromne wyzwanie w postaci naborów na rok 
szkolny 2019-2020. W niektórych szkołach je-
steśmy już po „Drzwiach Otwartych”, w innych 
jeszcze będą w II połowie kwietnia. Gorąco za-
praszam do zapoznania się i skorzystania z ofer-

ty naszych szkół. Drodzy Rodzice i Absolwenci 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu na-
szego powiatu – wybierzcie nasze szkoły, a my 
zrobimy wszystko, aby oferta była ciekawa, na-
uka przyjemna, a nowa komunikacja dogodna. 
Nie trzeba szukać szkół w Lublinie czy innych 
dużych miastach regionu, co jest dla wielu ro-
dzin często dużym kłopotem. Nasze szkoły się 
zmieniają, a ja zrobię wszystko aby stale się po-
prawiały zarówno pod względem infrastruktury, 
jak i poziomu nauczania.

Komunikacja to m.in.  połączenia autobuso-
we. Czekamy na założenia Programu Połącze-
nia Lokalne w ramach uruchomionej przez rząd 
Premiera Mateusza Morawieckiego „Nowej Piąt-
ki”. Chcemy tak opracować sieć połączeń, aby 
ją odtworzyć tam, gdzie jej nie ma i żeby była 
przydatna wszystkim mieszkańcom naszego 
powiatu. 

Komunikacja to też drogi, a poprawa infra-

struktury drogowej to nasz priorytet. Dwie duże 
inwestycje już trwają. Do 15 kwietnia złożymy 
wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 
ten rok, a w sierpniu na rok 2020.

W tym roku przypada 10. rocznica powstania 
szpitala w Łęcznej, obchody są zaplanowane 
w maju. Cieszy mnie dzisiejsza działalność szpi-
tala, a czas obchodów rocznicowych traktuję 
jako chwilę na podsumowanie dotychczasowej 
działalności i zaplanowanie kolejnych lat. Szpital 
w Łęcznej powinien się dalej rozwijać i planować 
kolejne inwestycje. Chcę też, aby w tym roku 
ruszyła przebudowa dawnego szpitala w Jasz-
czowie i była wsparta ze środków zewnętrznych.

Korzystając z okresu świątecznego, chciał-
bym wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu 
złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych.

 Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

Szanowni Państwo,

Wywiad z Krzysztofem Michałkiewiczem 
– Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Sekretarzem Stanu w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Co robi rząd dla osób niepełnosprawnych, 
co udało się już zrobić, a jakie działania pla-
nowane są w tym roku?

Przede wszystkim kierujemy większy stru-
mień pieniędzy dla osób niepełnosprawnych niż 
nasi poprzednicy. Np. w 2017 roku na wsparcie 
przeznaczyliśmy 17,4 mld złotych, czyli o prawie 
3 mld więcej niż rząd PO-PSL w ostatnim roku 
swego rządzenia. Podnosimy świadczenia dla 
osób niepełnosprawnych, m.in. podwyższyliśmy 
rentę socjalną i w tej chwili jej wysokość wyno-
si 1100 zł brutto (w 2015 roku było to 739,58 zł). 
Oprócz tego podnieśliśmy kwotę zasiłku pielęg-
nacyjnego –  w 2006 roku wynosił on 153 zł. Jego 
wysokość miała być weryfikowana kolejno co 
trzy lata, ale za rządów naszych poprzedników 
nie była podnoszona. Dopiero nasz rząd, w 2018 
roku, zwiększył ją i w roku bieżącym osiągnie ona 
kwotę 215,84 zł.  

Opiekunom dzieci niepełnosprawnych, którzy 
musieli zrezygnować z pracy by zajmować się 
swoim dzieckiem wypłacane jest świadczenie 
pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł netto (w roku 
2015 wynosiło 1200 zł). Do tego dochodzi 578 zł 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
również opłacane z budżetu państwa. Specjalny 
zasiłek opiekuńczy wzrósł w listopadzie ubiegłe-
go roku o 100 zł - do kwoty 620 zł netto. Zasiłek 
dla opiekuna zwiększył się w tym czasie również 
o 100 zł. Te ostatnie dwa świadczenia wzrosły po 
raz pierwszy od ich wprowadzenia. Ponadto uru-
chomiliśmy Program „Za życiem”. W okresie od 
2017 do 2021 r. na jego realizację przeznaczono 

kwotę 3,1 mld zł. Zwiększyliśmy także środki na 
uruchomienie i działalność Środowiskowych Do-
mów Samopomocy.

Szereg działań prowadzimy również za pośred-
nictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Zwiększyliśmy dofi-
nansowanie rocznego pobytu jednego uczest-
nika w warsztacie terapii zajęciowej (wzrosło od 
2019 r. o 1200 zł), a także zatrudnienia pracow-
nika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności 
zawodowej (rocznie o 3500 zł). Fundusz realizuje 
również kilka programów, efektywnie wykorzy-
stując środki unijne. Ich celem jest kompleksowa 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Rząd Pana Premiera Morawieckiego stworzył 
również zupełnie nową jakość jeśli chodzi o wspar-
cie osób niepełnosprawnych tj. „Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”, 
który docelowo będzie zapewniał dodatkowe 2 mi-
liardy złotych rocznie tylko na ten cel. W tym roku 
ze środków SFWON wprowadzimy 10 programów 
rozwiązujących konkretne problemy osób niepeł-
nosprawnych. Dwa z nich już zostały uruchomio-
ne, tzn. usługi opiekuńcze i opieka wytchnieniowa. 
Pozostałe 8 programów zawiera m.in. rozwiązania 
w zakresie mieszkalnictwa chronionego. Uru-
chomiliśmy również program „Dostępność Plus”, 
mający na celu znoszenie wszelkiego rodzaju ba-
rier, np. architektonicznych czy komunikacyjnych. 
Wielość działań rządu na rzecz osób niepełno-
sprawnych jest historycznie znacząca, a ich skala 
niespotykana biorąc pod uwagę wszystkich rzą-
dzących po 1989 r.

Jak Pan ocenia rolę samorządów powiato-
wych we wsparciu osób niepełnosprawnych 
i co osoby niepełnosprawne mogą uzyskać 
na terenie swojego powiatu?

Ta rola jest nie do przecenienia. Do zadań po-
wiatu realizowanych w ramach ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych należy opracowywanie 
i realizacja powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie re-
habilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania 
i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 
Odbywać powinno się to we współpracy z insty-
tucjami administracji rządowej i samorządowej, 
a także z organizacjami pozarządowymi i fun-
dacjami. Władze powiatu podejmować powinny 
działania zmierzające do ograniczania skutków 
niepełnosprawności.

Ponadto powiaty otrzymują w ramach tzw. 
„algorytmu” środki z PFRON na instrumenty 
lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako po-
szukujące pracy, a także m.in. na dofinansowa-
nie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sport, 

Większe wsparcie dla niepełnosprawnych
kulturę, rekreację i turystykę osób niepełno-
sprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyj-
ny i przedmioty ortopedyczne, likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i tech-
nicznych, rehabilitację dzieci i młodzieży. Powia-
ty, przy znacznym dofinansowaniu ze środków 
Funduszu, realizują również zadanie tworzenia 
i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

Podstawowym miejscem, dla mieszkań-
ców naszego powiatu, w którym osoby nie-
pełnosprawne mogą uzyskać kompleksową 
informację jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej, dużo działań wspiera 
PFRON, jak Pan ocenia obecne działania Fun-
duszu i jakie plany są na najbliższe miesiące?

Jest mi nieco niezręcznie oceniać działania 
Funduszu, jako że z mocy ustawy jestem Pre-
zesem Rady Nadzorczej PFRON. Zarówno Za-
rząd Funduszu, jak i Rada Nadzorcza dokłada-
ją wszelkich starań aby optymalnie realizować 
ustawowe zadania PFRON, o czym świadczą 
doskonałe wykonania jego planów finansowych 
na kolejne lata. Warto w kontekście naszej roz-
mowy podkreślić, że w tym roku zaplanowana 
kwota środków wydanych przez Fundusz na jego 
cele ustawowe wzrosła, w stosunku do roku po-
przedniego, o blisko 0,5 miliarda złotych. Z kolei 
kwota przekazana do samorządów będzie wyż-
sza o 100 milionów i po raz pierwszy w historii 
przekroczy miliard złotych. 

Plany PFRON na najbliższy czas zakładają, 
przede wszystkim, wzmocnienie działań mają-
cych na celu aktywizację zawodową osób nie-
pełnosprawnych. Mamy tu już pewne sukcesy 
mierzone znaczącym spadkiem bezrobocia 
w tej grupie osób w stosunku do okresu  rzą-
dów naszych poprzedników. Chcemy jednak 
iść za ciosem i dalej zwiększać zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych, a także wspierać je 
w podejmowaniu studiów i planowaniu kariery 
zawodowej. Warto tu wspomnieć choćby o pro-
gramie „Stabilne zatrudnienie”, którego celem 
jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
stabilnych, dostosowanych do ich potrzeb miejsc 
pracy w administracji publicznej. Zachęcamy 
samorządy, również powiatowe, do otwartości 
w tym względzie. 

Obecnie główne działa rządu nakierowane 
są na wprowadzenie „Nowej Piątki”. Co zawie-
ra ten program i dla kogo jest przeznaczony ?

Nowa Piątka to zaplanowane przez rząd działa-
nia o charakterze uniwersalnym tzn. praktycznie 
każdy obywatel odczuje ich pozytywne skutki. 
W jej skład wchodzą: przywrócenie lokalnych po-
łączeń autobusowych, zwolnienie z podatku PIT 
dla osób pracujących, które nie ukończyły 26 lat, 
wyższe koszty uzyskania przychodu i niższy PIT 

dla przedsiębiorców, a także „trzynaste” świad-
czenie dla emerytów w wysokości 1100 zł oraz 
włączenie do programu Rodzina 500+ każdego 
dziecka.

Jednym z elementów „Nowej Piątki” są 
rozwiązania w ramach odbudowy połączeń 
lokalnych, z których nasz powiat chce sko-
rzystać, jakie są założenia i kiedy można się 
spodziewać ich realizacji?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało dwa 
projekty ustaw, których założeniem jest odbudo-
wa spójnego i efektywnego systemu lokalnych 
połączeń autobusowych we wszystkich regio-
nach Polski.

Pierwszym z nich jest projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
oraz niektórych innych ustaw, który określi nowe 
zasady organizacji i funkcjonowania systemu 
publicznego transportu zbiorowego w Polsce 
w celu dostarczenia organizatorom transportu 
instrumentów do realnego planowania i organi-
zacji autobusowego transportu publicznego na 
danym obszarze.

Drugi projekt zakłada powołanie funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej, w celu dofinan-
sowania realizowanych przez samorządy prze-
wozów autobusowych o takim charakterze. 
Instytucją prowadzącą fundusz ma być Bank 
Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie 
będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty 
deficytu pojedynczej linii o charakterze użytecz-
ności publicznej. Fundusz zostanie uruchomiony 
jeszcze w 2019 r.

Zna Pan dobrze powiat łęczyński, co Pana 
zdaniem, z Pana perspektywy jest kluczowe 
dla naszego rozwoju?

Uważam, że kluczowe dla powiatu łęczyń-
skiego jest optymalne wykorzystanie jego natu-
ralnego potencjału, tj. dalszy rozwój przemysłu 
związanego z wydobyciem węgla jak i – z drugiej 
strony – inwestycje i dalszy rozwój w zakresie 
turystyki na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodaw-
skim. Ważną inwestycją, jaka planowana jest 
w Państwa powiecie będzie budowa elektrowni 
w Starej Wsi i związanej z nią infrastruktury trans-
portowej. Wspieramy tę inwestycję i liczymy, że 
zdynamizuje ona rozwój gospodarczy i społecz-
ny powiatu łęczyńskiego.

Jesteśmy w okresie świątecznym, czego 
możemy życzyć naszym mieszkańcom?

Wszystkim Mieszkańcom powiatu łęczyńskie-
go życzę spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkiej 
Nocy. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza 
Państwa zdrowiem i radością na każdy dzień.

Rozmawiał: Filip Pruszkowski
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25 marca na terenie naszego powiatu odby-
ła się akcja informacyjna Rządowego Progra-
mu „Nowa Piątka”.

Inauguracja akcji informacyjnej „Nowej Piąt-
ki” rozpoczęła się na placu targowym w Łęcz-
nej przy ulicy Pasternik, gdzie odbył się briefing 
z udziałem władz Powiatu –  Starosty Krzysztofa 
Niewiadomskiego i Wicestarosty Dawida Koste-
ckiego. Następnie dwa specjalnie oznakowane 
samochody wyruszyły w teren. Pierwszy do Mile-
jowa i Spiczyna, a drugi do Cycowa, Puchaczowa 
i Ludwina.

„Nowa Piątka” zawiera w sobie bardzo istotne 
zmiany, mogące bezpośrednio wpłynąć na jakość 
życia mieszkańców naszego powiatu. To odpo-
wiedź na problemy zgłaszane podczas spotkań 
parlamentarzystów z mieszkańcami kraju:
500+ na pierwsze dziecko
Program przewiduje 500 zł już na pierwsze dzie-
cko. Wpłynie to zasadniczo na poprawę sytuacji 
materialnej mieszkańców naszego powiatu, gdyż 
około 2400 dzieci z terenu łęczyńskiego otrzyma 
dodatkową pomoc (aktualnie liczba beneficjen-
tów wynosi blisko 5900 dzieci). Świadczenie bę-
dzie wypłacane od lipca.
Emerytura Plus
Od maja wypłacane będą dodatkowe, 13. eme-
rytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurowe) 
i renty, a także świadczenia i zasiłki przedeme-
rytalne oraz nauczycielskie świadczenia kom-
pensacyjne. Z tego jednorazowego dodatku 
w wysokości 1100 zł brutto (888,25 zł na rękę) 
skorzystają wszyscy emeryci i renciści, nie-
zależnie od tego w jakiej wysokości otrzymują 
świadczenie. Rząd szacuje liczbę uprawnionych 
na niemal 10 mln osób.
Bez PIT dla młodych
Zerowa stawka podatku PIT dla osób pracują-
cych do 26. roku życia zostanie wprowadzona 
prawdopodobnie jeszcze latem tego roku. PIT 0% 
ma zachęcać do podejmowania pracy w Polsce 
i zwiększać atrakcyjność zatrudniania ludzi mło-
dych, co ułatwi im rozpoczęcie kariery zawodo-
wej i zwiększy ich wynagrodzenie.
Niższy PIT

Niższy PIT to obniżenie obciążeń podatkowych 
osób pracujących i więcej pieniędzy w portfelu 
każdego Polaka. Proponowana zmiana to obni-
żenie PIT z 18 do 17%. Oprócz obniżonego PIT 
zostaną także podwyższone koszty uzyskania 
przychodu, co pozwoli na wyższe pensje.
Połączenia lokalne

Program zakłada odbudowanie autobusowej 
komunikacji publicznej poprzez dofinansowanie 
0,80 zł do każdego kilometra. Projekt ma wejść 
w życie na przełomie kwietnia i maja.

