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Szanowni Mieszkańcy,
jestem ogromnie zaszczycony, iż Rada Powiatu w Łęcznej powierzyła mi pełnienie funkcji Starosty Łęczyńskiego. Kierując się dobrem naszej małej ojczyzny zapewniam, iż dołożę
wszelkich starań, by rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, wsłuchując się przy tym w potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność. Drzwi mojego gabinetu zawsze będą otwarte dla
wszystkich osób nastawionych na dialog i współpracę. Wierzę, że dzięki owocnemu współdziałaniu z różnymi środowiskami zadania Powiatu przez najbliższe 5 lat będą realizowane
na wysokim poziomie i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Przede mną i moimi współpracownikami wiele nowych wyzwań. Przygotowując budżet na
kolejny rok szybko wdrażamy się w tematy związane z aktualnymi zadaniami i stanem finansów Powiatu Łęczyńskiego. Musimy też zmierzyć się z niekorzystnymi wyrokami Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2018 r., których konsekwencją jest konieczność
zwrotu 1,5 mln zł subwencji oświatowej za lata 2011-2012. Problemy te są skutkiem zmiany interpretacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązujących wówczas przepisów,
a nie wynikają z winy Powiatu, dlatego też wspólnie z blisko 100 innymi samorządami które
znalazły się w podobnej sytuacji będziemy walczyć i zrobimy wszystko co w naszej mocy,
by nasz Powiat nie musiał zwracać tych środków. Jednocześnie wyrażam przekonanie, że
zaangażowanie i determinacja Zarządu Powiatu i radnych przyczynią się do dalszego rozwoju
Powiatu Łęczyńskiego, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

Starosta Łęczyński

Z okazji nadchodzących świat Bożego Narodzenia życzę Państwu radosnych spotkań
w gronie rodziny oraz Bożego błogosławieństwa na każdy dzień Nowego Roku.

Spis Treści
Kontynuujemy prace
na drogach powiatowych
Miliony na sprzęt diagnostyczny
Druga edycja „Linteriady”
Najlepsi nauczyciele otrzymali nagrody
„Bolivar” dostępny
dla osób niepełnosprawnych
Strefy Aktywności oficjalnie otwarte
Warsztaty szkolne
Zespołu Szkół Górniczych lśnią nowością
Będzie termomodernizacja ZSR w Kijanach
#Komórkomania
Hołd dla Niepodległej znaczony
sukcesami uczniów „Jagiellończyka”
Edukacja nie tylko w szkole
Nasi Mikołaje
Krwi nie zastąpi nic...
Bezpłatne szkoły i kursy dla dorosłych
Certyfikat POT dla naszego
punktu informacji turystycznej
Nagrody sportowe przyznane
70 – lecie Przedszkola w Puchaczowie
70 – lecie Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Łęcznej
100 lat Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach
Dyskusyjny Klub Książki z Renatą Piątkowską

4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10

Nasi wśród najlepszych
stypendystów w województwie
Konkursy, zawody, imprezy powiatowe i pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego – 2018 rok
Nie musisz mieć dowodu
rejestracyjnego i OC przy sobie
„Razem Przeciwko Przemocy”
Debata społeczna – bezpieczeństwo ucznia
Zmiany w systemie
nieodpłatnej pomocy prawnej
Sukces projektu „Kamienie milowe”
Pierwsze efekty projektu „Ośrodek Wsparcia
Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”
PCPR w Łęcznej będzie
realizowało kolejny projekt
Najważniejsze są dzieci!
Manewry historyczne
Wystawa grzybów w PSSE w Łęcznej
Porozmawiajmy o HIV
Nowy radiowóz do zadań specjalnych
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Powiatowe obchody 100-lecia niepodległości
Nowa Rada i Zarząd Powiatu
Barbórka 2018
Kwalifikacja wojskowa 2019
Nowy Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Mikołajki ze Starostą
Powiatowe obchody 100-lecia niepodległości

10
11
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23

Ziemia Łęczyńska
Wydawnictwo Samorządu
Powiatu Łęczyńskiego
Nr 4 / 2018 grudzień
ISSN 1896-4044
Nakład 2000 szt.
Redaktor Naczelny:
Kazimierz Radko
Zespół Redagujący:
Beata Cieślińska
Emilia Warda
Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
21-010 Łęczna
al. Jana Pawła II 95 A
tel. 81 531 52 00
www.powiatleczynski.pl
www.turystyka-pojezierze.pl
Skład i druk:
Drukarnia Standruk
info@standruk.com
tel. 81 740 25 35
Zdjęcie na okładce:
Przedszkolaki oddają hołd bohaterom
walk o wolność Ojczyzny.
Fot. P. Romańczuk

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Ziemia Łęczyńska Nr 4/2018 grudzień

3

Kontynuujemy prace na drogach powiatowych
Dzięki sprzyjającej pogodzie pomimo późnej
jesieni wciąż trwają prace na drogach powiatowych. Oprócz zadań realizowanych we współpracy z Gminami oraz Urzędem Marszałkowskim,
Powiat Łęczyński stara się również o dodatkowe
środki zewnętrzne. Obecnie mamy duże szanse
na pozyskanie dofinansowania od Wojewody Lubelskiego na kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Kopina-Zaróbka.
- Złożyliśmy wniosek na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2009 L Kopina-Zaróbka”
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
Wojewoda Lubelski opublikował ostateczną listę
rankingową. Na 35 złożonych wniosków, nasz
znalazł się na wysokim 7 miejscu – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Wojciech Kister.
W przypadku otrzymania dofinansowania droga
powiatowa zostanie przebudowana na długości
ok. 5 km.
Jesienią prowadzone były m.in. roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1716 L Nadrybie-Urszulin” realizowanego w ramach tzw. „megaprojektu”, we współpracy z innymi powiatami z terenu woj. lubelskiego. Ww. zadanie jest współfinansowane w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Prace
na terenie powiatu łęczyńskiego są prowadzone
na odcinku od ronda w miejscowości Nadrybie
Dwór do granicy z Powiatem Włodawskim przy
jez. Sumin. Przypominamy, że realizacja projektu
jest zaplanowana na dwa lata, a termin zakończenia robót określony został na listopad 2019 r.
W październiku przy współpracy z Gminą
Cyców zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1801 L w miejscowości Bekiesza. Przebudową objęty został odcinek o długości ok. 1
km. W dalszym ciągu trwają prace na drodze
nr 1714 w Piasecznie, gdzie pobocze zostanie
utwardzone kostką betonową. W październiku
dzięki pomocy Gminy Puchaczów przy drodze
powiatowej nr 2015 L w miejscowości Ciechanki
wykonano chodnik o długości ponad 250 m. Ponadto zakończono prace mające na celu poprawę stanu nawierzchni na drogach powiatowych
nr 2006 L Ludwin – Dratów Kolonia (gmina Ludwin), nr 1564 L w Zawieprzycach (gmina Spiczyn) oraz 2014 L w Turowoli (gmina Puchaczów).
Dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w październiku przeprowadzona została modernizacja drogi nr 1565 L Nowa Wólka

Miliony na sprzęt
diagnostyczny
Szpital w Łęcznej czekają wkrótce duże zakupy.
6,7 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonych zostanie na nowoczesny sprzęt
diagnostyczny. Unijne środki pozyskane zostały w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, który podzielił 83 miliony zł pomiędzy 17 szpitali powiatowych. Projekt przygotowany przez SPZOZ
w Łęcznej zajął drugie miejsce.
- Pieniądze z tego projektu zostaną przeznaczone na
zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego - mówi
Krzysztof Bojarski, Dyrektor SPZOZ w Łęcznej i dodaje: - Szpital zyska cztery nowe aparaty rentgenowskie,
rezonans magnetyczny, mikroskop operacyjny i pierwszy w regionie ultrasonograf endoskopowy, tzw. EUS.

– Stary Radzic na odcinku ok. 1 km. Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni kruszywem.
W listopadzie ruszyły prace związane z przebudową ww. drogi na kolejnym odcinku o długości
również ok. 1 km. Kontynuacja zadania jest możliwa dzięki pomocy finansowej Gminy Ludwin
oraz oszczędnościom poprzetargowym.
Tekst: Michał Bijata

Modernizacja drogi Nowa Wólka – Stary Radzic.
Fot. ZDP w Łęcznej

Druga edycja „Linteriady”
Firma PRG Linter S.A. zaproponowała uczniom klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej uczestnictwo w kolejnym Konkursie Współzawodnictwa Zespołowego „Linteriada”.
I etap konkursu to rywalizacja sportowa, II etap to przygotowanie projektu związanego z branżą
górniczą, III etap artystyczny (fotograficzny), IV etap to oceny z przedmiotów zawodowych. Dyrektor ZSG zachęcał do włączenia się w rywalizację, bo jak podkreślał nagroda jest tego warta. Zwycięska szóstka, tak jak i w ubiegłym roku, wyjedzie na tygodniowy pobyt do Istebnej do ośrodka
wypoczynkowego firmy Linter Tour S.A. - Postanowiliśmy tak zbudować ten konkurs, żebyście mogli wykazać się na wielu płaszczyznach – mówił Dyrektor techniczny PRG Linter Andrzej Fedurek.
- Nacisk kładziemy nie tylko na wiedzę zawodową, bo dziś równie ważna jest kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Chcemy, by każdy uczestnik poznawał swoje miejsce w grupie, odkrywał w grupie lidera i na niego pracował. To jest bardzo istotne, by osiągać założone cele - mówił.
- Będziemy też nagradzać uczestników na każdym etapie, a nie tylko zwycięzców całego konkursu.
Tekst: Marzena Olędzka

Sprzęt trafi na szpitalne oddziały diagnostyczne po
przeprowadzeniu procedury przetargowej w I kwartale
przyszłego roku.
Tekst: Danuta Matłaszewska

