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Spis Treści

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszam do lektury pierwszego w tym roku numeru kwartalnika Powiatu Łęczyńskiego – „Ziemia Łęczyńska”.

Na początku ogólnie prezentujemy budżet naszego Powiatu na ten rok. W dalszej części gazety będą Państwo 
mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat zaplanowanych działań, tych które już zostały zrealizowane lub 
rozpoczęte, a w kolejnych numerach, które ukażą się w lipcu, październiku i grudniu będziemy informować o kolej-
nych, sukcesywnie wdrażanych przedsięwzięciach.

W tym roku oprócz realizacji standardowych zdań stoją przed nami nowe wyzwania – reforma w służbie zdrowia 
i w oświacie. W nowej rzeczywistości nasz SPZOZ stara się  zapewnić jak najlepszą opiekę mieszkańcom powiatu, 
a także jak najlepiej wykorzystać możliwości oddziałów działających w ramach Wschodniego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, które stało się wizytówką naszego szpitala powiatowego. Przygotowujemy 
się również do zmian w systemie oświaty. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. O reformie oświatowej przeczytacie 
Państwo w artykule na stronie 10. 

W gazecie znajdą Państwo również aktualną ofertę każdego z naszych zespołów szkół. Zachęcam do zapo-
znania się z nią szczególnie młodzież, ale wiele propozycji bezpłatnego podnoszenia swoich kwalifi kacji mamy 
również dla osób dorosłych. W marcu w naszych szkołach ruszyły Dni Otwarte. Jak co roku na odwiedzających 
czeka wiele ciekawych prezentacji, gdyż jak już wielokrotnie prezentowaliśmy na łamach naszej gazety, zarówno 
wychowankowie jak i kadra naszych placówek to osoby bardzo kreatywne i pełne pomysłów. Wielu wydaje się, że tylko szkoły w Lublinie zapewnią im lub ich dzieciom 
lepszy poziom wykształcenia, ale to nieprawda. Nasze szkoły świetnie wypadają w regionalnych i ogólnopolskich rankingach. Wśród naszych uczniów mamy stypendystów 
nagradzanych za wysokie wyniki w nauce, jak też za sukcesy w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. To nie przypadek. Nasze placówki oświatowe są dobrze wypo-
sażone, a nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w kształceniu na poziomie szkoły średniej. Przykładamy też dużą  uwagę do praktycznej nauki zawodu, realizowanej 
zarówno w pracowniach szkolnych, jak i u lokalnych pracodawców. Szkoły współpracują również z innymi podmiotami – uczelniami wyższymi, instytucjami i organizacjami 
branżowymi – co daje uczniom możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności. Dbając o zwiększenie szans naszych absolwentów na rynku pracy stale monitoruje-
my zapotrzebowanie na nowe kierunki i aktualizujemy ofertę szkół. Również w nowym roku szkolnym pojawią się nowe kierunki, dlatego też zachęcam do zapoznania się 
z  ofertą szkół, uczestnictwa w Dniach Otwartych i podjęcia nauki w placówkach powiatowych.

Starosta Łęczyński
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Zaplanowane dochody Powiatu Łęczyńskiego na rok 2017 to 
50.649.580 zł, planowane wydatki to kwota 49.727.688 zł. Nadwyżka 
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Główne inwestycje to prze-
budowa i modernizacja dróg.

Z budżetu Powiatu finansowana jest działalność Starostwa Powiatowe-
go (m.in. wydziałów geodezji, budownictwa, komunikacji) oraz pozosta-
łych jednostek organizacyjnych Powiatu. Największa kwota, ok. 18,7 mln 
zł to wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wycho-
wawczą, z których finansowane są powiatowe zespoły szkół ponadgim-
nazjalnych, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna. W marcu otrzymaliśmy informację, iż Powiat otrzyma 
również środki na złożony w ubiegłym roku projekt dotyczący realizacji 
w ZSG w Łęcznej i ZSR w Kijanach dodatkowych kursów i szkoleń dla 
uczniów. Jego wartość to prawie 1,2 mln zł. 