Mieszkańcy naszego powiatu mogli wnikliwie 
zapoznać się z założeniami programu i poroz-
mawiać oraz przedstawić własne pomysły. Naj-
większe zainteresowanie wzbudził temat lokalnej 
komunikacji publicznej, która jest na naszym 
terenie dużym problemem od kilku lat. Lokalna 
społeczność wskazywała nazwy wsi odciętych 
od miasta, szkół czy innych ważnych ośrodków, 
gdzie uruchomienie nowych linii byłoby ogrom-
nym ułatwieniem w życiu codziennym. Kwestia 
przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych 
została w naszym powiecie już podjęta, czego 
dowodem jest działająca od połowy marca nowa 
linia komunikacyjna Łęczna–Spiczyn–Łęczna, 
z trasą biegnącą przez Ludwin, Zezulin oraz No-
wogród. Mamy nadzieję, że program pozwoli na 
uruchomienie kolejnych połączeń.

Z nowymi programami rządowymi mieszkań-
cy Łęcznej i okolic mogli zapoznać się również 
podczas spotkań informacyjnych w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej, w których udział wzięli: 
Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju, Gabriela Masłowska - Po-
seł na Sejm RP.

Tekst: Justyna Słomka

„Bogdanka” opublikowała wyniki finansowe 
za 2018 rok. Są one niższe niż w ubiegłym roku, 
jednak ogromny wpływ na to miały inwestycje 
związane z przygotowaniami do zwiększenia 
produkcji. Jak poinformował Prezes Zarządu 
Artur Wasil, tegorocznym priorytetem, poza 
zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będą: 
ciągła praca nad kosztami i optymalizacją CA-
PEX-u, dążenie do poprawy uzysku oraz przy-
gotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, 
którego eksploatację Spółka chce rozpocząć 
w IV kwartale 2020 roku - w pierwszej kolejno-
ści w oparciu o infrastrukturę podziemną.  

W 2018 roku LW „Bogdanka” S.A. wykonała 
ponad 37 km wyrobisk korytarzowych, co było 
rekordowym wynikiem w historii Spółki. Wydatki 
inwestycyjne wyniosły 463,1 mln zł. Największą 
część tej kwoty, bo  aż 300,2 mln zł, przezna-
czono na nowe wyrobiska i modernizację istnie-
jących. Intensyfikacja robót przygotowawczych, 
związana z planowanym zwiększeniem poziomu 
produkcji w kolejnych latach, częściowo obciąży-
ła jednak bieżące wyniki finansowe. Na uzyskane 
w 2018 roku wyniki finansowe, oprócz kosztów 
związanych z przygotowaniem do zwiększenia 
skali działalności, wpływ miał także wzrost kosz-
tów usług obcych, materiałów i energii oraz kosz-
tów pracy. Przy kilkuprocentowym wzroście śred-
niej ceny sprzedanego węgla wywarło to presję 
na osiągnięte przez Spółkę marże. Na wynik na 
poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, 
oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ 
miała także większa wartość amortyzacji wynika-
jąca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego 
majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na 
dzień 31.12.2017 r. – powiedział Artur Wasilewski, 
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Fi-
nansowych. 

 Średni uzysk w 2018 roku wyniósł 60,5% wo-
bec 64,7% w 2017 r., co było spowodowane re-
kordowym poziomem prac przygotowawczych, 
mniej korzystnym układem ścian wydobywczych 
oraz problemami z jakością eksploatowanych 
pokładów w pierwszym oraz czwartym kwartale 
2018 r. W całym 2018 r. „Bogdanka” utrzymała 
jednak wysoki, 24,7%, udział w sprzedaży węgla 
do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną 
pozycję rynkową. Udział w sprzedaży węgla ener-
getycznego ogółem kształtował się na poziomie 
18,7%. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9 mln 
ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy 
na poziomie  8,9 mln ton. Około 85% sprzeda-
ży wygenerowanej w ciągu czterech kwartałów  
2018 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie 

i Enei Połaniec. Zrealizowany w ubiegłym roku re-
kordowo szeroki zakres prac przygotowawczych 
pozwala nam na planowanie tegorocznego wydo-
bycia na poziomie ok. 9,4 mln ton. W 2018 r. miał 
miejsce dalszy wzrost cen węgla, zarówno na ryn-
ku międzynarodowym, jak i krajowym, co przeło-
żyło się to na wyższe ceny w naszych kontraktach 
na bieżący rok. W połączeniu z planowanym wzro-
stem wydobycia pozwala nam to pozytywnie oce-
niać perspektywę 2019 roku – powiedział Prezes 
Zarządu LW „Bogdanka” S.A Artur Wasil.

Nowe możliwości tworzy też list intencyjny, któ-
ry 26 lutego podpisały Lubelski Węgiel „Bogdan-
ka” S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz 
KGHM Polska Miedź S.A. To pierwsze tego typu 
trójstronne porozumienie w historii polskiego gór-
nictwa. Spółki będą dzielić się swoimi doświad-
czeniami, w szczególności w zakresie wykorzy-
stania robotów w procesie produkcji i podczas 
prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawy 
metod zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu 
o rozwiązania IT i wdrażania zasad gospodarki 
obiegu zamkniętego. Będą się również wspierać 
w zakresie pozyskiwania współfinansowania ze-
wnętrznego dla innowacyjnych rozwiązań w gór-
nictwie. Uznaliśmy, że podzielenie się tą wiedzą 
może przynieść wymierne efekty w zakresie efek-
tywności produkcji i – co niezwykle ważne – bez-
pieczeństwa pracy pod ziemią  –  powiedział Pre-
zes Artur Wasil. 

Tekst: Beata Cieślińska

Akcja informacyjna rządowego programu 
„Nowa Piątka” w powiecie łęczyńskim

Dobre perspektywy 
„Bogdanki” na 2019 rok

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW „Bogdanka” 
S.A. za 2018 rok.  Źródło: www.lw.com.pl

Od 1 marca Powiat Łęczyński ma nowego 
sekretarza. Został nim Michał Pelczarski, 
37-letni mieszkaniec Milejowa. W ostatnich 
latach związany z Ministerstwem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Michał Pelczarski to Absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 
2016-2017 pracował na stanowisku Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od listo-
pada 2017 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora 
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych, a następnie w 2018 r. objął stanowi-
sko Dyrektora. Posiada bogate doświadczenie 
samorządowe, a także z zakresu ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
oraz innych programów pomocowych i realizacji 
projektów. Zainteresowania: sport, muzyka, film, 
motoryzacja.

Tekst: Justyna Słomka

Nowy Sekretarz 
Powiatu

Michał Pelczarski - nowy Sekretarz Powiatu  
Łęczyńskiego. Fot. P. RomańczukStarosta informuje o nowych programach rządo-

wych. Fot. arch. Starostwa

Poseł 
Gabriela 

Masłowska 
w Łęcznej. 
Fot. arch. 

Starostwa

Wiceminister 
Artur Soboń 
podczas spot-
kania w Łęcz-
nej. Fot. arch. 
Starostwa
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7 marca w Starostwie Powiatowym w Łęcz-
nej odbyło się uroczyste wręczenie stypen-
diów najlepszym uczniom szkół powiatowych 
dla młodzieży za wybitne osiągnięcia i wyniki 
w nauce, uzyskane w I semestrze roku szkol-
nego 2018/2019. Stypendia Starosty otrzyma-
ło łącznie 20 osób.

Najliczniejszą grupę wśród nagrodzonych za 
wyniki w nauce stanowią uczniowie milejowskie-
go „Bolivara” – 10 osób. Uczennica tej szkoły – 
Jessica Marczak – ma również najwyższą średnią 
ze wszystkich uczniów szkół powiatowych. Naj-
więcej stypendiów za wybitne osiągnięcia arty-
styczne zdobyli uczniowie Zespołu Szkół im. Kró-
la Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 4 osoby.

Starosta Krzysztof Niewiadomski pogratulował 
i pochwalił uczniów za tak dobre wyniki w nauce 
i osiągnięcia artystyczne. Podkreślił swoją dumę, 
iż nasze szkoły mają tak liczne grono dobrych 
uczniów, którzy wyróżniają się nie tylko w skali 
powiatu, ale także województwa i kraju. Wśród 
nich są stypendyści Prezesa Rady Ministrów, 
Marszałka Województwa Lubelskiego, a także 
laureaci wojewódzkich i krajowych konkursów.

Stypendyści:
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Mi-

lejowie
1. Jessica Marczak (średnia 5,50); 2. Laura 

Kubić (średnia 5,33, II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie na pracę multimedialną „Niepodległa”); 
3. Magdalena Kosierb (średnia 5,13); 4. Karolina 

Panuś (średnia 5,12); 5. Angelika Kuzyra (średnia 
5,00); 6. Karolina Piorun (średnia 5,00);7. Patryk 
Widziński (średnia 5,00); 8. Sylwia Grela (średnia 
5,00); 9. Weronika Misiak (średnia 5,00); 10. Alek-
sandra Ryś (średnia 5,00).

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1. Daniel Roślik (średnia 5,15); 2. Adrian Roczon 

(średnia 5,08); 3.Kacper Kociuba (średnia 5,08); 4. 
Mateusz Rudnicki (średnia 5,00).

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w Łęcznej

1. Gabriela Staniak (średnia 5,00); 2. Helena 
Walkowska (średnia 5,00); 3. Jolanta Brzostow-
ska (I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na 
prezentację multimedialną „Niepodległa, Nasza, 
Jedyna”); 4. Weronika Pyszyńska (Tytuł laureata 
w dwudziestej pierwszej edycji „Ogólnopolskiego 
Przeglądu Poezji Jesienne Debiuty Poetyckie”); 
5. Anna Sachadyń (II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Zaprojektuj miejsce do czytania 
przy twojej szkole”); 6. Alan Wolski (wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputero-
wej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”).

Uroczyste wręczenie stypendiów było również 
okazją do podziękowania Zespołowi Szkół im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej za 
opracowanie logo przypadającego w tym roku 
20 – lecia Powiatu Łęczyńskiego, które wykonali: 
uczeń – Alan Wolski oraz nauczyciel – Małgorzata 
Szram.

Tekst: Aleksandra Wasilczyk

Po raz pierwszy w historii wszystkie szkoły 
średnie Powiatu Łęczyńskiego wspólnie za-
prezentowały się podczas Targów Edukacyj-
nych w Lublinie. Nasze stoisko było jednym 
z większych na targach. Liczne atrakcje przy-
gotowane przez uczniów i nauczycieli budziły 
duże zainteresowanie odwiedzających.

Targi odbywały się od 14 do 15 marca. Na sta-
nowisku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Ja-
giellończyka w Łęcznej wspólnie z uczniami kie-
runku technik informatyk można było wziąć udział 
w komputerowych rozgrywkach sportowych. 
Zaprezentowano również prace wykonane przez 
techników reklamy. Warto dodać, że zarówno 
logo jak i materiały promocyjne szkoły są pomy-
słem uczniów „Jagiellończyka”. Szkoła kształci 
również przyszłych fryzjerów, budowlańców, ar-
chitektów krajobrazu, księgowych, o czym moż-
na było dowiedzieć się z rozdawanych ulotek. 
Uczennice LO podkreślały zalety nauki w swoim 
mieście, bez konieczności uciążliwych dojazdów 
i wiele ciekawych inicjatyw, w które angażują się 
kreatywni nauczyciele i uczniowie łęczyńskiego 
„Jagiellończyka”. Uczniowie technikum chwali-
li się, że ich szkoła wg rankingu „Perspektywy” 
znajduje się w czołówce najlepszych techników 
w woj. lubelskim.

Na stoisku nie mogło zabraknąć ubranej w gór-
nicze mundury ekipy z Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej. Przyszli górnicy, elektrycy, pracownicy 
przeróbki, ale również wielu innych kierunków po-
litechnicznych chętnie opowiadali o swojej szkole, 
która może pochwalić się tytułem jednego z naj-
lepszych techników w Polsce i woj. lubelskim wg 
rankingu „Perspektywy”. Udział w Targach był dla 
ZSG w Łęcznej okazją do pochwalenia się nowo-
czesnym sprzętem, w tym ploterem frezującym 
sterowanym numerycznie oraz skonstruowaną 
pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów elek-
trycznych automatyczną bramą przesuwną. ZSG 
w Łęcznej podczas targów prezentował swoją 
ofertę na dwóch stoiskach – Powiatu Łęczyńskie-
go i szkół współpracujących z LW „Bogdanka” 
S.A. Dzięki tej współpracy uczniowie ZSG odby-
wają praktyki na kopalni w Bogdance, a najlepsi 
z nich otrzymują wysokie stypendium i mają gwa-
rancję pracy.