Spotkanie informacyjne na temat „Linteriady” w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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Najlepsi nauczyciele otrzymali nagrody
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łęczyński otrzymało nagrody za
wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych
odbyło się 12 października w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Uczestniczyli w nim m.in.:
Starosta Roman Cholewa, Przewodniczący Rady
Powiatu Jan Baczyński vel Mróz, Wicestarosta
Dariusz Kowalski, Członek Zarządu Krystyna Wiśniewska, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Powiatu Andrzej Grzesiuk, Sekretarz Powiatu
Kazimierz Radko, Naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Marta Piwońska, którzy złożyli również
nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Nagrody otrzymali nauczyciele z następujących placówek:
- Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka
w Łęcznej: Dorota Makara, Emilia Salak
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej: Edyta Król,
Marzena Golan

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem: Elżbieta Falkowska, Dorota Kośmider, Grażyna Podleśna
- Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie:
Anna Czubacka, Teresa Zgolińska
- Zespół Szkół w Ludwinie: Joanna Orlikowska

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach: Marianna
Zarczuk, Jolanta Wąsala
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej: Danuta Kubiś.
Tekst: Beata Cieślińska

Nagrodzeni nauczyciele z dyrektorami szkół i władzami Powiatu. Fot. B. Cieślińska

„Bolivar” dostępny dla osób niepełnosprawnych
Zakończone zostały prace budowlane w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w zakresie dostosowania łazienki dla osób
z niepełnosprawnością oraz wykonania dwóch
podjazdów dla niepełnosprawnych ruchowo do
budynku szkoły.
Prace zostały wykonane przy dwóch wejściach do budynku: wejściu głównym oraz
bocznym, z którego najczęściej korzystają
uczniowie. Ponadto wykonana została pochylnia
w łączniku pomiędzy dwiema częściami szkoły.
Remont jednej z łazienek obejmował zamontowanie odpowiednich poręczy oraz ceramiki.
Celem inwestycji było ułatwienie dostępu do
szkoły osobom niepełnosprawnym ruchowo.
Prace zostały wykonane w ramach projektu
pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy
start zawodowy” nr RPLU.12.04.00-06-0054/17,
realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś
priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Pochylnia wewnątrz budynku szkoły. Fot. A. Giszczak

Tekst: Anna Giszczak

Łazienka dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Fot. A. Giszczak

Nowy podjazd do szkoły. Fot. A. Giszczak
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Strefy Aktywności oficjalnie otwarte
9 listopada w Milejowie odbyło się uroczyste
otwarcie siłowni plenerowych na terenie szkolnym, przy okazji uroczystości z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości. Natomiast na terenie
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach uroczyste
otwarcie miało miejsce 14 listopada, również przy
okazji uroczystości upamiętniających odzyskanie
niepodległości.
Strefa zlokalizowana przy Zespole Szkół Nr 2
im. Simona Bolivara w Milejowie Osadzie zajmuje
powierzchnię 240 m2. Składa się z siłowni plenerowej na 6 urządzeń (w tym urządzenia podwójne:
orbitrek, wioślarz, motylek, koło Tai-Chi, twister
i wahadło, rowerek, biegacz), ze strefy relaksu
składającej się z 4 ławek, urządzeń do gier (stolik
do gier w szachy/warcaby, gry w kółko i krzyżyk)
oraz z nasadzeń dookoła.

W Kijanach powstała strefa w wariancie rozszerzonym na powierzchni 305 m2: siłownia plenerowa, w skład której wchodzą jeździec, biegacz, podwójne wyciskanie wyciąg górny, drabinka i podciąg nóg, orbitrek, podwójna ławka, urządzenia do
gier edukacyjnych montowane na stałe (szachy/
warcaby), gra w kółko i krzyżyk, nasadzenia roślin.
Dodatkowo dla najmłodszych wybudowany został
plac zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym z furtką i bramą, składający się z zestawu sprawnościowego, wagi i piramidy linowej. Jest to szczególnie
pożądana część inwestycji, ze względu na dzieci,
podopiecznych placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, której siedziba sąsiaduje bezpośrednio z terenem inwestycji.
Powstałe siłownie, mimo umiejscowienia ich na
terenach placówek szkolnych i wychowawczych
są ogólnodostępne - korzystać z nich mogą wszy-

Otwarta Strefa Aktywności w Kijanach. Fot. A.Giszczak

scy mieszkańcy miejscowości. Inwestycja ta jest
zgodna z Programem rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - służyć będzie różnym grupom wiekowym, tworząc przestrzeń do aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji
społecznej.
Na budowę obydwu stref Powiat Łęczyński
uzyskał z Ministerstwa Sportu dofinansowanie
w ramach Program Rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
- edycja 2018. Łączna kwota dofinansowania ze
środków Ministerstwa Sportu wynosi 64 800 zł,
pozostała kwotę tj. 88 984 zł Powiat sfinansował
ze środków własnych.
Tekst: Anna Giszczak

Otwarta Strefa Aktywności w Milejowie. Fot. A. Giszczak

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Górniczych
lśnią nowością
W listopadzie 2018 r. zakończony został etap projektu „Modernizacja
Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” obejmujący
remont dwóch hal w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Warsztaty mieszczą się przy ul. Przemysłowej 16 na tzw. Pasterniku i korzystają z nich uczniowie kształcący się w zawodzie technika górnictwa
podziemnego i technika mechanika.
Modernizacja objęła m.in. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę
posadzek, wykonanie zaplecza socjalnego, budowę przyłącza wody i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymianę sieci c.o i c.t oraz wentylacji,
a także wykonanie węzła cieplnego. Dzięki remontowi w halach będzie
można swobodnie prowadzić zajęcia w okresie jesienno-zimowym. Wymieniona została także instalacja elektryczna oraz dostosowana do potrzeb
maszyn w pracowni praktycznej nauki zawodu. Uczniowie będą mieli własne zaplecze sanitarne: łazienki z prysznicem i toalety.
Następnym etapem prac będzie doposażenie pracowni mechanicznej,
która będzie zlokalizowana w wyremontowanych warsztatach w następujące urządzenia specjalistyczne: tokarkę 410 x 1000 V z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi, tokarkę CNC, frezarkę CNC 8KW, szlifierkę do płaszczyzn, plazmę CNC oraz doposażenie pracowni elektrycznej (w budynku szkoły przy
ul. Bogdanowicza 9) w silnik synchroniczny małej mocy, silnik bocznikowy
prądu stałego małej mocy, silnik indukcyjny pierścieniowy, kamerę termowizyjną, sterownik PLC, falownik, miernik rezystancji uziemień, maszynę
wielofunkcyjną prądu stałego, silnik uniwersalny, drukarkę 3D.
6

Modernizacja warsztatów realizowana jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tekst: Marzena Olędzka

Zmodernizowane warsztaty szkolne Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Fot. M. Olędzka
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Będzie termomodernizacja ZSR w Kijanach
Powiat Łęczyński podpisał umowę na realizację kolejnego projektu.
W latach 2019-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach będzie wdrażał
przedsięwzięcie pt. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”.
- Bardzo cieszę się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie. Realizacja tej inwestycji pozwoli znacznie zmniejszyć koszty szkoły związane
z ogrzewaniem - mówi Dyrektor ZSR w Kijanach Jolanta Wąsala.
Projekt obejmuje następujące zadania:
Budynek główny szkoły
1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie kompletnej instalacji
wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianę rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
2. Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
3. Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
4. Docieplenie ścian zewnętrznych;
5. Wykonanie elewacji budynku.

Internat
1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie kompletnej instalacji
wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianie rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
2. Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
3. Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
4. Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych;
5. Ocieplenie stropodachu;
6. Wykonanie elewacji budynku.
Projekt będzie realizowany w ramach RPO WL 2013-2020, Działanie
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wartość projektu:
1 128 644,06, w tym: środki unijne to 780 130,80 zł, budżet państwa
91 780, 09 zł, budżet Powiatu 256 733,17 zł.
Tekst: Beata Cieślińska

#Komórkomania
4 listopada w Zespole Szkół
w Ludwinie odbyła się kolejna
edycja #Komórkomanii. Jest to
akcja o charakterze edukacyjnorejestracyjnym. Ma ona na celu
upowszechnienie wiedzy na temat
dawstwa szpiku kostnego oraz za-

chęcenie do rejestracji osoby, które
chcą dołączyć do grona potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Na dzień 30 lipca 2018 r. w bazie
Fundacji DKMS, która organizuje

#Komórkomanię, zarejestrowanych
było 1.340.000 potencjalnych dawców, spośród których 5000 już oddało swoje komórki potrzebującym
pacjentom na całym świecie. W Zespole Szkół w Ludwinie w ramach
akcji materiał genetyczny pobrany

został od szesnastu osób. Ich decyzja świadczy o ogromnej wrażliwości, za którą dziękujemy.
Tekst: Małgorzata Pobereżko

Hołd dla Niepodległej znaczony sukcesami
uczniów „Jagiellończyka”
- Nie tylko w doniosłych momentach czcimy
100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieje się to przy każdym waszym
mniejszym i większym sukcesie w konkursach
przedmiotowych i tematycznych. Biorąc w nich
udział, zdobywając w nich laury i wyróżnienia
także manifestujecie swój patriotyzm – tymi
słowami zwracała się do uczniów pani Dorota
Makara, Dyrektor ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej podczas szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
O słuszności wypowiedzianych przez Dyrektora słów świadczy szereg bieżących sukcesów
uczniów „Jagiellończyka” w konkursach, których
tematyka lub hasło odnosiło się bezpośrednio
lub pośrednio do obchodów tak ważnego dla nas
w tym roku święta państwowego.
Niewątpliwym i znaczącym sukcesem ku czci
Niepodległej jest zajęcie II miejsca przez Weronikę Pyszyńską, uczennicę 3 klasy LO w Ogólnopolskim Przeglądzie Poezji XXI Jesienne Debiuty