Na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecz-
nej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówkę 
Opiekuńczo-Wychowawczą, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Zakład Aktywności Za-
wodowej przeznaczono kwotę ok. 6,9 mln zł. W bieżącym roku konty-
nuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu, 
na którą zabezpieczono ponad 125 tys. zł. Prawnicy udzielają porad od 
poniedziałku do piątku w budynku PCPR w Łęcznej. Punkt prowadzony 
przez Powiat Łęczyński zaprasza uprawnione osoby w godz. 8.00-12.00, 
Punkt prowadzony przez Fundację „OIC Poland” w godz. 13.00-17.00. 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje m.in. osobom, którym zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej 
Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom poniżej 26 i powyżej 65 lat, 
osobom które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy natural-
nej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty. 

Budżet Powiatu Łęczyńskiego  na 2017 rok
Najważniejsze inwestycje jednoroczne
Nazwa zadania Wydatki  - 2017 r.
Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 2015L Puchaczów - Ciechanki 500 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1564L Zawieprzyce - Zawieprzyce Kolonia 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1809L ul. Polna, Łęczna 800 000 zł

Przebudowa dróg powiatowych  
Nr 2008L i 2009L w m. Zaróbka i Kopina 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 1809 Szpica - Zawadów 50 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 2025L w m. Cyganka 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 2014L w m. Turowola 50 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej  
Nr 2006L Ludwin - Dratów Kolonia 200 000 zł

Najważniejsze zadania wieloletnie
Nazwa zadania Wydatki – 2017 r.
Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim  
w gminie Ludwin 
Okres realizacji: 2016-2020

1 345 946 zł 

e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny  
województwa lubelskiego 
Okres realizacji: 2016-2019

304 379 zł

Modernizacja boisk przy  
Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej 
Okres realizacji: 2016-2017

787 269 zł

Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1716L Nadrybie-Urszulin 
Okres realizacji: 2017-2019

200 000 zł

Kamienie milowe w rehabilitacji  
społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością
Okres realizacji: 2017-2018

51 000 zł

Realizacja zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje pozarządowe
Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego Dotacja

I. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – 4580 zł
1 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” 4580 zł

 II. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego - 11 250 zł

1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Fortitudo” ,,Festiwal Twórczości Artystycznej - Dzień Integracji 2017 - zapisane 
w pamięci” 1900 zł 

2.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Powiecie Łęczyńskim” 750 zł 

3. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Plama” „X Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2017” 1500 zł

4. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego ,,Dziedzictwo Kulinarne Powiatu Łęczyńskiego” 7100 zł

III W dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 8500 zł

1  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej ,,Barbórka” ,,Wygraj zdrowie – 12 godzin z piłką” 2960 zł 

2 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wigor” „Kijańskie Dni Sportu – Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej” 1000 zł 

3 Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans ,, XVI Olimpiada Integracyjna” 1800 zł 

4. Ludowy Klub Sportowy ,,ISKRA” w Spiczynie  „Organizacja Powiatowego Turnieju Mikołajkowego Młodzików  
w zapasach - styl wolny” 1600 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Ostrówku „Organizowanie działań sportowych prowadzonych przez kluby 
sportowe i uczniowskie kluby sportowe” 1140 zł 

IV W dziedzinie turystyki – 4340 zł

1 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego ,,Prezentacja gospodarstw agroturystycznych na Święcie Jesieni  
w Kazimierzu Dolnym” 1 500 zł 