Udział w loterii przygotowanej przez Zespół 
Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie był dla 
uczestników targów okazją do rozmowy z ucznia-
mi i zapoznania się z ofertą szkoły, w tym nauką 
w klasie mundurowej milejowskiego LO, która 
posiada patronat Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie. Uczniowie „Bolivara” z zaangażowa-
niem prezentowali ofertę swojej szkoły i opowia-
dali o jej atutach, do których z pewnością można 
zaliczyć duże grono podmiotów współpracują-
cych m.in. UMCS, Izba Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Lublinie, IPN, ambasady państw Ame-

ryki Południowej, a od niedawna również firma 
Kampol-Fruit Sp. z o.o. Podkreślali też bardzo do-
brą atmosferę panującą w szkole, szerokie moż-
liwości rozwijania swoich talentów i liczne grono 
stypendystów.

Na stoisku Zespołu Szkół w Ludwinie można 
było zmierzyć ciśnienie i BMI, zapoznać się z za-
sadami pierwszej pomocy, obejrzeć kompozycję 
florystyczną, przykładowe stylizacje paznokci 
i profesjonalne fotografie wykonane przez słucha-
czy szkoły. Wykwalifikowana kadra i uczniowie 
ZS w Ludwinie od wielu lat aktywnie angażują się 
w promocję zdrowego stylu życia, zasad udziela-
nia pierwszej pomocy, rejestrację dawców szpiku, 
akcje charytatywne. Zobowiązują do tego licz-
ne kierunki w szkołach dla dorosłych, związane 
z medycyną i świadczeniem usług opiekuńczych.

Słynący z licznych kierunków związanych 
z gastronomią Zespół Szkół Rolniczych w Kija-
nach kusił uczestników Targów Edukacyjnych 
pyszną kawą, wyrobami cukierniczymi i cze-
koladową fontanną. Uznanie odwiedzających 
stoisko budziły również piękne dekoracje wyko-
nane z warzyw i owoców. Nic w tym dziwnego, 
ponieważ w szkole uczą się przyszli cukiernicy, 
piekarze, kucharze, technicy żywienia i usług 
gastronomicznych. Hotelowa zastawa śniada-
niowa zaprezentowana przez ZSR w Kijanach 
przypominała o licznych kierunkach w ofercie 
szkoły związanych z turystyką: lingwistyczne 
LO, technik hotelarstwa. W stałej ofercie szkoły 
są również propozycje dla planujących związać 
swoją przyszłość z rolnictwem, architekturą kra-
jobrazu i mechaniką.

Warto dodać, że Zespół Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Rolni-
czych w Kijanach i Zespół Szkół w Ludwinie za-
prezentowały się również podczas Giełdy Szkół 
Powiatowych w Cycowie, która miała miejsce 
12 marca w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich w Cycowie. Młodzież z terenu gminy 
Cyców zapoznała się z ofertą naszych szkół oraz 
wzięła udział w lekcji wychowania obywatelskie-
go przeprowadzonej przez Wicestarostę Dawida 
Kosteckiego.

Tekst: Beata Cieślińska

Targi Edukacyjne w Lublinie, podczas 
których nasze szkoły prezentowały swoją 
ofertę edukacyjną były najlepszą okazją do 
podjęcia rozmów na temat podstawowych 
założeń polityki oświatowej państwa w za-
kresie szkolnictwa zawodowego i kwestii 
odbudowy prestiżu szkół zawodowych oraz 
ich promocji.

W Regionalnym Kongresie Zawodowym 
wzięli udział m.in. Wiceminister Edukacji Naro-
dowej Marzena Machałek, Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Lubelski 
Kurator Oświaty Teresa Misiuk. W ramach Kon-
gresu odbyły się panele dyskusyjne w trzech 
grupach tematycznych: Panel I. Wyzwania 
i możliwości kształtowania oferty szkolnictwa 
branżowego w powiatach województwa lubel-
skiego, Panel II. Współpraca z pracodawcami 
w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształ-
cenia zawodowego, Panel III. Uczeń w centrum 
zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru 
zawodu do sukcesu na rynku pracy.

Pierwszy panel otworzyła Dorota Makara – 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej i członek Rady Dy-
rektorów Szkół Zawodowych. W panelu udział 
wzięli przedstawiciele organów prowadzących 
i dyrektorzy szkół zawodowych: Wicestarosta 
Łęczyński Dawid Kostecki, Dyrektor Wydziału 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lubli-

nie Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu 
Renata Chyrchała oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Stanisława Konarskiego 
w Opolu Lubelskim Anita Wrona.

Panel był okazją do refleksji na temat wy-
zwań i możliwości kształtowania oferty szkol-
nictwa branżowego w powiatach woj. lubel-
skiego. Zgromadzeni skupili się nad kryteriami 
tworzenia ofert szkół, możliwościami jakie daje 
reforma oraz nad udziałem szkoły i organu 
prowadzącego przy modyfikowaniu oferty. Oś 
dyskusji toczyła się wokół roli szkolnictwa oraz 
przedsiębiorczości. Poruszony został m.in. 
temat konieczności promocji oferty szkół. Wi-
cestarosta Dawid Kostecki zwrócił uwagę na 
bardzo ważną kwestię jaką jest transport lokal-
ny, będący ogromnym ułatwieniem w dotarciu 
do szkoły. Dawid Kostecki wskazał również na 
problem, jakim jest niska świadomość uczniów 
na temat roli doradcy zawodowego w wyborze 
ścieżki kariery zawodowej. Pozytywnie ocenił 
obowiązek przystąpienia do egzaminu zawo-
dowego. Uczestnicy dyskusji wskazywali, iż 
dobrze byłoby, gdyby poszczególne szkoły 
znalazły dla siebie odpowiednią specjalizację. 
Aktualnie wiele szkół posiada podobną ofertę, 
co powoduje później problemy ze znalezieniem 
odpowiedniej liczby uczniów w celu utworzenia 
klasy.

Tekst: Justyna Słomka

Najlepsi uczniowie szkół powiatowych 
nagrodzeni stypendiami

Powiat Łęczyński na Targach Edukacyjnych

Szkolnictwo branżowe - wyzwania 
i możliwości
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29 marca w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie odbył się Dzień Zawo-
dowca. Impreza zorganizowana została w ra-
mach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze 
- łatwiejszy start zawodowy” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia było propagowanie 
kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół 
z terenu powiatu łęczyńskiego i gminy Milejów. 
Dużą atrakcją były stoiska, na których młodzież 
nie tylko podziwiała prace uczestniczek kursu 
carvingu, ale także mogła spróbować ciastek 
i potraw przygotowanych przez uczniów szkoły: 
kucharzy i cukierników. Fryzjerki chętnym kole-
żankom przygotowywały fryzury. U elektryków 
można było spróbować swoich sił przy obwo-
dach elektrycznych, a informatycy pokazali jak 
się składa komputer. Z pracą kasy fiskalnej zapo-
znały uczestników uczennice technikum ekono-
micznego i handlowego.

Była też okazja do zapoznania się z profesjonal-
nym wyposażeniem szkolnych pracowni, ofertą 
firm współpracujących ze szkołą i potencjalnymi 
pracodawcami. Do uczestnictwa w spotkaniu 
i zaprezentowania swoich produktów zaprosze-
ni zostali: LW „Bogdanka” S.A., ZPOW Milejów, 
Piekarnia „Grela”, Cukiernia „Sikoreczka”, Kam-
pol-Fruit, Pub 30-stka. Swoją ofertę przedstawiły 
także uczelnie współpracujące z Zespołem Szkół 
w Milejowie: Szkoła Orląt z Dęblina, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przed-
siębiorczości i Administracji z Lublina.

Ważnym elementem spotkania była debata 
pod tytułem „Rozwój współpracy pracodawców 
ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego 

w powiecie łęczyńskim”. W panelu dyskusyjnym 
prowadzonym przez Martę Piwońską – Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, 
swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawi-
ciele lokalnych pracodawców. Podkreślali oni nie 
tylko rolę szkoły w przygotowaniu do zawodu, dal-
szej edukacji i rozwijaniu kariery, ale także rodziny 
i pracodawców. Problemów i zagadnień do prze-
dyskutowania było wiele. Reforma szkolnictwa 
zawodowego ma wejść w życie z początkiem 
roku szkolnego 2019/2020. Wprowadzone będą 
zmiany dotyczące m.in. klasyfikacji zawodów i fi-
nansowania szkół zawodowych, współpracy szkół 
z pracodawcami oraz egzaminów zawodowych. 
Celem jest podniesienie prestiżu szkół zawodo-
wych i ukierunkowanie ich oferty tak, aby kształ-
ciły specjalistów jak najlepiej przystosowanych do 

wymogów rynku pracy. Debata pomogła nakreślić 
najważniejsze problemy trapiące szkolnictwo za-
wodowe. Zakończyła się wnioskiem, że należy do-
łożyć wszelkich starań, aby młodzi coraz chętniej 
wybierali konkretny fach, a osoby odpowiedzialne 
za edukację nadążały za potrzebami rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Krzysztof 
Niewiadomski, Wicestarosta Dawid Kostecki, Se-
kretarz Powiatu Michał Pelczarski. Dzień Zawo-
dowca był pierwszym tego typu spotkaniem, które 
ma podnieść rangę nauczania zawodowego, za-
prezentować wszechstronne możliwości jakie ono 
daje oraz pokazać młodzieży, że nauka w szkole 
zawodowej, pozwalając nabyć konkretne upraw-
nienia i umiejętności, zapewnia im pracę, zaraz po 
ukończeniu nauki. 

Tekst:  Dariusz Szafranek

28 marca był Dniem Otwartych Drzwi 
w ZSR w Kijanach. Szkołę odwiedziła liczna 
grupa uczniów klas ósmych szkół podsta-
wowych oraz klas trzecich gimnazjum. To-
warzyszyli im opiekunowie, wychowawcy, 
nauczyciele oraz rodzice.

Po części oficjalnej, w której wzięli udział Sta-
rosta Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta 
Dawid Kostecki oraz Członek Zarządu Michał 
Woźniak, nastąpiła część artystyczna. Mło-
dzież przygotowała występy wokalno-taneczne, 
wykład na temat historii Kijan, a pod opieką 
przedstawicieli Chorągwi Zamku w Zawieprzy-
cach prezentację ubioru husarza. Zaprezen-
towano ofertę edukacyjną, bazę dydaktyczną 
kształcenia ogólnego i zawodowego, pracownie 
gastronomiczno-hotelarskie, warsztaty szkolne 
w branży mechaniczno-mechanizacyjnej, pra-
cownię spawalniczą, stołówkę i internat. Przed-
stawiono działania dodatkowe szkoły, w tym 
projekty unijne, w ramach których uczniowie 
mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje uła-
twiające lepszy start na rynku pracy po ukończe-
niu edukacji. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty rękodzieła, wykonywane 
dekoracje wielkanocne i wianki oraz warsztaty 
kulinarne. Dla zainteresowanych zorganizowano 
też nordic walking - pieszą wycieczkę z kijkami 
po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym.

ZSR w Kijanach to szkoła bezpieczna, wspie-
rającą zdolnych uczniów oraz uczniów z różny-
mi trudnościami edukacyjnymi, dlatego motto, 
które od lat towarzyszy szkole brzmi: „Wybierz 
szkołę pozytywnego wyboru”. Kolejny Dzień Ot-
warty to 26 kwietnia 2019 r. Serdecznie zapra-
szamy.

Dzień Otwartych Drzwi zrealizowany został 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kijańczyk, 
w ramach projektu pn. „Na szlaku kultur” współ-
finansowanego przez Powiat Łęczyński.

Tekst: Jolanta Wąsala

Dzień Otwarty 
w Zespole Szkół 
Rolniczych w Kijanach

Kwalifikacja wojskowa 
2019
Dobiegła końca kwalifikacja wojskowa na 

terenie powiatu łęczyńskiego, która odbyła 
się w marcu w Zespole Szkół im. Króla K. Ja-
giellończyka w Łęcznej.

Z 304 osób rocznika podstawowego (2000 r. ) 
stawiło się 265 osób, z 40 osób rocznika starsze-
go stawiło się 6 osób. Orzeczono również 14 ko-
biet. Blisko 92 % osób stawiających się na kwa-
lifikacji wojskowej z powiatu dostało kategorię A. 
Całkowita niezdolność do służby to pojedyncze 
przypadki. Poborowych kusi stabilna, wysoka 
pensja w armii, a także wiele przywilejów ofero-
wanych przez wojsko. Oczekujący na komisję le-
karską lub wydanie książeczki wojskowej mogli 
m.in. porozmawiać z przedstawicielami 2 Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

30 marca do Polski wróciła grupa uczniów 
ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej, która brała udział w miesięcznej 
praktyce zawodowej w Grecji, w ramach 
projektu „Poznanie nowoczesnych techno-
logii i rozwiązań drogą do wykształcenia 
wykwalifikowanej kadry”, finansowanego 
ze środków Programu Erasmus+, sektor 
„Kształcenie i szkolenia zawodowe”. 

W wyjeździe udział wzięło 48 uczniów z 3 
kierunków kształcenia: technik budownictwa, 
technik informatyk oraz technik architektury 
krajobrazu. Uczestnicy szkolili się pod okiem 
praktyków i mentorów z greckich przedsię-
biorstw branży budowniczej, informatycznej 
oraz architektonicznej, poszerzając wachlarz 
swoich kompetencji zawodowych, a także ot-
wierając się na świat i poznając greckie obycza-
je i kulturę. W czasie wolnym od pracy zwiedzili 
m.in. imponujące greckie Meteory i zabytkową 
wioskę górską Stary Pantalejmon, odbyli  rejs 
po Zatoce Pagasyjskiej oraz podziwiali z bliska 
ogrom masywu Olimpu. 

Podczas praktyk uczniowie z technikum in-
formatycznego pogłębiali swoje umiejętności 
z zakresu projektowania i wykonywania lokal-
nych sieci  komputerowych, administrowania 
sieciami, projektowania, zarządzania i admi-
nistrowania bazami danych, a także tworzenia 
stron www i aplikacji internetowych. Z kolei 
uczniowie z technikum budownictwa zdobywali 
nowe kompetencje zawodowe ucząc się spraw-
nego posługiwania dokumentacją budowlaną, 
przygotowywania różnego rodzaju materiałów 
do montażu, kontrolowania i organizowania 
prac związanych z zagospodarowaniem tere-
nu budowy i wykonywania robót budowlanych 
stanu surowego. Natomiast uczniowie  techni-
kum  architektury krajobrazu tworzyli rysunki 
techniczne odręcznie oraz z wykorzystaniem 
technik komputerowych, uczyli się rozróżnia-

nia rodzajów obiektów terenów zieleni, przygo-
towywali gleby do sadzenia roślin ozdobnych, 
projektowali i tworzyli dekoracje roślinne, a tak-
że wykonywali podstawowe czynności związa-
ne z budową obiektów architektury krajobrazu.