Poetyckie, która w nagrodę otrzymała indeks na
wybrany przez siebie kierunek na Wydziale Humanistycznym KUL. Kolejny uczeń - Alan Wolski
z klasy IV technikum informatycznego - otrzymał
wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXELAch!”, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. W wojewódzkim
konkursie na prezentację multimedialną „Niepodległa, nasza, jedyna” uczniom z klasy II technikum informatycznego Jolancie Brzostowskiej
i Mateuszowi Śliwce udało się zdobyć kolejno
pierwsze miejsce i wyróżnienie.
Część z uczniowskiej społeczności świętuje
ten wyjątkowy dla naszego narodu rok na sportowo, biorąc udział w rożnego rodzaju zawodach
i turniejach walcząc o miejsca na podium. Ostatnio „jagiellońska” dziewczęca drużyna siatkarska
w III Niepodległościowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Łęczyńskiego wywalczyła
II miejsce.
Tekst: Emilia Salak

Weronika Pyszyńska. Fot. arch. szkoły
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Edukacja nie tylko w szkole
Wiedzę można zdobywać nie tylko w szkole,
ale również biorąc udział w targach tematycznych, wykładach, wizytach studyjnych. Nasze
szkoły doskonale wiedzą o tym i dbają o to,
by uczniowie mieli możliwość stałego kontaktu z przedstawicielami zawodów w których się
kształcą, poznania nowinek technologicznych,
problemów i wyzwań dotyczących branż, z którymi chcą związać swoją dalszą drogę życiową.
10 października uczniowie klasy mundurowej
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie uczestniczyli
w wyjeździe dydaktycznym do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Uczniowie wysłuchali
wykładu prowadzonego w Wydziale Lotniczym,
mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wojskowych oraz zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych. Wyjazd był jednym z elementów podpisanego w 2017 roku porozumienia o współpracy
szkoły z dęblińską „Szkołą Orląt”. Młodzież
z klas mundurowych wzięła również udział
w drugiej edycji Wschodniej Konferencji i Targów
Ochrony Granic „GRANICE”, które odbywały się
w dniach 24-25 października w Lublinie. Targi
poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa
granic na wschodniej flance Unii Europejskiej
i związanych z tym wyzwaniom, przeglądem

aktualnego stanu modernizacji wyposażenia
polskich służb granicznych oraz infrastruktury
wspierającej ochronę granic. Podczas targów
młodzież oglądała szeroko rozumiane wyposażenie, urządzenia i technologie do ochrony
granic przeznaczone dla funkcjonariuszy służb
granicznych, celnych i kontroli sanitarnej. Dopełnieniem prezentacji na stoiskach wystawowych
były dynamiczne pokazy formacji mundurowych
– Służby Celnej i Służby Więziennej z użyciem
pojazdów, broni hukowej, materiałów pirotechnicznych i psów służbowych.
28 listopada uczniowie klas 4dm, 3a, 1a i 1d
Zespołu Szkół Górniczych wzięli udział wykładach na temat bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Dwugodzinne zajęcia realizowane w ramach projektu Ministerstwa Energetyki „Poznaj
Atom” poprowadził dr Wiktor Parol, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i współpracownik Fundacji Instytut Zrównoważonej
Energetyki w Krakowie. Uczniowie rozmawiali
z wykładowcą o wykorzystaniu energii w różnych gałęziach gospodarki, a także o potencjale
jaki stanowi energetyka jądrowa w zaspokajaniu
potrzeb energetycznych Polski i świata.

Uczniowie „Bolivara” na targach „Granice”. Fot. arch. szkoły

Tekst: Beata Cieślińska
Wykłady naukowe w ZSG w Łęcznej. Fot. arch. szkoły

Nasi Mikołaje

Krwi nie zastąpi nic...

W ZSG w Łęcznej i w „Jagiellończyku” zakończyła się akcja „Mikołaj
o Tobie nie zapomni”, dzięki której czwórka dzieci z potrzebujących rodzin
otrzymała okazałe paczki.

Dobrze wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,
którzy 28 listopada wzięli udział w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem prowadzili zbiórkę pieniędzy i słodyczy wśród kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Udało się przygotować prezenty mikołajowe dla: 9-letniego Pawła, 12-letniego Damiana,
Przemka i 12-letniej Oli. Paczki zostały przekazane do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy parafii pw. św. Barbary w Łęcznej, która prowadzi tę akcję we współpracy z Młodzieżowym Wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkie prezenty 6 grudnia zostały
zawiezione do dzieci przez ekipę Świętych Mikołajów.

Uczniowie zapoznali się z ideą krwiodawstwa oraz warunkami dotyczącymi możliwości oddawania krwi. Sama akcja honorowego krwiodawstwa
z udziałem uczniów z „Jagiellończyka” została prowadzona w szkole 6
grudnia. Krew można również oddawać w każdym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, w ich oddziałach terenowych lub punktach pobrań mobilnych. Kolejna akcja w Łęcznej będzie prowadzona 28 marca 2019 r. w godz.
08.30 – 13.00 na parkingu przy Parku Trzeciego Tysiąclecia przy parafii pw.
św. Marii Magdaleny (ul. Świętoduska 2).

Tekst: Marzena Olędzka, Monika Mazur

Tekst: Marzana Olędzka

Uczniowie ZSG włączyli się w akcję „Mikołaj o Tobie nie zapomni”. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSG. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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Bezpłatne szkoły i kursy dla dorosłych
Rozpoczął się zimowy nabór w szkołach
powiatowych. Jest to kolejna okazja dla osób
dorosłych na bezpłatne podwyższenie swoich
kwalifikacji.
W Zespole Szkół w Ludwinie trwa nabór do
następujących typów szkół:
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoły Policealne (forma zaoczna) - wymagane wykształcenie średnie
- opiekun medyczny
- technik sterylizacji medycznej
- technik administracji, zajęcia dodatkowe:
sekretarka medyczna
- technik usług kosmetycznych
- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- technik rachunkowości
- florysta

Szkoły Policealne (forma stacjonarna – wieczorowa) – wymagane wykształcenie średnie
- technik masażysta
- terapeuta zajęciowy
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - wymagane
ukończenie 18. roku życia
- kucharz
- agrobiznes
- rolnik
- fototechnik
- technik logistyk
- rachunkowość
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla
osób posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły (tel. 81/ 757 00 43) oraz
na stronie internetowej www.zsludwin.pl

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
- technik mechanik
- technik górnictwa podziemnego
- technik przeróbki kopalin stałych
Więcej informacji w sekretariacie szkoły
(tel. 81/752 12 57) oraz na stronie internetowej
www.zsg-leczna.pl
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie zaprasza chętnych na następujące
kierunki:
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
- ślusarz
Szczegółowe informacje: tel. 81/531 54 71,
81/75 72 021, www.zs2milejow.edu.pl
Tekst: Beata Cieślińska

Certyfikat POT dla naszego punktu informacji
turystycznej
5 października w Lublinie odbyła się Gala Turystyki, podczas której m.in.
wręczono certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej najlepszym punktom informacji turystycznej z całego województwa, w tym prowadzonemu
przez nasze Starostwo.
Certyfikacja punktów informacji turystycznej odbywa się co 2 lata. Aby
otrzymać certyfikat, należy spełnić ściśle określone wymogi opracowane
przez Polską Organizację Turystyczną. Certyfikowanym punktom przyznawane są gwiazdki - od jednej do czterech. Ich ilość zależy m.in. od rodzaju
dostępnych materiałów informacyjnych, rodzajów świadczonych usług, lokalizacji, warunków lokalowych i wyposażenia, godzin otwarcia, kwalifikacji
kadry. Nasz punkt, podobnie jak poprzednio otrzymał dwie gwiazdki. Na
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim certyfikaty otrzymały również: Punkt
Informacji Turystycznej we Włodawie**, Punkt Informacji Turystycznej Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie*, Punkt Informacji Turystycznej
w Sosnowicy*.
Lokalne Centrum Informacji Turystycznej prowadzone przez Starostwo

Powiatowe w Łęcznej znajduje się na parterze budynku Centrum Zarządzania Siecią (Łęczna, al. Jana Pawła II 95B). Jest dostępne dla osób
niepełnosprawnych. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.0015.00 (wtorek 8.00-16.00). Dysponuje bezpłatnymi materiałami informacyjnymi na temat atrakcji turystycznych: powiatu łęczyńskiego, Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego i województwa lubelskiego. Do dyspozycji odwiedzających są m.in. mapy, przewodniki turystyczne, pocztówki. Z oferty
punktu korzystają zarówno mieszkańcy powiatu jak i turyści. Przydatne
informacje zamieszczane są również na turystycznym portalu www.turystyka-pojezierze.pl oraz w turystycznej aplikacji na telefon „Kameralne Pojezierze”, którą można bezpłatne pobrać ze sklepów internetowych. Punkt
organizuje również ciekawe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na
temat historii, kultury i przyrody regionu - zarówno we własnym zakresie,
jak i przy udziale podmiotów współpracujących np. Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych, Poleskiego Parku Narodowego.
Tekst: Beata Cieślińska

Nagrody sportowe przyznane
Zarząd Powiatu w Łęcznej w dniu 24 października 2018 r. przyznał zawodnikom z terenu powiatu łęczyńskiego jednorazowe nagrody finansowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali: zawodnicy Akademii Sztuk
Walki (Kacper Głowienka, Paweł Bielecki, Kuba Szymczuk, Olaf Steć,
Lena Głowienka, Kacper Szymczuk, Karolina Bojarczyk, Nikodem Dejko,
Bartosz Sadowski, Sara Steć, Kajetan Hapoń, Martyna Lachowska, Igor

Głowienka, Antoni Bojarczyk ) oraz zawodnicy Klubu Sportowego „Budowlani” Lublin w dyscyplinie rugby (Paweł Siedlecki, Grzegorz Kędzierski).
Wszystkim nagrodzonym sportowcom z terenu naszego powiatu gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji sportowych pasji.
Tekst: Monika Haraszczuk
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70 – lecie Przedszkola w Puchaczowie
Obchody w dniu 25 września rozpoczęły
się Mszą Świętą w kościele w Puchaczowie.
Następnie podczas przygotowanej z okazji jubileuszu prezentacji multimedialnej zobaczyć
można było 70 lat placówki w fotografii i życie
codzienne przedszkola. Za sprawą nauczycieli i przedszkolaków scena sali widowiskowej

Centrum Kultury w Puchaczowie zamieniła się
w scenę taneczną . Nie obyło się bez życzeń
i gratulacji przekazanych przez przybyłych gości. Uczestnicy uroczystości i przedszkolaki
dostali jubileuszowy kalendarz i słodki poczęstunek – tort.

Występ dzieci podczas jubileuszu 70-lecia Przedszkola
w Puchaczowie. Fot. arch. przedszkola

70 – lecie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
Uroczystość, która odbyła się w Centrum Kultury w Łęcznej w dniu 18 października rozpoczął
koncert muzyczny. Kolejnym punktem programu
był film przedstawiający 70 lat działalności Biblioteki oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień
obecnym pracownikom i książnicy, a także podziękowań i książek dla byłych pracowników
biblioteki i wieloletnich czytelników. Podczas
uroczystości nagrodzono także laureatów
konkursu recytatorskiego „Bądź wierny. Idź”,

zorganizowanego z okazji 70-lecia biblioteki,
10. rocznicy nadania placówce imienia Zbigniewa Herberta oraz Roku Herberta. Sponsorem
nagród w konkursie było Starostwo Powiatowe
w Łęcznej. Na zakończenie uroczystości goście
zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek. Uroczystości towarzyszyła wystawa
„Bądź wierny. Idź” przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zasłużeni pracownicy biblioteki otrzymali odznaczenia
i wyróżnienia. Fot. arch. biblioteki

100 lat Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach
Główne uroczystości odbyły się 16 listopada.
W części historycznej młodzi artyści śpiewem,
słowem i tańcem przypomnieli okoliczności odradzania się Polski po latach zaborów. Inscenizacji
towarzyszyła multimedialna prezentacja ukazująca
dzieje szkoły. Kolejnym punktem uroczystości był
wspólnie wykonany polonez i wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych. Uroczystość uświetnili swym
udziałem goście: Izabela Korzeniowska – regionalistka opowiadająca o historii Zawieprzyc i gminy

Spiczyn oraz Władysława Chudziak – ludowa poetka z Kolonii Zawieprzyce. Swój artystyczny talent
zaprezentowały absolwentki szkoły. Końcowym
akcentem głównych obchodów było wmurowanie
„Kapsuły Czasu” zawierającej informacje o miejscu
i ludziach dziś tworzących historię szkoły, przesłanie do przyszłych pokoleń uczniów, nauczycieli
i rodziców oraz marzenia i przemyślenia obecnych
uczniów i gości.
Opracowanie: Beata Cieślińska

Uroczysty polonez w wykonaniu uczestników uroczystości.
Fot. arch. szkoły

Dyskusyjny Klub Książki z Renatą Piątkowską
8 listopada sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej „pękała w szwach”. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej gościła
Renatę Piątkowską na XCVI spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki sponsorowanym przez
Instytut Książki w Krakowie. Nasz gość to znana
i ceniona pisarka książek dla dzieci. Napisała ich

ponad trzydzieści. Wiele z nich znajduje się na
Złotej Liście Fundacji „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom”.
Spotkanie zostało poświęcone publikacji „Która to Malala”, w której autorka opisuje prawdziwe
losy pakistańskiej nastolatki, laureatki Pokojowej

Nagrody Nobla – Malali Yousafzai.
Książki Renaty Piątkowskiej są dostępne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej. Zbiór
jest na bieżąco uzupełniany o kolejne nowości.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych czytelników.
Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska

Nasi wśród najlepszych stypendystów w województwie
10 grudnia 230 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,
odebrało dyplomy z rąk Wojewody Przemysława Czarnka i Kurator Oświaty Teresy Misiuk.
12 grudnia Marszałek Województwa Jarosław
Stawiarski oraz Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk wręczyli stypendia w ramach programu
„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Wśród
tej grupy nie zabrakło stypendystów ze szkół Powiatu Łęczyńskiego.
10

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z powiatu
łęczyńskiego:
- Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej: Daniel Huszaluk, Weronika Pyszyńska
- Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie:
Laura Kubić, Radosław Wójcik
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej: Adrian
Roczon
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach: Konrad
Szabała.
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Do grona uczniów objętych programem stypendialnym Marszałka Województwa Lubelskiego: „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, skierowanym do szczególnie uzdolnionych uczniów
w zakresie przedmiotów zawodowych zalicza się
Adrian Roczon, uczeń Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej oraz Patryk Widziński z Zespołu Szkół
Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie.
Tekst: Marzena Olędzka

Konkursy, zawody, imprezy powiatowe
i pod patronatem Starosty Łęczyńskiego – 2018 rok
STYCZEŃ
VI edycja Halowych Turniejów o Puchar Prezesa Górnika Łęczna pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Fundacja Akademia Sportu Górnika Łęczna
Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda kolęda…”
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej
XXIII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Łęczyńskie tradycje bożonarodzeniowe”
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej
LUTY
IX Międzyszkolny Konkurs „Moja Mała Ojczyzna. Powstanie Styczniowe
w Powiecie Łęczyńskim” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu, Starostwo Powiatowe
w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Łęczyńskie tradycje bożonarodzeniowe”.
Fot. arch. SP w Łęcznej

MARZEC
XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” (etap powiatowy)
Organizator: KPPSP w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
XXII Konkurs Plastyczny Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych
„Kolorowa Wielkanoc”
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Orto Quiz Dyslektyczny pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów „Przebudzeni
do życia” (etap powiatowy)
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Fot. arch. KPPSP w Łęcznej

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (etap powiatowy)
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (etap powiatowy)
Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KWIECIEŃ
XI Powiatowy Konkurs Pomyśl Logicznie pod patronatem Starosty
Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Festyn Integracyjny „Świat-przyjaciel nas wszystkich” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Fot. arch. ZSR w Kijanach

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”,
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (etap regionalny) pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: ZSR w Kijanach
VI Konkurs Powiatowy „Młodzi ratownicy” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nadrybiu

Konkurs Powiatowy „Młodzi ratownicy”.
Fot. arch. ZSP w Nadrybiu
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IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką – kwiaty wiosną” pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo” w ramach Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Organizator: Przedszkole w Puchaczowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie
MAJ
Majówka w Zawieprzycach
Organizator: Gmina Spiczyn, Powiat Łęczyński
VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” pod patronatem
Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe
w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo”.
Fot. arch. Przedszkola w Puchaczowie

Powiatowy Konkurs Językowy z zastosowaniem technologii informatycznej „LIP READING - Zgadnij co mówię” 2018 pod patronatem Starosty
Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkół w Puchaczowie
Piknik Rowerowy Łęczna-Rogóźno pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Łęczyńskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pojezierze”
V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego “English around the Englishspeaking countries”,
Organizator: I LO im. J. Zamoyskiego w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
XVI Bieg Kasztelański
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Urząd Miejski w Łęcznej, Starostwo
Powiatowe w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”.
Fot. arch. SP nr 2 w Łęcznej

37. Mały Konkurs Recytatorski (etap powiatowy)
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” (etap powiatowy)
Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów i uczniów klas VII
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Indywidualne Spławikowe Mistrzostwa Polski Weteranów oraz Seniorów
Organizator: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach kampanii społecznej 2017/2018
„PO-MOC! Razem Przeciwko Przemocy” i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej oraz Komendanta
Powiatowej Policji w Łęcznej
Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.
Fot. arch. ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

Powiatowy konkurs „Zdrowie dla wszystkich – żyj zdrowo i aktywnie”
w ramach Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, PSSE w Łęcznej
Konkurs fotograficzny „Ruch to zdrowie moja rodzina Ci to powie” w ramach
Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Organizator: Przedszkole Nr 3 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
CZERWIEC
Dzień Otwartych Drzwi Państwowej Inspekcji Pracy w ZSR w Kijanach
Organizator: PIP, ZSR w Kijanach
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Powiatowy Konkurs Plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Fot. arch. SP w Łęcznej
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Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do różniczki”,
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
VII edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego „Wakacje tuż, tuż…
w bajkowej krainie”
Organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Piknik rodzinny „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu

Piknik rodzinny „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.
Fot. arch. ZSP w Nadrybiu

Konkurs Plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania”- „Kiedy szron
na drzewach – Łęczna 2018”
Organizator: CK-Osiedlowy Dom Kultury ul. Górnicza 12, Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
VII Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu w ramach Powiatowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie
Organizator: Zespół Szkół w Cycowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Przedszkole Samorządowe w Milejowie
XI Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
XXIII Powiatowy Konkurs Poezji „Sztubackie strofy”
Organizator: CK-Osiedlowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Jubileusz 75-lecia szkoły średniej w Milejowie.
Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Powiatowy Konkurs Plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Jubileusz 75-lecia szkoły średniej w Milejowie
Organizator: ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
WRZESIEŃ
Dożynki Powiatowo-Gminne w Ludwinie
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Gmina Ludwin
„Bieg o wschodzie słońca” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Uwalniania Endorfin-Wolność
Endorfinom