Praktyki w Grecji były dla uczestników pro-
jektu szansą nie tylko na podniesienie umiejęt-

ności zawodowych, które zostały potwierdzone 
certyfikatami, ale pozwoliły także zapoznać się 
bliżej z egzotyczną grecką kulturą i kuchnią.  
Zdjęcia obrazujące to wszystko i wiele więcej 
można już oglądać na szkolnym fanpage’u  na 
Facebooku.

Tekst: Emilia Salak

Greckie praktyki uczniów „Jagiellończyka”

Dzień Zawodowca

Debata dotycząca  
kształcenia zawodowego. 

Fot. arch. szkoły

Prezentacja stroju husarza. 
Fot. arch. szkoły

Uczestnicy praktyk w Grecji. 
Fot. arch. szkoły
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Liceum Ogólnokształcące
• klasa mundurowa z rozszerzoną 
historią i geografią
• klasa ogólna z rozszerzoną biologią 
i chemią

Technikum
• technik informatyk ze specjalnością 
informatyka śledcza
• technik ekonomista ze specjalnością 
rachunkowość bankowa
• technik handlowiec ze specjalnością 
handel internetowy
 

Branżowa Szkoła I Stopnia
• klasa kształcąca w zawodzie opera-
tor maszyn przemysłu spożywczego
• klasa wielozawodowa kształcąca 
w zawodach: mechanik pojazdów 
samochodowych, ślusarz, elektryk, 
murarz-tynkarz, sprzedawca, fryzjer, 
piekarz, cukiernik, kucharz

W ubiegłym roku obchodziliśmy 
75- lecie istnienia szkoły. Placówka 
współpracuje z wieloma partnerami, 
co przynosi jej wymierne korzyści:

- Lotnicza Akademia Wojskowa 
w Dęblinie – patronat nad klasą woj-
skową,

- UMCS – patronat nad klasą ogól-
ną, realizacja projektu AISEC wspoma-
gającego naukę języków obcych, ko-
rzystanie z corocznej oferty w ramach 
Festiwalu Nauki, wykłady i zajęcia pro-
wadzone przez pracowników uczelni,

- Kampol-Fruit Sp. z o.o. – patronat 
nad klasą branżową w zawodzie ope-
rator maszyn przemysłu spożywczego,

- 2. Lubelska Brygada Wojsk Obro-
ny Terytorialnej – wsparcie  absolwen-
tów klasy mundurowej w rekrutacji  

do WOT,
- Instytut Pamięci Narodowej o/Lub-

lin – wykłady, prelekcje, warsztaty, wy-
stawy okolicznościowe i tematyczne,

- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści w Lublinie – młodzież ma możli-
wość uczestniczenia w zagranicznych 
stażach i praktykach,

- lokalni przedsiębiorcy – praktyki 
dla uczniów Technikum i Branżowej 
Szkoły I Stopnia.

Szkoła ma wyjątkowo liczne grono 
stypendystów (Prezesa Rady Mini-
strów, Marszałka Województwa  Lu-
belskiego, Starosty Powiatu Łęczyń-
skiego) i laureatów w konkursach 
powiatowych i wojewódzkich. Jest or-
ganizatorem m.in. Powiatowego Prze-
glądu Poezji Mówionej i Śpiewanej, 
Biegu Bolivara, Turnieju Siatkówki. Ak-
tywnie działa w środowisku lokalnym.

 
Zaplecze edukacyjne szkoły
Posiadamy w pełni wyposażone 

pracownie zawodowe dla zawodów: 
technik informatyk i technik ekono-
mista oraz pracownie dostosowane 
do nauki zawodu: ślusarz, elektryk 
i sprzedawca. W bieżącym roku szkol-
nym udało się dodatkowo doposażyć 
pracownie zawodowe w nowoczesne 
komputery wraz z oprogramowaniem, 
ekrany multimedialne, urządzenia 
wielofunkcyjne oraz kasy fiskalne. Do 
nauki języków obcych służy uczniom 
laboratorium językowe. Dysponuje-
my świetnie zaopatrzoną biblioteką 
i czytelnią, w których znajdują się 
stanowiska komputerowe. Szkoła 
posiada salę gimnastyczną, siłownię 
wewnętrzną oraz zewnętrzną, peł-

nometrażowe boisko do gry w piłkę 
nożną. Prężnie działa szkolna drużyna 
piłki siatkowej. W szkole odbywają się 
zajęcia kół przedmiotowych oraz do-
datkowe zajęcia dla maturzystów. Po-
nadto działają: Koło Historyczne, które 
współpracuje z IPN, Koło Przedsię-
biorczości,  Koło Fotograficzne, Koło 
Żywego Słowa, Szkolny Klub Wolon-
tariusza, grupa tańca nowoczesnego.

 
Praktyczna nauka zawodu
Zajęcia praktyczne odbywają się we 

współpracujących z nami zakładach 
usługowych i przedsiębiorstwach. 
Szkoła współpracuje z Izbą Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Lublinie, dzięki 
czemu młodzież z Branżowej Szkoły I 
Stopnia ma możliwość wyjazdów zagra-
nicznych i uczestniczenia w konkursach 
i zawodach branżowych. W ramach 
realizowanego projektu UE, uczniowie 
technikum oraz szkoły branżowej mają 
możliwość uczestniczenia w dodatko-
wych, nieodpłatnych kursach takich jak 
np. grafika komputerowa, obsługa kasy 
fiskalnej, kurs na prawo jazdy kat. B, 
kursy gastronomiczne czy fryzjerskie. 
Ponadto uczniowie będą realizowali 
płatne staże u pracodawców.

 
Kierunki na które warto zwrócić 

uwagę
Technik informatyk – przygoto-

wuje do pracy jako: specjalista wyko-
rzystujący technologie informatyczne 
stosowane na stanowiskach pracy, 
administrator sieci komputerowych, 
obsługa informatyczna, programista, 
serwisant komputerowy, prowadzenie 
własnej działalności w zakresie usług 

informatycznych. Kierunek ten zosta-
nie rozszerzony o kurs umiejętności 
zawodowych – bezpieczeństwo syste-
mów komputerowych ze szczególnym 
uwzględnieniem informatyki śledczej. 
Technik ekonomista – umożliwia 
pracę na stanowisku księgowego, do-
radcy finansowego i inwestycyjnego, 
menedżera, analityka rynku, maklera 
giełdowego, agenta ubezpieczeniowe-
go. Kierunek rozszerzony o rachunko-
wość bankową. Technik handlowiec 
– przygotowuje do pracy w działach 
handlowych, w firmach handlowych, 
agencjach reklamowych, do prowa-
dzenia działalności w branży handlowo
-marketingowej; dodatkowo poszerzo-
ny o zagadnienia związane z handlem 
internetowym. Klasa mundurowa 
w LO to oferta m.in. dla osób planu-

jących związać swoją przyszłość ze 
służbami mundurowymi. Absolwent 
będzie posiadał przygotowanie do 
ubiegania się o przyjęcie do WOT lub 
na wojskowe uczelnie wyższe. Dzięki 
porozumieniu z Lotniczą Akademią 
Wojskową w Dęblinie oraz współpracy 
z 2. Lubelską Brygadą Wojsk Obrony 
Terytorialnej uczniowie mają zajęcia 
z wykładowcami wojskowymi oraz 
uczestniczą w wycieczkach do obiek-
tów militarnych i obozach survivalo-
wych. Klasa ogólna z rozszerzoną 
biologią i chemią w LO – umożliwi 
pogłębienie wiedzy z tych przedmio-
tów a następnie podjęcie studiów na 
tak przyszłościowych kierunkach jak: 
medycyna, stomatologia, farmacja, 
analityka medyczna, weterynaria, kos-
metologia, dietetyka i wielu innych.

Technikum
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik reklamy
• technik logistyk
• technik rachunkowości

 
Branżowa Szkoła I Stopnia

• monter suchej zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie
• fryzjer

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Zamoyskiego
• rozszerzenie: biologia, chemia, j. an-
gielski
• rozszerzenie: j. polski, WOS, j. an-
gielski

 „Jagiellończyk” zajął 29. miejsce 
i należy do 50 najlepszych szkół woj. 
lubelskiego w rankingu „Perspek-
tywy”. Posiada certyfikaty: „Nowo-
czesna Szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Na-
uczyciel z klasą”, „Szkoła Innowacji”, 
tytuł  „IT Szkoła”. Wśród uczniów są 
stypendyści Prezesa Rady Ministrów 
oraz Starosty Łęczyńskiego oraz lau-
reaci w prestiżowych zawodach i  kon-
kursach ogólnopolskich i wojewódz-
kich. Szkoła współpracuje z lubelskimi 
uczelniami (WSEI, WSPA, UMCS, KUL 
i UP), a w ramach projektowania form 
graficznych i architektury krajobrazu 
z lokalnymi samorządami, przedsię-

biorcami i instytucjami kultury. Reali-
zuje programy wychowawcze: „Koro-
na Polskiego Wychowania”, „Szkolny 
Klub Sportowy”. „Jagiellończyk” to 
szkoła z tradycjami – w  2017  r. ob-
chodził jubileusz 45-lecia.

Zaplecze edukacyjne szkoły
Szkoła  ma nowoczesne, wyposa-

żone w sprzęt multimedialny klaso-
pracownie, profesjonalne pracownie 
do nauki zawodu: ekonomiczną, archi-
tektury krajobrazu, organizacji reklamy, 
budownictwa; 6 pracowni kompute-
rowych; bibliotekę z multimedialnym 
centrum informacji. Szkoła jest ośrod-
kiem egzaminowania we wszystkich 
zawodach. Zaplecze sportowe to: sala 
gimnastyczna z pełnym zapleczem 
sportowym, kompleks boisk, stoły do 
tenisa stołowego. Uczniowie techni-
kum odbywają praktyki w renomowa-
nych firmach powiatu łęczyńskiego 
i lubelskiego a także za granicą (Era-
smus+). Monterzy suchej zabudowy 
i robót wykończeniowych w budow-
nictwie zajęcia praktyczne odbywają 
w szkole, w specjalistycznej pracowni 
będącej ośrodkiem egzaminowania 
w zawodzie. W ramach projektu UE 
realizowane są  płatne staże u praco-
dawców dla uczniów wszystkich kie-
runków technikum i szkoły branżowej, 
dodatkowe kursy i szkolenia dla ucz-
niów, studia podyplomowe i szkolenia 
dla nauczycieli. Wyposażono pracow-

nie techniczne szkół w urządzenia in-
formatyczne, oprogramowanie, sprzęt 
komputerowy, narzędzia budowlane. 
Zbudowano platformę przyschodową, 
w celu zwiększenia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo.

 
To nas wyróżnia

• wysoki poziom nauczania potwier-
dzony wynikami egzaminów matural-
nych i zawodowych
• system nauczania oparty na przyja-
znym dla uczniów ocenianiu kształtu-
jącym
• organizacja powiatowych konkur-
sów: „Kazimierz Jagiellończyk i jego 
czasy”, „English around the English – 
speaking countries”
• ciekawe inicjatywy: koncerty dla 
lokalnej społeczności, warsztaty dla 
przedszkolaków, gry terenowe, nie-
banalne lekcje, okolicznościowe hap-
peningi,
• projekt „Spotkania z COOLturą” 
(wyjazdy do teatru, kina, na wystawy, 
warsztaty)

Po lekcjach         
• zajęcia przygotowujące do matury 
na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym oraz do egzaminów z kwalifi-
kacji zawodowych
• zajęcia dla uczniów mających trud-
ności w nauce
• Pracownia Rysunku i Malarstwa 
„Prima”
• grafika komputerowa

• turniej gier komputerowych (CSGO, 
LoL);
• sportowe: SKS, piłka siatkowa 
dziewcząt i chłopców

Kierunki na które warto zwrócić 
uwagę

Liceum Ogólnokształcące może 
poszczycić się wieloletnią tradycją i wy-
sokim poziomem nauczania. W szkole 
uczą nauczyciele z doświadczeniem 
i pasją, którzy gwarantują wysoką 
zdawalność matur i sukcesy w wielu 
dziedzinach. Technik ekonomista 
i technik informatyk często podejmu-

ją pracę zawodową już w IV klasie. No-
wością jest kierunek  technik rachun-
kowości. Kształcony jest on zarówno 
w zakresie prowadzenia księgowości 
i rozliczania danin publicznych, jak 
i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania 
pracowników do ZUS oraz rozliczania 
należnych składek. Absolwent tego kie-
runku  może pracować  w biurach księ-
gowych i rachunkowych, w działach 
finansowych, księgowych oraz kadro-
wych wszystkich przedsiębiorstw oraz 
w instytucjach finansowych, zakładach 
budżetowych i bankach. 

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Klasa mundurowa w LO to duma milejowskiego „Bolivara”

Informatycy z „Jagiellończyka” mają duże szanse na szybkie znalezienie pracy
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Technikum
• technik usług kosmetycznych
• technik rachunkowości
• technik programista
• technik logistyk
• technik fotografii i multimediów
• technik agrobiznesu

 
Szkoła Branżowa I Stopnia

• pracownik pomocniczy obsługi ho-
telowej
• pracownik pomocniczy gastronomii
• pracownik pomocniczy fryzjera
• kucharz

 
Zespół Szkół w Ludwinie funkcjonu-

je na rynku oświatowym od 1966 roku. 
Na przestrzeni 53 lat wielokrotnie do-
stosowywaliśmy swoją ofertę do po-
trzeb rynku pracy oraz oczekiwań za-
równo młodzieży podejmującej naukę 

w szkołach dziennych, jak i słuchaczy 
kształcących się w szkołach dla doro-
słych. Zespół Szkół w Ludwinie jest je-
dyną placówką w powiecie łęczyńskim 
kształcącą w zawodach medycznych. 
Naszym atutem jest doskonała atmo-
sfera, która sprzyja procesowi uczenia 
się. Nasi słuchacze są jednocześnie 
gospodarzami szkoły, organizatorami 
m. in. licznych akcji charytatywnych. 
Zespół Szkół w Ludwinie kształci z po-
wodzeniem – o czym świadczą wyso-
kie wyniki egzaminów zawodowych.

 
Zaplecze edukacyjne szkoły
Obecnie szkoła posiada 12 klaso-

pracowni, w tym doskonale wypo-
sażoną pracownię anatomiczną do 
kształcenia w zawodach medycznych 
oraz pracownię zabiegów pielęgna-
cyjnych i higienicznych, pracownię 

higieny aseptyki, pracownię masażu, 
dwie pracownie kosmetyki, pracownię 
komputerowych technik multimedial-
nych, logistyki, rachunkowości i tech-
niki biurowej, hotelarską, gastrono-
miczną, florystyczną, językową, studio 
fotograficzne i ciemnię.

 
Kierunki na które warto zwrócić 

uwagę
W roku szkolnym 2019/2010  wpro-

wadzamy w szkole stacjonarnej 
nowe, atrakcyjne zawody dla mło-
dzieży kończącej szkołę podstawową 
i gimnazjum. Należy do nich niewąt-
pliwie zawód technika programisty, 
zawód technika usług kosmetycz-
nych i technika rachunkowości. 
W ofercie dla młodzieży jest również 
technik: fotografii i multimediów, 
logistyk i agrobiznesu. Według pro-
gnoz Barometru Zawodów, a więc 
raportu przygotowywanego corocz-
nie przez ekspertów Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy  w Krakowie dla całej 
Polski, zawody te obecnie znajdują 
się w grupie zawodów deficytowych 
i wszystko wskazuje na to, że tenden-
cja taka utrzyma się w najbliższych 
latach. Technik fotografii i multime-
diów jest to z jednej strony kierunek 
techniczny, ponieważ  od czasu ma-

sowej digitalizacji fotografii amator-
skiej, narzędziem najczęściej wyko-
rzystywanym przez fototechnika jest 
komputer oraz zaawansowane opro-
gramowanie graficzne, a z drugiej ar-
tystyczny, gdyż  umożliwia rozwijanie 
wrażliwości artystycznej, własnego 
stylu i profesjonalnego warsztatu.

Liceum Ogólnokształcące 
(lingwistyczne)

Technikum
• technik informatyk
• technik architektury krajobrazu
• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej
• technik mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki
• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastrono-
micznych

Branżowa Szkoła I  stopnia
• kucharz
• cukiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• kierowca mechanik
• rolnik, ogrodnik
• ślusarz

Historia szkoły to ponad 100 lat dzia-
łalności edukacyjnej i wychowawczej. 
Dzięki nauce w naszej szkole, absol-
wenci mogą pochwalić się sukcesami 
w różnych dziedzinach. Stworzona 
przez szkołę sylwetka absolwenta gwa-

rantuje kompetencje, wiedzę i umiejęt-
ności pozwalające na elastyczność na 
rynku pracy. Szkoła posiada certyfika-
ty:  Szkoła Przedsiębiorczości,  Szkoła 
Promująca Zdrowie, Szkoła Jakości. 
Wśród uczniów są stypendyści Preze-
sa Rady Ministrów oraz Starosty Łę-
czyńskiego. Współpracujemy ze szkołą 
rolniczą na Białorusi, Uniwersytetem 
w Baranowiczach na Białorusi, Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Lublinie. 
Mamy podpisane umowy partnerskie 
z wieloma pracodawcami w branżach 
kształconych w szkole. Realizujemy 
programy „Moje finanse”, „Żyj finanso-
wo”.

 
Zaplecze edukacyjne szkoły
Szkoła posiada pracownie przed-

miotowe, komputerowe, językowe, 
zawodowe, warsztaty do nauki za-
wodu, bibliotekę z czytelnią, internat 
oraz stołówkę. Zaplecze sportowe to 
zmodernizowana sala gimnastyczna 
wyposażona w ściankę wspinaczkową, 
nowoczesna siłownia oraz kompleks 
boisk „Orlik”. W szkole realizowane są 
zajęcia sportowe pozalekcyjne w sekcji 
siatkówki i piłki nożnej. Zajęcia prak-

tyczne realizowane są w bogato wy-
posażonych warsztatach szkolnych 
w branży mechaniczno-mechaniza-
cyjnej oraz pracowniach bloku gastro-
nomiczno-hotelarskim.  W ramach 
projektu UE przeprowadzono moder-
nizację budynków warsztatów szkol-
nych, placu warsztatowego i placu 
apelowego. Powstała nowa pracownia 
spawalnicza, doposażono pracownie 
mechaniczne, gastronomiczne, kom-
puterowe. Organizowane są kursy dla 
uczniów i nauczycieli, a także  staże 
zawodowe. Płatne staże realizowane 
są w ramach projektów unijnych na 
terenie kraju. Planowane są staże rea-
lizowane w Grecji w ramach programu 
Erasmus +.

Praktyki prowadzą profesjonalne re-
stauracje, hotele, zakłady naprawy ma-
szyn rolniczych. Szkoła współpracuje 
z pracodawcami w zakresie wycieczek 
dydaktycznych.

Uczniowie w szkole mogą uzyskać 
dodatkowe uprawnienia:

- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B 
(mechanik pojazdów samochodowych, 
kierowca mechanik, technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki, technik 
rolnik, technik architektury krajobrazu) 
oraz w ramach realizacji projektu UE 
– w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technik hote-
larstwa

- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T 
(technik mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki)

- kursy: operatora wózków widło-
wych, operatora kombajnów zbożo-
wych, chemizacyjny, obsługi kas fi-
skalnych, kelnersko – barmański, kurs 
z książeczką spawacza, obsługi obra-
biarek skrawających.

Kierunki na które warto zwrócić 
uwagę

Oferujemy bardzo dobrą bazę szkoły 
do kształcenia zawodowego w kierun-
kach: technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, kucharz, technik 
mechanizacji i agrotroniki, mecha-
nik pojazdów samochodowych, kie-
rowca mechanik, technik informa-
tyk i hotelarstwa. Ich uczniowie mogą 
liczyć na praktyki i staże zagraniczne 
w ramach programu Erasmus +, pracę 
w kraju i zagranicą (możliwa także po 
odbyciu praktyk zawodowych), możli-
wość udziału w licznych wycieczkach 
dydaktycznych, targach branżowych.

Szkoły powiatowe dla młodzieży     - Aplikuj! Poszerzaj perspektywy

Technikum Górnicze i Politech-
niczne
• technik mechanik
• technik elektryk
• technik energetyk
• technik górnictwa podziemnego
• technik przeróbki kopalin stałych  

Branżowa Szkoła I stopnia
• mechanik precyzyjny
• górnik eksploatacji podziemnej
• ślusarz
• elektryk

 
Szkoła dwukrotnie (2017 r., 2019 r.) 

została odznaczona w rankingu „Per-
spektywy” znakiem „Srebrnej Tarczy”, 
czyli jest wśród 200 najlepszych tech-
ników w Polsce i w czołówce techni-
ków w woj. lubelskim. Od 2013 roku 
szkoła otrzymuje tytuł „Szkoła Inno-
wacji”, przyznany przez WSEI. Wśród 
uczniów są stypendyści Prezesa Rady 

Ministrów i Starosty Łęczyńskiego. 
Na mocy porozumienia o współpracy 
z LW „Bogdanka” S. A został usta-
nowiony program stypendialny dla 
najlepszych uczniów, a także  projekt 
gwarantujący pracę najlepszym absol-
wentom. Szkoła ma podpisaną umo-
wę z PRG Linter S.A., czego wynikiem 
jest konkurs „Linteriada”. Uczniowie 
z sukcesami biorą też udział w innych  
konkursach branżowych.

 
Zaplecze edukacyjne szkoły
Szkoła posiada pracownie do 

kształcenia ogólnego i zawodowego 
(elektryczna, mechaniczna, warszta-
ty szkolne), bibliotekę, sklepik, 2 sale 
gimnastyczne z zapleczem szatniowo
-sanitarnym, siłownię, nowoczesny 
kompleks boisk. W ramach projektu 
UE zmodernizowano 2 hale warszta-
towe. Do pracowni szkolnych zaku-
pione zostanie wyposażenie: maszyny 

i urządzenia, w tym komputery do pra-
cowni informatycznej, wspomagające 
naukę zastosowania nowoczesnych 
technologii i programów informa-
tycznych w nauczanych zawodach 
Praktyczna nauka zawodu  odbywa 
się w warsztatach i pracowniach za-
wodowych szkoły, a praktyki zawo-
dowe w LW „Bogdanka” S. A. oraz 
PPHU „Malinex”. W ramach projektu 
UE uczniowie mają możliwość nabyć 
doświadczenie zawodowe podczas 
płatnych staży w LW „Bogdanka” S.A. 
oraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje 
na darmowych  kursach. W 2019 r. 
40 uczniów wyjedzie do Hiszpanii na 
dwutygodniowe praktyki w ramach 
programu Erasmus+.

 
To nas wyróżnia

• kształcenie w zawodach poszukiwa-
nych na rynku pracy
• wysoka zdawalność egzaminu matu-
ralnego i zawodowego
• dobrze wyposażone warsztaty szkol-
ne

• nowocześnie wyposażone sale lek-
cyjne (tablice multimedialne, rzutniki)
• profesjonalna i kreatywna kadra na-
uczycielska
• bogata oferta zajęć dodatkowych 
poszerzających wiedzę uczniów 
i przygotowujących do egzaminów
• możliwość rozwijania własnych zain-
teresowań: muzycznych, sportowych, 
zawodowych 

Kierunki na które warto zwrócić 
uwagę

Płaca technika elektryka to nawet 
7 tysięcy złotych. Może pracować 
jako samodzielny specjalista lub elek-
tryk zakładowy, wykonywać pracę na 
zewnątrz oraz w pomieszczeniach, 
zajmować się planowaniem, projekto-
waniem lub wykonywaniem instalacji 
lub urządzeń elektrycznych. To za-
wód uważany za deficytowy. Technik 
mechanik może podejmować pra-
cę w różnych gałęziach gospodarki 
o różnym stopniu organizacji produk-
cji i usług, w branży mechanicznej, 

w przemyśle maszynowym, budow-
nictwie, górnictwie, transporcie, rol-
nictwie. Może być zatrudniony w sfe-
rze produkcyjnej i usługowej, głównie 
na stanowiskach średniego nadzoru 
technicznego. Po technikum może 
kontynuować naukę na uczelniach 
wyższych na kierunkach: mechanika 
i budowa maszyn, automatyka i ro-
botyka, elektrotechnika, energety-
ka, inżynieria materiałowa, inżynieria 
mechaniczno-medyczna oraz wielu 
innych.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Zespół Szkół w Ludwinie

ZSG świetnie kształci elektryków

Atrakcyjny 
kierunek 
w ZS 
w Ludwinie 
- technik 
fotografii 
i multime-
diów

Przyszli mechanicy 
podczas nauki 
w ZSR w Kijanach 
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Szpital Powiatowy w Łęcznej został oficjalnie 
otwarty 10 lat temu. O tym, że powinien powstać 
mówiło się przynajmniej 30 lat wcześniej, przy 
okazji budowy KW w Bogdance, ale konkretne 
działania podjęte zostały w połowie lat 90.  Od 
tego momentu kolejne ekipy lokalnych władz – 
urzędu miasta potem starostwa powiatowego 
zmagały się z biurokracją, brakiem pieniędzy, 
przeciwnikami budowy i przeciwnościami losu. 
Torowanie drogi szpitalowi od momentu wmuro-
wania kamienia węgielnego do przecięcia wstęgi 
zajęło 9 lat. 

Przeszłość – początki budowy  
O to, by szpital w Łęcznej powstał walczyło i zabie-

gało wiele osób. Nawet sam początek konkretnych 
rozmów o tej inwestycji zaczyna się w dwóch miej-
scach, na dwóch różnych zebraniach.  

Były Burmistrz Łęcznej Jerzy Blicharski pamięta 
dokładną datę spotkania, które  zwołał w Puchaczo-
wie, w dawnej stołówce górniczej. Było to 8 marca 
1995 roku. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin, 
przedstawiciele kopalni i dyrektor Górniczego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej. - Rozmowy dotyczyły budowy 
szpitala, bo wtedy wiadomo było, że rozwijający się 
region, kilkutysięczna załoga kopalni,  dwudziestoty-
sięczne miasto Łęczna potrzebuje dobrze zorganizo-
wanej ochrony zdrowia.  Mieliśmy też świadomość, 
że szpital w Jaszczowie jest niewydolny  - wspomina 
Jerzy Blicharski, były Burmistrz Łęcznej.  

Były Starosta Powiatu Łęczyńskiego pamięta po-
siedzenie Rady Gminy Puchaczów, na którym Wójt 
Teresa Grzesiuk przedstawiała koncepcję rozbudowy 
ośrodka zdrowia w Puchaczowie o część szpitalną.   
- Powstał wtedy projekt szpitala na 100 łóżek. Wie-
dzieliśmy, że inwestycja przerasta możliwości bu-
dżetu gminy, poza tym zgodę wyrazić musiał Urząd 
Wojewódzki w Lublinie. Powołaliśmy więc Komitet 
Budowy Szpitala - opowiada Adam Niwiński, wtedy 
radny Puchaczowa, potem starosta. 

Był nawet moment, gdy oba komitety budowy spot-
kały się przed drzwiami wojewody. - Jak czekaliśmy 
na spotkanie – opowiada Adam Niwiński, to przyszedł 
także Jerzy Blicharski, Burmistrz Łęcznej. Wtedy 
chyba mnie nie znał i pewnie nie pamięta tej sytuacji. 
Burmistrz został przyjęty wcześniej, a potem wojewo-
da rozmawiał z naszą delegacją – przekazaliśmy do-
kumenty, zebrane podpisy i poprosiliśmy o wsparcie 
inwestycji. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że 
Burmistrz Blicharski był w tej samej sprawie. 