Dożynki Powiatowo-Gminne w Ludwinie.
Fot. arch. SP w Łęcznej

XVIII Bieg Simona Bolivara „Od przedszkola do seniora” pod patronatem
Starosty Łęczyńskiego
Organizator: ZS Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
PAŹDZIERNIK
VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „W barwach jesieni – grzybobranie”
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie
Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Amator” przy Szkole Podstawowej w Cycowie
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ojczyzna w poezji”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Puchaczowie

Turniej Mowy Polskiej.
Fot. arch. PBP w Łęcznej

VII Turniej Mowy Polskiej – „Ku niepodległości”
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
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Konkurs Fotograficzny „Leśne inspiracje – grzyby skarby
natury”
Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łęcznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo
Powiatowe w Łęcznej
LISTOPAD
IV turniej piłkarski Gramy dla Niepodległej pn. „Polska Wolna
i Niepodległa” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej
III Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Łęczyńskiego
Organizator: ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Niepodległa 2018” pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego i Oddziału IPN w Lublinie
Organizator: Zespół Szkół w Ludwinie
22. Jesienny Konkurs Recytatorski (etap powiatowy)
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
Konkurs plastyczny na plakat kampanii społecznej 2018/2019
„Razem Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego”
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej oraz
Komendanta Powiatowej Policji w Łęcznej
Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Niepodległa 2018”.
Fot. arch. ZS w Ludwinie

Konferencja rozpoczynająca kampanię społeczną 2018/2019 „Razem Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej oraz Komendanta Powiatowej Policji w Łęcznej
Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej
XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S.A.
Organizator: Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
GRUDZIEŃ
X Turniej Szachowy o „Kordzik Górniczy” Łęczna 2018
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej

Turniej Szachowy o „Kordzik Górniczy”.
Fot. arch. CK w Łęcznej

Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpieczny dom
i gospodarstwo”
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Oddział Regionalny
KRUS w Lublinie
Alert Ekologiczno-Zdrowotny
Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łęcznej

Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie.
Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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X edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj
Formę!” w ramach Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, PSSE w Łęcznej

Nie musisz mieć dowodu rejestracyjnego i OC przy sobie
Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą
wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) i polisy OC – oczywiście oba
dokumenty posiadamy. Policjant czy inny uprawniony do skontrolowania nas poprosi o prawo
jazdy i dowód osobisty. Dane o pojeździe i dokumentach pojazdu będzie weryfikował w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Ważne:
1) brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu
rejestracyjnego i polisy OC NIE oznacza, że
nie będziemy kontrolowani. Będziemy. Dane
pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Podczas kontroli
uprawnione służby (np. Policja, straż miejska,
czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK - Centralnej
Ewidencji Pojazdów.
2) brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu
rejestracyjnego i polisy OC NIE oznacza, że
w ogóle nie musimy ich mieć. Musimy. Dowód
rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym
dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów,
przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. Właściciele pojazdów nadal mają obowiązek ubezpieczenia OC.
3) nadal należy mieć przy sobie prawo jazdy
i dowód osobisty! Po wejściu w życie nowych przepisów kierujący może spotkać się
z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód
rejestracyjny pojazdu (wystarczy wiedzieć, że
dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.).
4) nadal należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie, jeśli kierujący będzie prowadzić pojazd, który został
zarejestrowany poza Polską.
Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie

dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze
zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego
dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był
zatrzymywany fizycznie.
Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy
pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska,
zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu
drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym.
Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana
do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący
otrzyma pokwitowanie.
Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ, który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące
zagadnienia jazdy bez dokumentów od dnia
1 października 2018 r. oraz elektronicznego
zatrzymania i zwrotu dokumentu
1. Co zrobić, gdy mój dowód rejestracyjny został zatrzymany elektronicznie, ale nie został mi fizycznie odebrany? Czy mogę dalej
jeździć?
Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu przez oznaczony w
nim okres czasu, nieprzekraczający 7 dni. Gdy
wskazany okres czasu minie pojazdem nie można się poruszać do czasu usunięcia przyczyny, z
której dokument został zatrzymany i zwrotu elektronicznie dokumentu przez organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał. Pokwitowanie
należy zachować do momentu elektronicznego
zwrotu dokumentu.
2. Kto może elektronicznie zwrócić mi dokument pojazdu?

Zwrócić dokument może organ, który go zatrzymał, lub organ, który go wydał, dopiero po
ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie
dokumentu. W przypadku organu kontroli ruchu
drogowego może zrobić to dowolna jednostka w
ramach tego organu. Oznacza to, że jeśli zatrzymania dokonał np. funkcjonariusz Policji w Warszawie to zwrócić dokument, poprzez odnotowanie zwrotu w Centralnej Ewidencji Pojazdów,
może funkcjonariusz Policji w Łęcznej. Podobnie
jeśli zatrzymania dokona jednostka ITD w Gdańsku to zwrotu może dokonać jednostka w Krakowie etc.
Uwaga: Jeśli dokument zatrzymał funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego to zwrócić dokumentu nie może funkcjonariusz Policji.
Zwrotu dokumentu w każdym przypadku może
dokonać również organ, który go wydał – czyli
urzędnik w starostwie, w którym pojazd był zarejestrowany.
Uwaga: zwrotu dokumentu nie może dokonać
diagnosta, który go zatrzymał. W tym przypadku dokument jest zwracany wyłącznie przez
organ, który go wydał.
3. Jeśli mój dokument zatrzymany został
przed 1 października 2018 r., to który organ
może mi go zwrócić?
W sytuacji gdy dokument, został fizycznie zatrzymany przez organ kontroli ruchu drogowego
przed 1 października 2018 r., to może być
on zwrócony wyłącznie przez organ, który go
wydał – w tym przypadku aby odzyskać dokument należy udać się do Starostwa, w którym
pojazd jest zarejestrowany.
Opracowanie: Elżbieta Duda

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Ziemia Łęczyńska Nr 4/2018 grudzień

15

„Razem Przeciwko Przemocy”
30 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, odbyła się konferencja zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Razem
Przeciwko Przemocy - dla Powiatu Łęczyńskiego”,
której organizatorami byli: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Łęcznej. Kampania została objęta
honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego,
Burmistrza Łęcznej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni
przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji,

przedstawiciele oświaty, a także inne instytucje
pomocowe działające w obszarze zjawiska przemocy. Konferencja rozpoczęła się uroczystym
ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego skierowanego do
uczniów szkół z terenu powiatu łęczyńskiego na
plakat tegorocznej kampanii. Podczas konferencji prelegenci poruszali zagadnienia w obszarze
tematyki „Dzieci jako ofiary przemocy domowej
wśród dorosłych”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Małgorzaty Sitarczyk, która na co dzień pracuje z ofiarami przemocy. Tematem jej wystąpienia były psychologiczne mechanizmy przemocy wobec dziecka. Na zakończenie
zaprezentowany został krótki film o Leslie Morgan
Steiner, która opowiada, iż sama jest ofiarą prze-

mocy, której doświadczyła ze strony swego męża.
Doskonała frekwencja jaką cieszyło się wydarzenie, jest dowodem na to, iż zjawisko przemocy, jest problemem, obok, którego nie można
„przejść” obojętnie.
Tekst: Barbara Tryk

Konferencja w ramach kampanii „Razem Przeciwko Przemocy
– dla Powiatu Łęczyńskiego”. Fot. arch. MOPS w Łęcznej

Debata społeczna – bezpieczeństwo ucznia
Bezpieczeństwo ucznia – pod takim hasłem odbyła się debata społeczna Policji z mieszkańcami
powiatu łęczyńskiego. W drugiej części spotkania
omówione zostało narzędzie jakim jest Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja
Moja Komenda.
W debacie w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
wzięli udział m.in przedstawiciele władz samorządowych, instytucji pomocowych, szkół, sołtysi i radni. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim
włączenie obywateli w wypracowanie propozycji
rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów.
Wstępem do dyskusji była prezentacja multimedialna na temat demoralizacji i przestępczości nieletnich, połączona z analizą funkcjonowania środków wychowawczych i poprawczych w kontekście
zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także ich resocjalizacji. Ponadto przedsta-

wiono skalę problemu na terenie powiatu łęczyńskiego oraz województwa lubelskiego. Nakreślono
podstawowe zagrożenia wynikające z korzystania
z Internetu, przemocy rówieśniczej oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Kolejnym punktem debaty było przybliżenie mieszkańcom narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.
Po wystąpieniach funkcjonariuszy policji przyszedł czas na analizę problematyki i pytania od
mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy
spotkania wskazali m.in. na potrzebę prowadzenia
prelekcji w szkołach szczególnie podejmujących
tematykę cyberprzemocy, zacieśnienie współpracy
z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach teatralnych i podejmującą problematykę bezpieczeństwa
ucznia oraz zintensyfikowania patroli policji w obrębie szkół szczególnie w godzinach porannych
w dni nauki szkolnej, kiedy jest wzmożony ruch
pojazdów.

Uczestnicy debaty mieli okazję za pomocą anonimowej ankiety wyrazić swoje zdanie na temat
przeprowadzonego spotkania. Na zakończenie
Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej podziękował uczestnikom spotkania za udział w debacie
i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz zobligował się do uwzględnienia wszystkich zgłoszonych wniosków podczas debaty.
Tekst: Izabela Zięba

Uczestnicy debaty zorganizowanej przez policję.
Fot. arch. KPP w Łęcznej

Zmiany w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Od 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. W naszym powiecie zmieni się również lokalizacja
punktów, w których świadczona będzie tego rodzaju pomoc.
Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął działać system
pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP oraz Instytutem Wymiaru
Sprawiedliwości podjęło prace zmierzające do znowelizowania ustawy.
W efekcie prac prowadzonych w Sejmie 15.06.2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, która oprócz nowych usług
(nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) rozszerza
katalog beneficjentów. Przewiduje ona, że począwszy od roku 2019 do
uzyskania pomocy uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Ustawa przewiduje też w każdym powiecie realizację
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przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej. W dniu 30.07.2018 r. Prezydent
RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawa z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
W powiecie łęczyńskim w 2019 roku będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński, gdzie porad będą udzielali adwokaci i radcy prawni na podstawie
porozumienia z Radą Okręgową Radców Prawnych i Radą Okręgową Rady
Adwokackiej będzie funkcjonował w Łęcznej na parterze budynku przy
al. Jana Pawła II 95 (znajduje się w nim m.in. urząd pracy, urząd skarbowy). Drugi punkt, prowadzony przez organizację pozarządową będzie
zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Cycowie. Punkty będą funkcjonowały
od poniedziałku do piątku. Zapisy do obydwu punktów będą prowadzone
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Szczegółowe informacje zostaną
podane na stronie internetowej Starostwa na początku roku.
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Tekst: Beata Cieślińska

Sukces projektu „Kamienie milowe”
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w grudniu b.r.
kończy realizację projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnością”, z którego skorzystało ponad 50
osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu łęczyńskiego, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe. Efektem realizacji projektu było również utworzenie w Łęcznej spółdzielni socjalnej, gdzie powstały
kolejne miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.
Projekt trwał od 01.01.2017 r. 30 osób nabyło uprawnienia czeladnicze
w zawodzie kucharz małej gastronomii i odbyło 4 – 6 miesięczny staż w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej lub na otwartym rynku pracy. Po szkoleniu i stażu, umowy o pracę w PZAZ otrzymało 9 osób.
Kolejna grupa 15 osób przeszkoliła się i obecnie odbywa staż w zawodzie
pracownik utrzymania zieleni miejskiej w takich instytucjach jak: Szpital Powiatowy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych,
PZAZ, czy Inwemer Lublin. W projekcie zaangażowani byli tłumacze języka
migowego, gdyż troje uczestników było osobami niesłyszącymi. We wrześniu ukończyła szkolenie ostatnia 5-osobowa grupa w zawodzie pracownik
remontowo-budowlany. Podjęli oni staż m.in. w nowopowstałej w Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem” Łęcznej czy w Zakładzie Aktywności
Zawodowej.
Jednym z założeń projektu „Kamienie milowe w rehabilitacji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnością” było bowiem również utworzenie
spółdzielni socjalnej przez dwa podmioty prawne - miasto i powiat. Już

w styczniu 2019 roku zatrudnienie czeka na najlepszych stażystów projektu
w nowotworzonym podmiocie ekonomii społecznej - Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”. Spółdzielnia oferuje umowy o pracę
na pełny etat. W jej zakresie będą usługi dla mieszkańców powiatu m.in.
kompleksowe sprzątanie w instytucjach, firmach czy u klientów indywidualnych; sprzątanie klatek schodowych i piwnic; czyszczenie, mycia nagrobków, dekorowanie kwiatami i zniczami; kompleksowa pielęgnacji terenów
zielonych; koszenie trawników w ogrodach przydomowych i parkach; grabienie liści, pielenie ręczne, porządkowanie podwórek i ogrodów; prace
remontowo-budowlane; odśnieżanie; transport małych gabarytów, przewożenie sprzętów i urządzeń, rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowę
czy zamówienie i dowóz posiłków z „Kuchni od Serca” (ul. Krasnystawska
52, Łęczna).
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Mamy nadzieję, że poprzez zlecanie
usług spółdzielni zatrudnione w niej osoby będą realizowały się zawodowo
i społecznie, a usługi świadczone przez Spółdzielnię będą cieszyły się dużym uznaniem wśród mieszkańców.
Tekst: Małgorzata Paprota

Pierwsze efekty projektu
„Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”
Od kwietnia Powiat Łęczyński realizuje projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie
Łęczyńskim”, wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy podejmują szereg działań na rzecz wsparcia osób zamieszkujących teren powiatu oraz pracowników w/w instytucji.
We wrześniu i październiku br. przeprowadzono osiem szkoleń dla koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w ramach podniesienia ich kwalifikacji. Dokonano również zakupu wyposażenia do sal szkoleniowych/terapeutycznych PCPR i ORW. Sale instytucji zaopatrzone w nowe
meble oraz narzędzia terapeutyczne posłużą podczas udzielanego wsparcia potrzebującym.
Wśród szerokiej oferty wsparcia w ramach projektu ważną rolę odgrywa oferowane bezpłatne wsparcie dietetyka, seksuologa, psychoterapeuty i psychiatry. Zainteresowaniem cieszy się
również terapia sensoryczna, w tym terapia sensoryczna dźwiękiem – Trening uwagi słuchowej
A. Tomatisa. W listopadzie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozpoczęli również szkolenia doskonalące skierowane do rodzin. Wśród nich szkolenie z zakresu uzależnień wśród
młodzieży i profilaktyki uzależnień oraz szkolenie „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”, w których udział wzięły rodziny zastępcze.
Z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu korzystać można do końca 2019 r. Rekrutacja
trwa. Zapraszamy rodziny zastępcze (dorośli i dzieci), kandydatów na rodziców zastępczych,
osoby z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież) oraz rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice).

Nowe wyposażenie sali terapeutycznej w ORW. Fot. E. Szostakiewicz

Tekst: Ewa Góra-Haraszczuk

Trening uwagi słuchowej A. Tomatisa w ORW. Fot. E. Szostakiewicz
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PCPR w Łęcznej będzie realizowało kolejny projekt
W ramach nowego projektu realizowane będą przedsięwzięcia na rzecz
aktywizacji społecznej, zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin
wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Grupę docelową projektu
stanowią: 40 osób niepełnosprawnych, 10 kobiet doznających przemocy
w rodzinie oraz 7 wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i/lub instytucjonalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w lipcu 2018 r. w konkursie zamkniętym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”,
Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”. Projekt złożony przez PCPR w Łęcznej
został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Kwota wsparcia
ze środków UE wynosi 1 321 107,73 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz
wzrost integracji społecznej i zawodowej 57 osób (34 kobiet i 23 męż-

czyzn) niepracujących zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym
i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie powiatu łęczyńskiego poprzez realizację kompletnego programu obejmującego m.in.:
wsparcie doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny), dwóch specjalistów ds. reintegracji zawodowej;
szkolenia zawodowe oraz 5-6 miesięczne staże zawodowe, realizowane
u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Planowane działania
mają przyczynić się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy
społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz
poprawy dostępu do rynku pracy mieszkańców powiatu łęczyńskiego. Planowany okres realizacji projektu to 01.04.2019 r. - 31.12.2020 r. Więcej
informacji nt. projektu można uzyskać w PCPR w Łęcznej - pracownik do
kontaktu: Kornelia Bartoch, pokój nr 2, tel. 81 53 15 382.
Tekst: Kornelia Bartoch

Najważniejsze są dzieci!
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu w dniach 1415 października przy Szpitalu Powiatowym w Łęcznej prowadzono badania
ponad 140 dzieci w ramach akcji „Nie nowotworom u dzieci”. Dwudniowa
akcja profilaktyczna została sfinansowana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego.
Darmowe i kompleksowe badania dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
pozwoliły na ocenę stanu narządów jamy brzusznej, tarczycy i węzłów chłonnych, a u chłopców dodatkowo moszny. Po badaniu rodzice otrzymali wyniki
oraz wskazania dotyczące konieczności wykonania dalszej diagnostyki. Badania przebiegały w miłej atmosferze dzięki zaangażowaniu wolontariuszy,
którzy służyli swoją pomocą zarówno małym pacjentom, jak i ich rodzicom.
Ambulans Fundacji McDonalda odwiedził Starosta Łęczyński Roman Cholewa, który osobiście podziękował zespołowi lekarzy i wolontariuszy za pracę
z najmłodszymi.
Fundacja Ronalda McDonalda to organizacja pożytku publicznego działająca od 2002 r. Programy Fundacji koncentrują się na wspieraniu rodzin
podczas choroby dziecka oraz szeroko rozumianej profilaktyce onkologicznej u dzieci realizowanej pod hasłem „Nie nowotworom u dzieci”. Fundacja
finansuje m.in. szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu

wczesnego wykrywania nowotworów. Od 2005 r. nieprzerwanie prowadzi
program badań USG na pokładzie specjalnego ambulansu. Badania te objęły do tej pory ponad 50 000 dzieci z całej Polski.
Tekst: Emilia Warda

Akcja „Nie nowotworom u dzieci” prowadzona była w ambulansie
Fundacji Ronalda McDonalda. Fot. E.Warda

Manewry historyczne
Czy historia jest nudna? Może jednak nie - tak
mówili uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Spiczynie realizując projekt Stowarzyszenia Nasza Świetlica-Pomocna Dłoń pt. „Manewry
historyczne”. Projekt sfinansowało Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach konkursu
Patriotyzm Jutra 2018.
Był to cykl warsztatów historycznych, przewodnickich i muzealnych oraz fotograficznych,
którego głównym celem było zainteresowanie
młodzieży i dzieci z terenu gminy Spiczyn lo18

kalnym dziedzictwem narodowym oraz bogatą
historią regionu. W trakcie projektu powstała
książka o historii miejscowości leżących na terenie gminy Spiczyn pt. „Niemi świadkowie przeszłości”.
Stowarzyszenie Nasza Świetlica - Pomocna
Dłoń działa na terenie powiatu łęczyńskiego
już ponad 16 lat prowadząc placówki wsparcia
dziennego, czyli tzw. świetlice profilaktycznowychowawcze w Spiczynie, Nadrybiu, Ciechankach, Albertowie, Ostrówku i Zawadowie. Jest
Organizacją Pożytku Publicznego. Realizuje
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zadnia publiczne zlecane przez Gminę Spiczyn,
Puchaczów oraz Powiat Łęczyński. Dodatkowo
realizuje inne projekty w ramach konkursów
ogólnopolskich. Powiat Łęczyński od lat wspiera działalność placówek wsparcia dziennego.
W podsumowania projektu wziął udział Członek
Zarządu Powiatu Michał Woźniak.
Tekst: Jolanta Biały