Działania obu komitetów połączyła reforma ad-
ministracji. W 1999 roku powstały powiaty i sprawa 
budowy szpitala znalazła się w zakresie kompetencji 
starostwa.

- Temat był trudny z kilku powodów. O tej inwestycji 
mówiło się wtedy sporo. Była ona wprawdzie wpisa-
na do inwestycji centralnych, ale nie miała wystarcza-
jącego zabezpieczenia finansowego, a koncepcja 
programowo-użytkowa szpitala nie była dostosowa-
na do naszych realiów – wspomina Piotr Winiarski, 

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego w latach 1998 
- 2002 i Starosta od 2002 do 2006 r. I dodaje: – To 
miał być moloch - obiekt składający się z segmentów, 
zbudowanych na dużej przestrzeni. Wartość tej inwe-
stycji oszacowano wówczas na ok. 200 mln zł, a po-
wiatowy roczny budżet wynosił wtedy kilkanaście 
mln zł. Po dyskusjach i konsultacjach z projektantami 
powstała funkcjonalna koncepcja szpitala na miarę 
naszych możliwości i potrzeb regionu - o zwartej za-
budowie, bez kotłowni i szpitalnej kuchni. Taki szpital 
wybudowaliśmy...

Starosta Piotr Winiarski swoją funkcję pełnił do li-
stopada 2006 r. Za jego kadencji do użytku została 
oddana część diagnostyczno-zabiegowa szpitala. 
Dalszą budowę nadzorował Starosta Adam Niwiński, 
który inwestycję doprowadził do końca. Oficjalne ot-
warcie szpitala nastąpiło 23 maja 2009 roku.
Teraźniejszość, czyli 10 lat później

10 maja 2019 r., z okazji Jubileuszu szpitala odbę-
dzie się uroczystość pod patronatem ks. abp Stani-
sława Budzika i Wojewody Lubelskiego Przemysława 
Czarnka. Rozpocznie ją msza św.  w kościele św. Bar-
bary w Łęcznej, podczas której nastąpi poświęcenie 
sztandaru SP ZOZ w Łęcznej.  

Po mszy zaplanowano wprowadzenie relikwii św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej do kaplicy szpitalnej. 
Starania o nie czynił ks. Marek Maj od dawna. W 2009 
roku jesienią,  w  czasie pielgrzymki do Łagiewnik, ks. 
Marek przekazał pamiątkową uchwałę Rady Powia-
tu w sprawie nadania szpitalowi imienia św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej. – Zapytałem wtedy siostrę 
przełożoną o możliwość pozyskania relikwii Naszej 
Patronki, ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi – 
wspomina ks. Marek Maj. W tym roku temat znowu 
powrócił.  – W czasie wizyty w Zgromadzeniu Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia, gdy przekazałem zaprosze-
nie na jubileusz 10-lecia szpitala w Łęcznej  matka 

generalna  zapyta: – A relikwie św. Faustyny macie? – 
Nie mamy – odpowiedziałem. I w tym momencie po-
jawiła się myśl w mojej głowie, że otwiera się szansa 
na otrzymanie relikwii...

Relikwiarz przywiozą do Łęcznej siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na jubileusz 
szpitala w dniu 10 maja 2019 r. 
Przyszłość – inwestycji ciąg dalszy

W czasie jubileuszowych uroczystości wręczone 
zostaną odznaczenia i pamiątkowe medale. – Szpital 
powstał dzięki wielu ludziom, którzy rządzili kiedyś 
miastem, potem powiatem i województwem, nieza-
leżnie od opcji politycznej – mówi Dyrektor SPZOZ 
w Łęcznej Krzysztof Bojarski.  – Powstał dzięki oso-
bom, które brały na siebie dużą odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje inwestycyjne i finansowe. Jubi-
leusz będzie więc okazją żeby podziękować, powspo-
minać i rozpocząć kolejny rozdział historii szpitala.  

A plany są bardzo realne. W czasie uroczystości 
jubileuszowych wmurowany zostanie kamień pod 
nowe dwukondygnacyjne skrzydło szpitala, gdzie 
ulokowane  mają być dwa oddziały: opiekuńczo – 
leczniczy i rehabilitacja. Oddanie ich do użytku plano-
wane jest pod koniec 2020 roku. 

– W planach inwestycyjnych na najbliższe lata 
mamy także remont dawnego szpitala w Jaszczowie 
i utworzenie tam oddziału dla seniorów i dziennego 
ośrodka opieki senioralnej – zapowiada Dyrektor 
Bojarski. – A teraz, na bieżąco kupujemy i wymie-
niamy sprzęt diagnostyczny w szpitalu. W tym roku 
zakupimy m.in. rezonans magnetyczny  oraz  zestaw 
endoskopowy EUS – pierwsze  takie urządzenie 
w naszym województwie. Wydamy na to ok. 6 mln. 
zł. Szpital jest w dobrej kondycji.  Rok 2018 zakoń-
czyliśmy dodatnim wynikiem i dlatego możemy pla-
nować kolejne inwestycje.    

Tekst: Danuta Matłaszewska

Jubileusz szpitala w Łęcznej Krótka historia 
budowy szpitala  
– najważniejsze 

wydarzenia 

Lata osiemdziesiąte XX wieku – jeśli 
kopalnia, to i szpital.

O nowym szpitalu w Łęcznej zaczęto mó-
wić przy okazji budowy Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego. Już wtedy Urząd Miasta Łęczna 
wskazywał pod lokalizację teren o pow. 10,5 
ha, ale kryzys lat 80. zahamował wszelkie 
działania na kilkanaście lat. 

Rok 1995 – powstał Komitet Budowy 
Szpitala

17 maja samorządy gmin: Łęczna, Milejów, 
Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Uścimów, Cy-
ców oraz dyrekcja Gminnego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej i zarząd KWK „Bogdanka” zde-
cydowały o powołaniu Komitetu Budowy 
Szpitala. 

Rok 1996 – trójstronne porozumienie
22 lipca między wojewodą lubelskim, bur-

mistrzem Łęcznej i prezesem zarządu KWK 
„Bogdanka” zostało podpisane trójstronne 
porozumienie w sprawie budowy szpitala .    

Rok 1997 – przetarg na dokumentację 
Wojewoda lubelski powołał komisję prze-

targową, która wyłoniła wykonawcę doku-
mentacji technicznej. 

Rok 1998 – prace projektowe
W budżecie państwa na bieżący rok za-

planowano 2 mln zł. W I kwartale projektan-
ci przygotowali koncepcję budowy szpitala. 
Druga koncepcja powstała w IV kwartale. 

Rok 1999 – nie rejonowy, ale powiatowy 
Po reformie administracyjnej w 1999 roku 

inwestycję przejął Powiat Łęczyński. 
Rok 2000 – kamień węgielny 
W czerwcu poświęcono i wmurowano ka-

mień węgielny pod budowę Szpitala Powia-
towego w Łęcznej. 

Rok 2001 – szpital w budowie 
W czerwcu do Kontraktu Województwa 

Lubelskiego wpisano zadanie „Budowa 
Szpitala w Łęcznej”. 

Rok 2002 – zmiany
W maju Zarząd Powiatu Łęczyńskie-

go zmienił strukturę programową szpitala. 
Zmniejszono liczbę łóżek z 196 do 144.   

Rok 2003 – nowa koncepcja 
Powiat Łęczyński rozwiązał umowę z in-

westorem zastępczym i sam został inwesto-
rem bezpośrednim. 

Rok 2004 – są pieniądze i wykonawca 
23 czerwca władze powiatu podpisały 

umowę z marszałkiem województwa lubel-
skiego na kontynuację budowy szpitala. 

Rok 2005 – pierwszy odbiór 
W grudniu nastąpił odbiór techniczny Ze-

społu Diagnostyczno-Zabiegowego.   
Rok 2006 – część diagnostyczna i za-

biegowa dla pacjentów
17 stycznia Powiatowy Inspektorat Nad-

zoru Budowlanego wydał pozwolenie na 
użytkowanie Zespołu Diagnostyczno-Zabie-
gowego. 

Rok 2007 – kontrakt dla województwa
W maju zakończono prace budowlane 

w segmencie Ł-1 (podjazd dla karetek). 
Rok 2008 – pozwolenie na użytkowanie
Budowę zakończono 31 grudnia 2008 roku 

i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego wydał pozwolenie na użytkowanie. 

Rok 2009 – przeprowadzka i uroczysto-
ści

1 lutego 2009 r. w nowym obiekcie szpi-
talnym otwarta została Stacja Dializ im. ks. 
Jana Chudzika. 23 maja odbyło się otwarcie 
Szpitala Powiatowego w Łęcznej – placówce 
nadano imię Świętej Siostry Faustyny Kowal-
skiej.

Na podstawie: 
www.spzoz.powiatleczynski.pl

Arkadiusz Lipiec spod Sando-
mierza z niemal całkowicie ode-
rwaną nad nadgarstkiem dłonią 
trafił do Wschodniego Centrum 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Re-
konstrukcyjnej w Szpitalu Powia-
towym. Do tej pory w Łęcznej do-
konywano replantacji na mniejszą 
skalę, najczęściej palców. Tym ra-
zem, po raz pierwszy przeprowa-
dzono replantację ręki. 

Niewiele brakowało, żebym nie miał 
tej ręki – mówił 24-letni pacjent WC-
LOiChR. Nie krył radości, że zabieg 
się udał. Do wypadku doszło w Go-
rzycach (woj. podkarpackie). 20 lutego 
Arkadiusz Lipiec jak zwykle stawił się 
w pracy. Gdy przechodził obok wiel-
kiej kadzi, która miała być naprawia-

na, z góry zsunął się ciężki, metalowy 
element. Mężczyzna stracił równowa-
gę, a blok spadł na jego rękę. Ratow-
nik z karetki jak zobaczył co się stało, 
zadzwonił do dyspozytora w Mielcu 
i 15 minut później z najbliższego sta-
dionu odlatywałem śmigłowcem do 
Lublina – opowiada pan Arkadiusz. 
I dodaje: W Lublinie lekarze nie chcieli 
się podjąć operacji. Karetką zostałem 
przewieziony do Łęcznej. W zabiegu 
uczestniczyło sześciu lekarzy chirur-
gów plastyków i ortopeda. Lekarze 
musieli połączyć wszystkie uszkodzo-
ne struktury –  żyły, naczynia, nerwy, 
kości. Operacja trwała osiem godzin.

Pomysł, by stworzyć w woj. lubel-
skim ośrodek replantacji kończyn 
i przyjmować pacjentów we Wschod-

nim Centrum Leczenia Oparzeń i Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej pojawił się 
kilka lat temu. W życie wprowadził go 
prof. Jerzy Strużyna, lekarz koordy-
nujący WCLOiChR, konsultant krajo-
wy w dziedzinie chirurgii plastycznej. 
Chodziło o to, by pacjenci z urazami 
ręki trafiali do najbliższych ośrodków 
chirurgii plastycznej, gdzie są przygo-
towane zespoły specjalistów i odpo-
wiednio wyposażone oddziały – wy-
jaśnia prof. Strużyna. Wcześniej było 
tak, że w danym dniu dyżurował tylko 
jeden ośrodek w kraju, więc bywało, 
że chory z urazem ręki np. z Jarosła-
wia musiał być transportowany po-
gotowiem lotniczym do Szczecina. 
Replantacja ręki, którą przeprowa-
dził zespół lekarzy z WCLOiChR jest 

dowodem na to, że idea tworzenia 
ośrodków replantacyjnych przy od-
działach chirurgii plastycznej była 
dobrym pomysłem i zdaje egzamin – 
stwierdza profesor. Tylko w ubiegłym 
roku do WCLOiChR w Łęcznej trafiło 
75 pacjentów z ostrymi urazami rąk, 
w tym z amputacjami na różnych po-
ziomach, którzy zostali zoperowani 
w dniu przyjęcia.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Lekarze w Łęcznej uratowali rękę 24 - latkowi

Szpital Powiatowy podczas budowy. 
For. arch. SPZOZ w Łęcznej
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Zachęcamy do udziału w comie-
sięcznych akcjach poboru krwi na 
terenie Łęcznej, których organi-
zatorem jest  Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie. Krwi nie można niczym 
zastąpić ani jej sztucznie wypro-
dukować, dlatego tak ważna jest 
ofiarność ludzi o dobrym sercu. 
Oddawanie krwi jest bezpieczne 
i bezbolesne, używany sprzęt jest 
jałowy, jednorazowego użytku, 
więc nie ma możliwości zakażenia.

Przed oddaniem krwi wykonuje się 
wstępne badanie, tak by lekarz mógł 
ocenić stan zdrowia dawcy. Krew 
oddawać mogą osoby pomiędzy 18 
a 60 rokiem życia, które nie chorują na 
choroby przewlekłe i w ostatnim cza-

sie nie przyjmowały żadnych leków 
oraz nie przechodziły nawet drobnych 
zabiegów chirurgicznych. Do odda-
nia krwi należy zgłosić się po posiłku 
wraz z dokumentem tożsamości ze 
zdjęciem. Akcje pobierania krwi będą 
odbywały się w Łęcznej przez cały rok 
2019, w każdą ostatnią środę miesią-
ca w mobilnym punkcie poboru krwi 
stacjonującym na dworcu autobuso-
wym przy RCH „Wamex”. Godziny 
rejestracji dawców: od 8.30 do 13.00. 

Harmonogram na 2019 r.: 27 luty, 
27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 
czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 25 
września, 30 października, 27 listo-
pada. Więcej informacji na stronie  
www.rckik.lublin.pl

Tekst: Emilia Warda

Dość powszechnym problemem 
zdrowotnym w społeczeństwie są 
choroby naczyniowe min. żylaki 
kończyn dolnych, żylaki odbytu 
(hemoroidy), definiowane jako ze-
spół objawów występujących na 
skutek nadmiernego rozszerzenia 
naczyń krwionośnych. 