Wystawa grzybów w PSSE w Łęcznej
5 października w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej można
było oglądać wystawę „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia”. Została ona zorganizowana
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Lublinie.
Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy
na temat grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zasad bezpiecznego grzybobrania.
W ciekawej aranżacji zaprezentowano kilkadziesiąt gatunków świeżych grzybów pogrupowanych
pod względem podobieństwa zewnętrznego. Zaprezentowano również film edukacyjny pozwalający poznać zróżnicowanie grzybów i zasady
bezpiecznego grzybobrania. Zwiedzający mogli
dzięki prelekcjom i poradom udzielanym przez
klasyfikatora grzybów świeżych dowiedzieć się
jakie są zasady zbioru grzybów i jak zapobie-

gać zatruciom. Wystawę uświetniła ekspozycja
fotografii „Leśne inspiracje – grzyby skarbem
natury”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem grup zorganizowanych - dzieci
i młodzieży, jak również osób indywidualnych.
Przypominamy, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52 (budynek Szpitala Powiatowego, II
piętro) można zasięgnąć porady klasyfikatora
grzybów świeżych, który w przypadku wątpliwości sprawdzi, jakie gatunki grzybów zostały
zebrane. Porady klasyfikatora są bezpłatne.
Bezpłatnie wydawane są także atesty na grzyby
świeże wprowadzane do obrotu. Atest wydaje się
na dany gatunek grzybów i ważny jest on przez
48 godzin. Atest powinna uzyskać każda osoba,
która handluje grzybami. Atest ten daje kupującemu pewność, że nabył grzyby jadalne. Warto
też pamiętać, że nawet sprawdzonych grzybów
nie powinny jeść małe dzieci, osoby starsze czy

te z chorobami przewodu pokarmowego. Poza
tym, grzyby są nietrwałe, więc potrawy z nich powinniśmy spożywać tuż po przyrządzeniu.
Tekst: Elżbieta Dyzma

Ekspozycja grzybów w PSSE w Łęcznej. Fot. B. Cieślińska

Porozmawiajmy o HIV
„Test powinien zrobić każdy, tylko nie ja” – taka postawa Polaków wobec
testu w kierunku HIV wyłania się niestety z wieloletnich badań Krajowego
Centrum ds. AIDS. Wskutek takiego myślenia w Polsce codziennie około
3 osoby zakażają się HIV. Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam
czas rozmawiać” inspiruje do rozmowy z bliskimi o HIV i zachęca do wykonania testu.
Od 1985 r. rozpoznano już blisko 23 tys. zakażeń, a tylko co druga zakażona osoba wie, że żyje z wirusem. „Należy szukać pretekstów do rozmowy. Przykładowo, Polacy często oglądają seriale telewizyjne, w których
m.in. podejmowana jest tematyka seksualności, zdrady, używania narkotyków, przemocy, zawodów miłosnych, ciąży itp. To wszystko są według
mnie preteksty dla rodziców czy dziadków do tego, aby ten temat w domu
wywołać i zachęcić do wyrażenia poglądu przez innych domowników”– powiedział Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Kampania edukacyjna „Mam czas rozmawiać” pokazuje, że rozmowa
na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym sposobem dbania
o zdrowie swoje i swoich bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie. Spoty telewizyjne z Marią Seweryn, a przede wszystkim eksperci
i blogerzy, którzy do takich rozmów oraz testowania zachęcają, instruują jak
podjąć ten trudny dialog. Najważniejsze informacje o HIV oraz przykładowe
„Minirozmówki rodzinne” są dostępne na stronie internetowej kampanii tj.
www.mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

„Strach i wypieranie faktu, że ten problem może nas dotyczyć, to wciąż
częsta reakcja wielu osób, kiedy przychodzi do rozmowy o zapobieganiu
zakażeniu HIV lub wykonaniu testu. Lepiej z tym lękiem radzą sobie osoby, które wiedzą, że zakażenie nie jest już wyzwaniem dla medycyny i że
można z nim żyć wiele lat, a po osiągnięciu niewykrywalnej wiremii, stać
się całkowicie niezakaźnym dla innych osób. Szerzenie tej właśnie wiedzy
to jeden z celów kampanii #mamczasrozmawiac” - podsumowała Anna
Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.
Warto pamiętać, że test w kierunku HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania w 30 punktach konsultacyjno-diagnostycznych w całej Polsce przez cały rok. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy
niosący profesjonalną pomoc. Każdy z odwiedzających punkt ma możliwość
poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu testu. Adresy i godziny
otwarcia punktów są dostępne na stronie www.aids.gov.pl/pkd. W Lublinie
punkt konsultacyjno-diagnostyczny jest prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE.” Mieści się przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW, ul. Spokojna 3.
Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 18.30. Telefon czynny
w godzinach pracy punktu: 512 619 714.
Tekst: Elżbieta Dyzma

Nowy radiowóz do zadań specjalnych
W październiku policjanci z Łęcznej otrzymali nowy radiowóz - Ford
Ranger. Samochód został zakupiony dzięki dofinansowaniu władz
gmin: Puchaczów, Cyców, Ludwin
i Łęczna oraz środkom z budżetu
Komendy Głównej Policji.

Jest to rezultat bardzo dobrych
relacji samorządów z Policją, jak
również zaangażowania gmin we
wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Ford, dzięki swoim właściwościom
będzie wykorzystywany przez po-

licjantów do zadań specjalnych
w trudnych warunkach terenowych.
Ma napęd na wszystkie cztery koła,
wyciągarkę, a 3,2 l pojemności
daje moc ponad 200 koni mechanicznych. Wyposażenie w hak holowniczy pozwala mu na transport

łodzi policyjnej i w związku z tym
zwiększy bezpieczeństwo na terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.
Tekst: Michał Grzesiuk
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Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
18 listopada obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.
Inicjatywa ta powstała ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska bardzo szybkiego narastania oporności drobnoustrojów na
antybiotyki.
Antybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć w medycynie
XX wieku, stosowanie ich doprowadziło do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Niestety, powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie prowadzi w ostatnich latach do ograniczenia ich skuteczności w leczeniu chorób wywołanych
przez bakterie. Głównym źródłem problemów związanych z nabywaniem
oporności przez szczepy bakterii jest intensywne stosowanie antybiotyków.
Należy też pamiętać, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza, co do sposobu, dawki i czasu trwania przyjmowania antybiotyków!
Tak więc pamiętajmy, aby stosować antybiotyki odpowiedzialnie:
• Antybiotyki może przepisywać wyłącznie lekarz po zbadaniu pacjenta.
• Stosuj się do zaleceń lekarza – nie przerywaj zaleconej terapii, nawet,
jeśli poczujesz się lepiej.
• Stosuj podstawowe zasady higieny, aby zatrzymać rozprzestrzenianie
się bakterii.

• Antybiotyki nie są środkami przeciwbólowymi i nie można nimi wyleczyć
każdej choroby.
• Przyjmowanie antybiotyków w leczeniu objawów przeziębienia i grypy
nie spowoduje, że poczujesz się lepiej, a może spowodować działania
niepożądane.
• W razie wystąpienia przeziębienia lub grypy, należy dać organizmowi
czas na powrót do zdrowia. Istnieją inne poza antybiotykami sposoby
łagodzenia objawów, które nawet w procesie leczenia mogą utrzymywać
się nawet przez 3 tygodnie (np. kaszel po przeziębieniu).
• Warto korzystać z rady farmaceuty, aby dowiedzieć się, co może pomóc
w łagodzeniu objawów.
Jeżeli łamiesz powyższe zasady, rośnie ryzyko, że antybiotyk nie zadziała, gdy naprawdę będzie Ci potrzebny! Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje narastanie oporności bakterii na antybiotyki.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej „Narodowego
Programu Ochrony Antybiotyków”.
Opracowanie: Elżbieta Dyzma

Powiatowe obchody 100-lecia niepodległości
W związku z przypadającą w 2018 roku 100.
rocznicą odzyskania niepodległości, powiatowe
obchody Narodowego Święta Niepodległości
miały wyjątkowo uroczysty charakter i trwały dwa
dni.
9 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady
Powiatu, którą rozpoczęło wspólne odśpiewanie
hymnu państwowego. Po okolicznościowej części artystycznej zaprezentowanej przez młodzież
z Gimnazjum w Zofiówce oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
wykład historyczny wygłosiła dr Monika Bogusz
- pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Podczas sesji odbyło się również wręczenie podziękowań radnym, Burmistrzowi Łęcznej, wójtom oraz przewodniczącym rad gmin za dobrą
współpracę w trakcie ostatniej kadencji. Radni
Krystyna Wiśniewska, Andrzej Grzesiuk i Adam
Niwiński otrzymali również podziękowania za 20
lat pracy w Radzie Powiatu w Łęcznej.
Obchody w dniu 11 listopada rozpoczął występ
chóru „Cordi Est” pod dyrekcją Joanny Ćwirko
oraz montaż słowno-muzyczny przygotowany
przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie w kościele p.w. św. Barbary w Łęcznej. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawili:
ks. Stefan Misa - Dziekan Dekanatu Łęczyńskiego, ks. Andrzej Lupa - proboszcz parafii p.w. św.
Barbary i ks. Janusz Rzeźnik - proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny. We mszy oprócz
przedstawicieli władz samorządowych z terenu
powiatu i służb mundurowych, licznie wzięli
udział: poczty sztandarowe, reprezentanci insty20

tucji publicznych, placówek oświatowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, a także
mieszkańcy. Nowym akcentem, podkreślającym
wyjątkowy charakter święta, była obecność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz lokalnych
grup rekonstrukcji historycznej - Chorągwi Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego
herbu Suchekomnaty i załogi „Słowiańskiego
Grodu” w Wólce Bieleckiej. W oprawę muzyczną liturgii zaangażował się chór „Cordi Est”
i Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A. Po
mszy, uczestnicy uroczystości przemaszerowali
na Plac Powstań Narodowych, gdzie harcerze
oraz żołnierze WOT zaciągnęli wartę honorową
przy krzyżu. Po odegraniu hymnu przez Orkiestrę Górniczą okolicznościowe przemówienia
wygłosili Starosta Łęczyński Roman Cholewa
oraz Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski. Następnie odbyło się złożenie kwiatów i wiązanek

przy krzyżu na Placu Powstań Narodowych,
a także przy pomnikach upamiętniających bohaterów walk o niepodległość zlokalizowanych na
cmentarzu. Uroczysty apel poległych zakończył
wystrzał armatni w wykonaniu Chorągwi Zamku
w Zawieprzycach. Po krótkiej modlitwie w intencji poległych poprowadzonej przez księdza
Andrzeja Lupę, wiązankę melodii patriotycznych
wykonała Orkiestra Górnicza.
W imieniu organizatorów, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy czynnie zaangażowali
się w przygotowanie tegorocznych uroczystości,
a także wszystkim którzy wzięli w nich udział,
wspólnie z nami świętując 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i oddając
hołd bohaterom walk o wolność naszej Ojczyzny.
Tekst: Beata Cieślińska

Pamiątkowe zdjęcie samorządowców podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 100-lecia niepodległości. Fot. P. Romańczuk
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Nowa Rada i Zarząd Powiatu
21 października odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych, w których wybierano:
burmistrzów, wójtów i radnych do Rady Gminy,
Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Nowi
samorządowcy zostali wybrani na 5 lat.
Aktualny skład Rady Powiatu w Łęcznej to:
Biegaj Arkadiusz, Cholewa Roman, Choma
Artur, Jaskułecka Jadwiga, Czech Szymon, Jastrzębski Piotr, Kanaszewski Andrzej, Kornatka Bożena, Kosiarski Teodor, Niwiński Adam,
Onyszko Arkadiusz, Rybak Piotr, Tarkowski
Mirosław, Więcławska-Siwek Małgorzata, Wiśniewska Krystyna, Woliński Paweł, Woźniak
Michał. Rada Powiatu VI kadencji podczas
pierwszej sesji w dniu 22.11.2018 r. wybrała
nowe władze Powiatu Łęczyńskiego:
Przewodniczący Rady Powiatu:
Arkadiusz Biegaj
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Jadwiga Jaskułecka
Zarząd Powiatu:
Starosta - Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta - Dawid Kostecki, Członkowie Zarządu
- Piotr Rybak, Arkadiusz Onyszko, Michał Woźniak.
Tekst: Beata Cieślińska

Krzysztof Niewiadomski - Starosta Łęczyński
58 lat, mieszkaniec Jaszczowa. Związany z powiatem łęczyńskim - to tu od urodzenia mieszka
i pracuje. Przedsiębiorca z ponad 40-letnim stażem. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców naszego powiatu.
Jego działalność publiczna w szczególności wiązała się z Gminą Milejów, na terenie której mieszka. Przez ponad 10 lat pełnił liczne funkcje w samorządzie. Był m.in. przewodniczącym Rady Gminy. Na co dzień współpracuje z różnego rodzaju
organizacjami, angażuje się w akcje charytatywne
i pomaga potrzebującym. Na przestrzeni ostatnich
lat prowadził m.in. fundację, stał na czele stowarzyszeń oraz kierował jednym z lokalnych klubów
sportowych. Priorytetem zawsze była dla niego
rodzina: żona Beata oraz synowie – Piotr i Karol.

Dawid Kostecki – Wicestarosta
28 lat, mieszkaniec Lublina. Bliski współpracownik Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. Od 2016 r. pracował jako asystent polityczny
Wojewody, od 3 września 2018 r. zastępca dyrektora Biura Wojewody. W 2014 r. rozpoczął studia
doktoranckie z zakresu prawa. W pracy naukowej
zajmuje się problematyką wzajemnego oddziaływania prawa i moralności. W 2018 r. ukończył
menedżerskie studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA)
w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Magister prawa oraz historii KUL. Podczas studiów Prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum. Zainteresowania:
historia, prawo, polityka, książki.

Barbórka 2018
3 grudnia Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej obchodził szkolną Barbórkę. Główne obchody górniczego święta odbyły się 4 grudnia na terenie
kopalni w Bogdance.
Na szkolną Barbórkę w Zespole Szkół Górniczych przybyło wielu gości,
wśród których nie zabrakło Prezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Artura
Wasila oraz przedstawicieli związków zawodowych. W swoim przemówieniu Starosta Krzysztof Niewiadomski podkreślił „(…) jest mi niezmiernie miło, że w tym roku możemy wspólnie obchodzić Barbórkę, gdyż górnictwo to najważniejszy dla powiatu łęczyńskiego sektor gospodarki. Od
ponad 35 lat determinuje sytuację ekonomiczną i rozwój całego naszego
regionu. (…) W imieniu nowych władz Powiatu Łęczyńskiego zapewniam,
że dalej będziemy dbać o rozwój Waszej szkoły i liczę na dobrą współpracę w tym zakresie zarówno ze społecznością szkolną, jak i całą branżą
górniczą.”
Jak co roku, w czasie uroczystości wręczone zostały nagrody w barbórkowych konkursach: Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach
Górniczych oraz w Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie. Dyrektor ZSG w Łęcznej Arkadiusz Marucha pasował pierwszoklasistów na
pełnoprawnych adeptów szkoły górniczej. W imieniu społeczności szkoły
uczniowie złożyli życzenia dla górników, a ks. Marcin Pyda poprowadził
modlitwę w intencji górników, także tych którzy odeszli już na wieczną
szychtę.
Zarówno władze Powiatu Łęczyńskiego jak i reprezentanci ZSG w Łęcznej 4 grudnia wzięli udział w głównych obchodach Dnia Górnika, zorga-

nizowanych przez LW „Bogdanka” S.A., które rozpoczęły się uroczystą
Mszą Świętą w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej pod przewodnictwem
Arcybiskupa Stanisława Budzika.
Tekst: Marzena Olędzka

Starosta Krzysztof Niewiadomski podczas Barbórki w ZSG. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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Kwalifikacja wojskowa 2019
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu w 2019 r. zostanie przeprowadzona w marcu w budynku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (ul. Bogdanowicza
9, na parterze).
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
wniosek o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą

naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły
się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez
nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
W razie niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt

lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Łęcznej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej
są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie
określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie
jej przeprowadzenia na danym terenie informują
obwieszczenia Wojewody. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji
wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu,
powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa, oraz przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
Pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej należy kierować do Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 21-010 Łęczna,
al. Jana Pawła II 95 A, pokój 214 - numer tel. (81)
531-52-75, fax (81) 752-64-91.
Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

Nowy Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Z dniem 1 grudnia 2018 r. funkcję Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej objęła Agnieszka Litwinek-Jabłoniec.
Nowa Pani Dyrektor przez 25 lat pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej jako
nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Praca ta to dla niej nie tylko zawód,
ale i pasja. Podkreśla, że dużą wagę przykłada
do pracy zespołowej. – Wysokiej jakości pracy

placówki nie osiągnie sam dyrektor. Konieczne
jest współdziałanie z pracownikami, nauczycielami, dyrektorami placówek oświatowych z terenu działania poradni, organem prowadzącym
i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Wspólną pracą i zaangażowaniem uda się zrealizować wiele zadań, a tym samym podnieść
efektywność pracy – mówi Agnieszka LitwinekJabłoniec.
Tekst: Beata Cieślińska

Mikołajki ze Starostą
5 i 6 grudnia Starosta Krzysztof Niewiadomski i Wicestarosta Dawid Kostecki przybyli z mikołajkową wizytą do podopiecznych dwóch naszych placówek.
Starosta w stroju św. Mikołaja odwiedził Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach. Słodycze i drobne upominki od Starostów
sprawiły dzieciom dużą przyjemność. Były radosne gry i zabawy. Podczas pobytu w ORW do
zabaw włączyli się również rodzice oraz wolontariusze.
Tekst: Beata Cieślińska
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Mikołajkowa wizyta w ORW. Fot. Ł. Duda

Powiatowe obchody 100-lecia niepodległości

Występ chóru „Cordi Est”

Część artystyczna w wykonaniu uczniów „Bolivara”

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Motocykliści prowadzą uroczysty pochód

Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” S.A.

Wojska Obrony Terytorialnej

Przejście uczestników na Plac Powstań Narodowych

Flaga niesiona przez jednostki organizacyjne Powiatu Łęczyńskiego

Przemówienie Starosty Romana Cholewy

Apel poległych zakończył wystrzał z armaty
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Powiatowe obchody 100-lecia niepodległości

Przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego podczas składania kwiatów przy krzyżu na Placu Powstań Narodowych

Delegacje służb mundurowych

Mieszkańcy powiatu z kwiatami

Przedszkolaki z Łęcznej

Przedstawiciele górników

Delegacja z Gminy Łęczna

Mieszkańcy powiatu składają kwiaty

Załoga Słowiańskiego Grodu i Chorągiew Zamku w Zawieprzycach
Fot. P. Romańczuk