Wielu chorych bardzo późno lub 
wcale nie zgłasza się do lekarza. 
Jeśli zaobserwujemy u siebie dole-
gliwości m.in.: bóle w okolicy kostek 
i goleni, obrzęk stóp lub kostek, bóle 
wewnątrz łydki, pieczenie, ból, dy-
skomfort – nie czekajmy i zgłośmy 
się na wizytę do specjalisty, który 

będzie w stanie dobrać odpowiednie 
i skuteczne leczenie. Zachęcamy do 
wykonywania badań profilaktycznych 
zarówno w placówkach podstawowej 
jak i specjalistycznej opieki zdrowot-
nej na terenie powiatu łęczyńskiego 
m.in.: w SPZOZ w Łęcznej, ul. Kras-
nystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 
752 62 00. Pamiętajmy! Prawidłowa 
dieta jak również regularna, codzien-
na  aktywność fizyczna są podstawą 
profilaktyki  a zdrowy styl życia można 
traktować jako dobrą inwestycję na 
przyszłość, która będzie procentować 
i przynosić nam same korzyści. 

Tekst: Emilia Warda

12 marca w Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Łęcznej odbyło się 
podsumowanie działalności biblio-
tek publicznych powiatu łęczyń-
skiego w 2018 roku.

Na spotkaniu byli obecni: Krzysztof 
Niewiadomski – Starosta Łęczyński, 
Marta Piwońska – Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz 
dyrektorzy bibliotek z Cycowa, Ludwina, 
Łęcznej, Milejowa, Puchaczowa, Spiczy-
na. Obrady otworzyła i gości powitała 
– Jadwiga Marczewska – Dyrektor PBP 
w Łęcznej. Działalność 7 książnic powia-
tu zaprezentowała Monika Bogusz – in-
struktor PBP w Łęcznej, natomiast nasze 
biblioteki na tle województwa lubelskiego 
przedstawiła Joanna Chapska – instruk-
tor Działu Instrukcyjno-Metodycznego 
WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego 
w 2018 r. mieli do dyspozycji 182 083 
książek i 176 tytułów prenumerowanych 
czasopism, z których mogli korzystać 
w 7 bibliotekach głównych i 14 filiach. 
W ostatnim roku zbiory bibliotek wzbo-
gaciły się o 7 806 woluminów. Z 21 pla-
cówek skorzystało 14 535 czytelników, 
czyli o 283 więcej niż w 2017 r. Należy 
podkreślić, że należymy do elity czy-
telniczej w województwie lubelskim, 
w którym liczba czytających spadła  
o 7 016. Co czwarty mieszkaniec nasze-
go powiatu czyta. Zasięg czytelnictwa 
wynosi 25,3 %, co daje nam pozycję li-
dera przy zasięgu wojewódzkim 17,1 %. 
Wyprzedzamy także sąsiadujące po-
wiaty: chełmski z zasięgiem 11,9 % 

(9 357 czytelników), lubartowski – 18,6 %  
(16 584 czytelników), lubelski – 15,3 %  
(23 527 czytelników), parczewski – 10,3%  
(3 631 czytelników), świdnicki – 17,7% 
(12 756 czytelników), włodawski – 16,1% 
(6 232 czytelników). Nasi czytelnicy wy-
pożyczyli 212 459 woluminów. Średnio  
1 czytelnik przeczytał 14,6 książki.

Aktywnie promujemy czytelnictwo. 
W 2018 r. zorganizowaliśmy 733 wyda-
rzenia (m.in. lekcje biblioteczne, spot-
kania, konkursy, rajdy, Dyskusyjny Klub 
Książki, wystawy, szkolenia) dla 17 357 
odbiorców.

Jesteśmy nowoczesnymi bibliote-
kami. Jako jedyny powiat w kraju mo-
żemy się poszczycić innowacyjnym 
rozwiązaniem wychodzącym naprze-
ciw oczekiwaniom współczesnych 

miłośników książek. Nasi Czytelnicy 
mają zapewniony dostęp do konta bi-
bliotecznego on-line 24 godz. na dobę. 
Sprawdzają informacje o swoich wy-
pożyczeniach i przeszukują zawartości 
katalogów wszystkich bibliotek powia-
tu jednocześnie. Zamawiają i rezer-
wują książki za pomocą komputerów 
czy smartfonów z dowolnego miejsca 
i o każdej porze. Otrzymują złotą kartę 
czytelnika – obowiązującą we wszyst-
kich bibliotekach publicznych naszego 
powiatu. Takie udogodnienia zapewnia 
wspólna sieć, czyli skomputeryzowa-
nie procesów bibliotecznych 6 książnic 
gminnych, 14 filii i 1 powiatowej w jed-
nym systemie MAK+. Jest to efekt pro-
jektu Wirtualne Powiaty III.

Tekst: Monika Bogusz

Profilaktyka chorób naczyniowych

Każda kropla jest cenna!

Sieć bibliotek publicznych powiatu łęczyńskiego w 2018 r.

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych
Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2019 w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu i turystyki oraz w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. 

Opracowanie: Monika Haraszczuk

22 marca w Starostwie Po-
wiatowym w Łęcznej odbyło 
się pierwsze spotkanie w ra-
mach cyklu spotkań informa-
cyjnych z zakresu edukacji 
prawnej, do których przystąpił 
Powiat Łęczyński realizując 
zadania wynikające z ustawy 
o nieodpłatnej pomocy praw-
nej, nieodpłatnym poradni-
ctwie obywatelskim oraz edu-
kacji prawnej.

Uczestników oraz prelegen-
tów spotkania pt. „Seniorze 
dowiedz się więcej” powitał 
Starosta Krzysztof Niewiadom-
ski, który wskazywał jak istotne 
w obecnych czasach jest pod-
niesienie świadomości senio-
rów w obszarze przeciwdziała-
nia zagrożeniom oraz edukacji 
w zakresie przysługujących im 
praw i obowiązków. W pierw-

szej części spotkania informacje 
o ogólnopolskim systemie nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz 
formach i zasadach udzielania 
porad przedstawiła Emilia War-
da ze Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej. Następnie st. sierż. 
Anna Biziorek z Komendy Po-
wiatowej Policji w Łęcznej omó-
wiła sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom, w tym próbom 
nadużyć i wyłudzeń wymierzo-
nym w osoby starsze. Wyjaśniła 
sposoby działania przestępców, 
którzy wykorzystują różne meto-
dy „na policjanta”, „na wnuczka” 
czy „na pracowników odśnie-
żających dachy”. Przekonywała 
jednocześnie do właściwych 
i bezpiecznych zachowań w sfe-
rze życia codziennego.

Słuchacze mogli również zapo-
znać się z przypadkami oszustw 

firm handlujących sprzętem me-
dycznym, na które narażone są 
osoby niepełnosprawne korzy-
stające ze wsparcia jakie oferuje 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej, o czym mó-
wiła Elżbieta Brodzik – dyrektor 
placówki.

Następnie w imieniu organi-
zacji pozarządowej – Polskiej 
Fundacji Ośrodków Wspoma-
gania Rozwoju Gospodarczego 
„OIC Poland” w Lublinie radca 
prawny Anna Rentflejsz prze-
prowadziła wykład poświęcony 
różnym zagadnieniom prawnym 
m.in.: z zakresu prawa spadko-
wego, prawa rodzinnego oraz 
praw konsumenta. Ostrzegała 
seniorów przed współczesnymi 
zagrożeniami, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki ban-
kowości elektronicznej, zawie-
rania umów przez telefon, zaku-
pów przez internet, nieuczciwych 
handlowców, czy pożyczek tzw. 
„chwilówek”. Podczas spotka-
nia uczestnicy wykładu zadawali 
pytania, dyskutowali, jak również 
mogli otrzymać porady indywi-
dualne w ww. zakresach.

Zadanie zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej realizowane 
przez Polską Fundację Ośrod-
ków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland” 
w Lublinie, która w roku 2019 
prowadzi Punkt Porad Prawnych 
w Cycowie.

Tekst: Emilia Warda

Edukacja prawna seniorów

Seniorzy z uwagą wysłuchali prelekcji. Fot. J. Słomka

Podsumowanie działalności bibliotek publicznych z terenu naszego powiatu. 
Fot. arch. PBP w Łęcznej 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej  zaprasza do udziału w projekcie 
pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”. Grupę do-
celową w projekcie stanowić będzie 57 osób 
zagrożonych lub wykluczonych społecznie 
(34 kobiet i 23 mężczyzn) z terenu powiatu łę-
czyńskiego – osoby bezrobotne lub pozosta-
jące bez zatrudnienia (zarejestrowane lub nie 
w PUP w Łęcznej), w tym bierne zawodowo.

Grupa I: 
40 osób z niepełnosprawnościami (20 kobiet 

i 20 mężczyzn), posiadające znaczny, umiarko-
wany bądź lekki stopnień niepełnosprawności, 
w tym z zaburzeniami psychicznymi (wystarczy 
zaświadczenie od lekarza lub opinia), które ze 
względu na niezadowalającą kondycję zdro-
wotną, trudności w podnoszeniu kwalifikacji za-
wodowych, doświadczanie izolacji społecznej 
potrzebują wspierania w rozwoju społecznym, 
zawodowym oraz poprawy kondycji zdrowotnej;

Grupa II: 
10 kobiet doznających przemocy w rodzinie, 

które przez doświadczenia związane z prze-
mocą w rodzinie, często silne urazy psychicz-
ne, bolesne odczucie izolacji społecznej, obni-
żenie poczucia własnej wartości - potrzebują 
wsparcia przy podnoszeniu/zdobywaniu kwa-
lifikacji zawodowych i doświadczenia zawodo-
wego oraz pomocy we wzmacnianiu poczucia 
podmiotowości;

Grupa III: 
7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/

lub instytucjonalnej w wieku 16-24 lata (4 kobiety 
i 3 mężczyzn), którzy ze względu na trudną sytu-
ację życiową utrudniającą przygotowanie do sa-
modzielnego życia potrzebują wsparcia w zakre-
sie pokierowania na właściwą ścieżkę społeczną 
i zawodową. 

W ramach projektu oferujemy m.in.:
1) wykwalifikowaną kadrę trenerską: wsparcie 
doradcze (doradca zawodowy), psychologicz-
ne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), 
2 specjalistów ds. reintegracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych;
2) szkolenia zawodowe - możliwość zdobycia 
zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego na-
bycie kwalifikacji zawodowych,
3) średnio 5/6 miesięczne staże zawodowe  rea-
lizowane u pracodawców z terenu województwa 
lubelskiego,
4) płatne stypendium szkoleniowe i stażowe,
5) badania lekarskie,
6) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodo-
we i staże,
7) materiały szkoleniowe,
8) wyżywienie podczas szkoleń zawodowych,
9) 2-dniowe warsztaty wyjazdowe,
10) 3-dniowy  wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny 
dla grupy osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 01.04.2019 
r. do 31.05.2019 r. W  celu uzyskania szcze-
gółowych informacji dotyczących projek-
tu, w tym prowadzonej rekrutacji  wszystkie 
zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
z Biurem Projektu, mieszczącym się w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna. Pracow-
nik do kontaktu: Kornelia Bartoch, pok. nr 2,  
tel. 81 53 15 382.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 
Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie.

Tekst: Kornelia Bartoch 

„Niemożliwe a jednak!” 
- rekrutacja 
uczestników projektu

Grupa wsparcia 60+
Wychodząc naprzeciw potrzebom Senio-

rów naszego powiatu, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej rozpoczęło 
nabór kandydatów na grupę wsparcia dla 
osób po 60 roku życia. Dzięki spotkaniom 
z osobami mierzącymi się z podobną co-
dziennością, doświadczających podobnych 
trudności oraz podobnych radości, każdy 
senior będzie mógł poczuć się  zrozumiany. 
Grupa wsparcia daje szansę na znalezienie 
pomocy i udowadnia, że z problemami czło-
wiek nie musi zostać sam. 

Udział w grupie poza otrzymywaniem i oka-
zywaniem wsparcia jest świetną okazją do 
miłego spędzenia czasu, poznania nowych 
osób, a nawet zawarcia nowych przyjaźni. 
Szczególnie w starszym wieku uczestnictwo 
w spotkaniach bywa cennym doświadczeniem, 
które może zmniejszyć ryzyko depresji  oraz 
wystąpienia innych chorób, którym sprzyja 
poczucie osamotnienia. Grupa będzie prowa-
dzona, przez psychologów: Katarzynę Liberę 
oraz Martę Ślusar. Spotkania będą odbywa-
ły się w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca, trwać 
będą 1,5 godziny. Pierwsze odbędzie się już 7 
maja 2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie PCPR 
w Łęcznej. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny: Katarzyna Libera (81) 
531-53-68, Marta Ślusar (81) 531-53-67. Ser-
decznie zapraszamy! 

Tekst: Marta Ślusar

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Pracodawco, potrzebujesz środków finan-

sowych na kursy, szkolenia, egzaminy dla sie-
bie i pracowników? – skorzystaj z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzie-
loną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofi-
nansowanie kształcenia pracowników i pracodaw-
ców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji 
lub nabycia nowych umiejętności. Głównym celem 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobie-
ganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 
z powodu kompetencji nieadekwatnych do wy-
magań zmieniającej się gospodarki. O dofinanso-
wanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą 
wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako 
pracodawcy tj. jednostka organizacyjna, a także 
osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jedne-
go pracownika na umowę o pracę. Pracodawca, 
który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a roczny 
obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR – 
może otrzymać 100% kosztów kształcenia. Nato-
miast pracodawca zatrudniający ponad 10 osób 
może otrzymać 80% kosztów kształcenia zarów-

no swojego jak i swoich pracowników. Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej w roku 2019 na wydatki 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczy 
kwotę 250 000 zł. Kwota ta może być przyznana na 
szkolenia zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej wskazanymi niżej. 

W 2019 roku MRPiPS, w ramach głównej puli 
środków, wskazało 6 następujących priorytetów:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidenty-
fikowanych w danym powiecie lub województwie 
zawodach deficytowych,
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które 
nie posiadają świadectwa dojrzałości,
3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowni-
ków pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych 
w podmiotach posiadających status przedsiębior-
stwa społecznego, wskazanych na liście przedsię-
biorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, 
członków lub pracowników spółdzielni socjalnych 
pochodzących z  grup, o których mowa w art. 4 ust 
1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracow-
ników Zakładów Aktywności Zawodowej,

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, któ-
re mogą udokumentować wykonywanie przez co 
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, a którym nie przysłu-
guje prawo do emerytury pomostowej,
5. wsparcie kształcenia ustawicznego instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształ-
cenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, 
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi 
im pozostanie w zatrudnieniu,
6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 
roku życia.

Wnioski w tym zakresie przyjmowane są w ter-
minach określonych w ogłaszanych naborach 
zamieszczanych na stronie internetowej PUP:  
www.leczna.praca.gov.pl.  Na stronie znajduje się 
także  Regulamin dotyczący zasad wydatkowania 
środków  w roku 2019 oraz niezbędne wzory do-
kumentów do pobrania. Informacji w tym zakre-
sie udzielają pracownicy merytoryczni w siedzibie 
urzędu, al. Jana Pawła II 95, pok. 102 lub telefonicz-
nie (81) 531 53 97. Zapraszamy do współpracy.

Tekst: Marzena Pogonowska

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej rozstrzygnięty
14 marca został rozstrzyg-

nięty otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania 
z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej 
ogłoszony przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej. Rodzaj zadania to: 
prowadzenie placówki wspar-
cia dziennego o zasięgu ponad 
gminnym dla dzieci z terenu 
powiatu łęczyńskiego.

Zadanie to realizowane jest 
od 2000 roku. Corocznie Powiat 
Łęczyński przeznacza na ten cel 
środki finansowe. W roku 2019  
jest to kwota 70 000 zł. Na ogło-
szony konkurs wpłynęło 9 ofert, 
które spełniły warunki udziału 
w konkursie. Z dziewięcioma 
podmiotami zostaną zawarte 
umowy na wsparcie realizacji za-
dania z zakresu wspierania rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej  
w okresie od dnia podpisania 
umowy do 15.12.2019 r.

Tekst: Kornelia Bartoch

OgłoszenieBony na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia
Bezrobocie młodych osób sta-

nowi poważny problem. Trudna 
sytuacja na rynku pracy osób bez-
robotnych do 30 roku życia naj-
częściej związana jest z brakiem 
doświadczenia zawodowego oraz 
niedopasowaniem kwalifikacji do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 

W związku z tym coraz większa 
część młodych ludzi w celu zwięk-
szenia możliwości znalezienia od-
powiedniej pracy decyduje się na 
poszukiwanie pracy lub podjęcie 
działalności gospodarczej poza 
miejscem zamieszkania. Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej w celu wspar-
cia  grupy osób bezrobotnych do 30 
roku życia zachęca do pozyskania 
przez nie  bonu na zasiedlenie, który 
stanowi gwarancję przyznania środ-
ków finansowych na pokrycie kosz-
tów zamieszkania.

Starosta może przyznać bez-
robotnemu bon na zasiedlenie 
w związku z planowanym podjęciem 
poza miejscem dotychczasowego 
zamieszkania zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej, jeżeli: 
• za ich wykonywanie będzie osią-
gał wynagrodzenie lub przychód 
w wysokości co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę brutto 
miesięcznie (tj. 2 250 zł brutto) oraz 
z tego tytułu podlegał ubezpiecze-
niom społecznym;
• odległość od miejsca dotychcza-
sowego zamieszkania do miejsco-
wości, w której zamieszka w związ-
ku z podjęciem zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej wynosi co najmniej 
80 km lub czas dojazdu do tej miej-
scowości i powrotu do miejsca 

dotychczasowego zamieszkania 
przekracza łącznie co najmniej  
3 godziny dziennie;
• będzie pozostawał w zatrudnieniu, 
innej pracy zarobkowej lub prowadził 
działalność przez okres co najmniej 
6 miesięcy.

Wysokość bonu to 7000 zł. W celu 
złożenia wniosku o uzyskanie bonu 
na zasiedlenie należy nawiązać kon-
takt  z doradcą klienta w siedzibie 
Powiatowego Urzędu w Łęcznej. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać poprzez zapoznanie się z Re-
gulaminem przyznawania bonu na 
zasiedlenie dostępnym na stronie:  
www.leczna.praca.gov.pl  lub kon-
takt z pracownikami merytorycznymi 
w siedzibie urzędu: al. Jana Pawła II 
95, pok.109, kontakt telefoniczny (81) 
531 54 06. 

Tekst: Małgorzata Michalska

Dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczych  

w Kijanach  
informuje, że na stronie 

internetowej  
i tablicy ogłoszeń  

w szkole oraz na stronie 
internetowej Powiatu  

Łęczyńskiego 
zamieszczono 
wykaz działek 

rolnych położonych 
w miejscowości 

Jawidz przeznaczo-
nych do dzierżawy 

na okres 
do 31.12.2021 r.
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19 marca zostały podpisane umowy 
z wykonawcą prac geodezyjnych polega-
jących na modernizacji cyfrowych baz da-

nych ewidencji gruntów i budynków dla 
potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja 
cyfrowy zasób geodezyjny województwa 
lubelskiego” za kwotę około 2,2 mln zł, fi-
nansowanych w 85% ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014-2020.

Efektem końcowym realizacji umów będzie 
podniesienie jakości danych ewidencyjnych 
i dostosowanie ich do udostępniania za pomo-
cą e-usług właścicielom nieruchomości, wy-
konawcom prac geodezyjnych i inwestorom. 
Docelowo pozwoli na załatwienie wielu spraw 
w urzędzie bez konieczności wychodzenia 
z domu. Droga i formalności związane z obsłu-
gą mieszkańców w zakresie geodezji i kartogra-
fii świadczonych przez Powiat Łęczyński zdecy-
dowanie się skrócą.

Tekst: Stanisław Dylewski
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Analiza statystyczna zdawalności w ośrodkach 
szkolenia kierowców znajdujących się 
na terenie powiatu łęczyńskiego - 2018 rok

Wywiad z Dorotą Szczęsną – Wójtem Gminy 
Spiczyn

Pani Wójt, gratulacje z okazji wyboru na II 
kadencję. Mieszkańcy Spiczyna zaufali Pani 
po raz kolejny. Zapewne z nową werwą, pomy-
słami i inicjatywami przystępuje Pani do pracy 
na rzecz mieszkańców. Jakie plany inwesty-
cyjne na rok 2019?

Jeszcze raz dziękuję mieszkańcom naszej gmi-
ny za zaufanie. Pracuję ze zdwojoną siłą, z zaan-
gażowaniem i uczciwością. Dla Gminy Spiczyn jest 
wiele ważnych inwestycji.  Chciałabym wykonać 
termomodernizację szkoły w Charlężu, Januszów-
ce na które dostaliśmy około 1,5 mln środków unij-
nych. Jesteśmy po wstępnych analizach i wytycz-
nych, przygotowujemy również dokumentację na 
termomodernizację dla Szkoły Podstawowej w Za-
wieprzycach. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Kultury na remont kaplicy w Zawieprzycach. Rea-
lizujemy rozwój infrastruktury liniowej, kanalizację, 
wodociągi, oświetlenie. Również w tym roku chce-
my ogłosić przetarg na budowę Centrum Aktywi-
zacji Społecznej w Kijanach, na które dostaliśmy  
dofinansowanie ze środków unijnych 1,3 mln zł. 
Przez cały czas dążymy do rozwoju gminy w tym 
celu wykorzystujemy wszystkie możliwości pozy-
skiwania środków finansowych. Mam nadzieję, że 
założone cele na 2019 r. zrealizuję przy pomocy 
Rady Gminy Spiczyn.

Dużo mówi się w mediach o Funduszu Dróg 
Samorządowych. Czy gmina będzie aplikować 
o środki w ramach nowego programu samo-
rządowego?

Jeśli chodzi o drogi gminne składam wnioski do 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)  jak 
również do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). 
Współpracuję ze Starostwem, udało nam się uru-
chomić z Panem Starostą komunikację, mam na-
dzieję że uda nam się pozyskać środki na drogę 
2000L Kijany – Stawek, na którą został właśnie zło-
żony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmieniając temat, nikt w powiecie łęczyń-
skim nie wyobraża sobie oferty kulturalnej 
bez słynnej Majówki w Zawieprzycach? Kiedy 
odbędzie się wydarzenie i jakich atrakcji mogą 
spodziewać się mieszkańcy?

Już od dwunastu lat Gmina Spiczyn z Gminnym 
Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną organizuje 
Majówkę w Zawieprzycach. Serdecznie zaprasza-
my mieszkańców i gości na wzgórze zawieprzy-
ckie 19 maja godz. 14. Na pewno nie zabraknie 
atrakcji, zaplanowaliśmy pokazy, animacje, poka-
zy sztukmistrzów, wstępy zespołów, konkurs ku-
linarny, kiermasz twórców ludowych, prezentacje 

Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs fotograficzny 
o gminie z atrakcyjnymi nagrodami pt. „Moja mała 
ojczyzna w obiektywie”. Będzie nocny pokaz la-
serów i wiele innych niespodzianek. Serdecznie 
wszystkich zapraszam.

Kończąc, chciałabym zapytać co dla Pani 
jest największym wyzwaniem w zarządzaniu 
gminą o charakterze rolniczym z tak ogrom-
nym potencjałem historyczno-kulturalnym?

To  niezwykły kawałek Lubelszczyzny.  Gmina 
Spiczyn ma na swoim terenie takie historyczne 
miejscowości jak Kijany, Jawidz, Charlęż, Zawie-
przyce. Na każdym kroku czuć genius loci. To 
tu znajdują się ruiny dawnych założeń parkowo-
pałacowych, niezwykłej urody pałac w Kijanach. 
To tutaj dzika natura zachęca  do uprawiania re-
kreacji, pieszo z kijkami nordic walking, rowerem, 
konno lub kajakami po Wieprzu i Bystrzycy. Stop-
niowo rozwija się agroturystyka, można skorzy-
stać z noclegów w Nowej Wólce, Zawieprzycach, 
Spiczynie i w Kijanach. Gmina Spiczyn stwarza 
dobre warunki do rozbudowy mieszkaniowej 
i indywidualnej, a w Jawidzu znajdują się tereny 
o powierzchni ponad 16 ha stanowiące własność 
Powiatu Łęczyńskiego, z przeznaczeniem na za-
budowę osiedlową. W obecnej chwili prowadzimy 
rozmowy z potencjalnymi  inwestorami odnośnie 
zagospodarowania terenów. Nasza gmina oferuje 
wspaniałe warunki do rekreacji i wypoczynku. Na-
turalny krajobraz, zabytki, czyste powietrze, a tak-
że historyczny Szlak Jana III Sobieskiego to idealne 
miejsce na krótki wypad lub dłuższy wypoczynek.

Rozmawiała: Justyna Słomka

To niezwykły kawałek Lubelszczyzny

Umowy na modernizację cyfrowych baz danych 
ewidencji gruntów i budynków

Uroczyste podpisanie umów. Fot. J. Słomka

Opracowanie: Barbara Polak



strona 12

Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego. Nr 3/2019Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia

Konferencja integracyjna w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Janowicy - 1 marca

Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej – etap powiatowy - 29 marca

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
w Łęcznej - 4 kwietnia

Warsztaty patriotyczno-historyczne OKM 1940 
„Ostaszków – Kalinin – Miednoje” - 7 marca

Konferencja profilaktyczna „Rak nie ma metryki”  
- 5 kwietnia

Konkurs Plastyczny „Symbole i Tradycje Świąt 
Wielkanocnych” - 5 kwietnia

Gminny Dom Kultury w Ziółkowie zorganizował spotkanie po-
święcone działalności podziemia niepodległościowego na terenie 
gminy Spiczyn, a w szczególności oddziału „Uskoka”. Gościem 
specjalnym był jego syn - Adam Broński.

Dyskusji dot. osób z niepełnosprawnością intelektualną towa-
rzyszyła  zbiórka w ramach akcji  „Kilometry Dobra”.

Konferencja „Tak dla autyzmu” - 7 kwietnia

Podczas konferencji  zorganizowanej przez Przedszkola Nie-
publiczne „Aniołek” w Łęcznej i w Kijanach wskazano wiele prak-
tycznych rozwiązań rodzicom dzieci z autyzmem oraz terapeutom 
działającym na terenie naszego powiatu i województwa.

Starosta Krzysztof Niewiadomski oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej bryg. Michał Pytlak nagro-
dzili laureatów konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Pomyśl 
logicznie” - 5 kwietnia

Konkurs ZSG w Łęcznej  ma na celu upowszechnianie wiedzy 
matematycznej wśród dzieci i młodzieży.

Prelekcja Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w ZS Nr 2  
w Milejowie dot. zbrodni komunistycznych w  1940 r.

Uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych zaprezentowali 
swoje talenty recytatorskie i wokalne w ZS Nr 2 w Milejowie.

Główną ideą konkursu organizowanego przez Szkołę Podsta-
wową w Nadrybiu jest promowanie znajomości zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przezwyciężanie lęku 
przed ratowaniem drugiego człowieka.

Festyn zorganizowany przez ORW w Łęcznej i Stowarzyszenie 
„Fortitudo” odbył się pod hasłem „W inności - piękno”.

Finał konkursu „Kolorowa Wielkanoc” w Centrum Kultury  
w Łęcznej. Na konkurs wpłynęło aż 467 prac.

Etap powiatowy wojewódzkiego konkursu „Śpiewający Słowik” 
cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet „Ama-
zonki” w Łęcznej zgromadziła tłumy uczestników.

Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej  
- 13 marca

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap 
powiatowy - 27 marca

Jaki był? „Uskok” Zdzisław Broński - 24 marcaPowiatowy Konkurs „Młodzi Ratownicy” - 22 marca