2 Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar” ,,Kameralny Rajd Rowerowy 2017” 1 000 zł 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie ,,KREATOR” ,,Zauroczeni Pięknem Ziemi Łęczyńskiej” 1 840 zł 
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Wśród inwestycji zaplanowanych na bieżący rok dominują prace mają-
ce na celu poprawę stanu nawierzchni na drogach powiatowych. - Wspól-
nie z gminami planowane są zadania inwestycyjne dotyczące odcinków 
dróg powiatowych położonych na ich terenie, m. in. kontynuowana będzie 
przebudowa drogi powiatowej Ludwin – Dratów Kolonia oraz inwestycji 
na drogach powiatowych  w Turowoli, Cygance, Zawadowie, które zostały 
zapoczątkowane w 2016 r. Planowana jest również przebudowa skrzyżo-
wania dróg powiatowych 1809 L i 2015 L w Ciechankach, przebudowa  
ul. Polnej w Łęcznej, przebudowa drogi Zawieprzyce-Zawieprzyce Kolo-
nia oraz dróg powiatowych w Zaróbce i Kopinie. Zarząd Dróg Powiato-
wych kompletuje niezbędną dokumentację do wszczęcia procedur prze-
targowych mających na celu wyłonienie wykonawców. Więcej szczegółów 
odnośnie prac na drogach powiatowych poznamy w II kwartale” – mówi 
Starosta Roman Cholewa. Oprócz zadań realizowanych we współpracy 
z gminami, Powiat stara się o środki zewnętrzne na ten cel. Ku końcowi 
zmierzają prace nad dokumentacją projektową na zadanie „Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie-Urszulin”, które będzie realizowane 
w ramach tzw. „megaprojektu” we współpracy z powiatami z woj. lubel-
skiego. Zadanie to będzie współfinansowane przez UE w ramach RPO na 
lata 2014-2020. Powyższe inwestycje oraz inne wydatki związane z utrzy-
maniem dróg powiatowych to łączna kwota ponad 6 mln zł. W tym roku 
kontynuowane będą również prace związane ze scaleniami gruntów na 
terenie gminy Ludwin, w czerwcu zakończy się modernizacja boisk szkol-
nych przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej. Wydatki związane z bezpieczeń-
stwem publicznym i ochroną przeciwpożarową to kwota prawie 3,8 mln zł 
– z czego większa część środków przekazywana jest na zadania wyko-
nywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Na 
działalność kulturalną, realizowaną głównie przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną i Starostwo  przeznaczono ponad 300 tys. zł. W ramach tej 
kwoty 27 sierpnia w Milejowie odbędą się Dożynki Powiatowe, a przez 
cały rok będą odbywały się konkursy organizowane i współorganizo-
wane przez Powiat. W lutym został rozstrzygnięty konkurs dla organi-
zacji pozarządowych na realizację zadań powiatu dot. zdrowia, kultury, 
sportu i turystyki – przyznano 13 dotacji w łącznej kwocie 28.670 zł.  

Tekst: Beata Cieślińska

Budżet Powiatu Łęczyńskiego  na 2017 rok Na ratunek zabytkom

Zmiany 
w Zarządzie Powiatu

Coraz większe szanse na remont mają położone na terenie nasze-
go powiatu zabytkowe dwory w Kijanach i w Ciechankach. Projekty, 
w ramach których przewidziano ich gruntowną modernizację pozytyw-
nie przechodzą kolejne etapy oceny i mają duże szanse na otrzymanie  
dofinansowania ze środków europejskich.

Wniosek pt. „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sie-
ciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej” , w ramach  któ-
rego Fundacja Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego, dzierżawiąca 
od Powiatu Łęczyńskiego działkę z zabytkowym  pałacem w Kijanach 
planuje jego kompleksowy remont, znajduje się już na  liście rankingo-
wej projektów wybranych do dofinansowania przez PARP. Na terenie 
zespołu pałacowo-parkowego w Kijanach za ok. 17 mln zł ma powstać 
nowoczesne Centrum edukacji historycznej z restauracją i kawiarnią.

Kolejne etapy oceny pozytywnie przeszła też koncepcja projektu zło-
żonego przez Gminę Puchaczów i  Rejon Lachowicki w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, 
w którego przygotowanie czynnie zaangażowany był Powiat Łęczyński. 
Projekt zakłada modernizację dworu Lachertów w Ciechankach oraz 
dworu Rejtana w Hruszówce na Białorusi i przystosowanie ich do peł-
nienia funkcji  muzeów i miejsca spotkań grup i zespołów twórczych, 
co stworzy warunki dla przyszłych działań dotyczących zachowania 
lokalnej kultury i wspólnego dziedzictwa kulturowego obojga narodów. 
Termin złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych mija wraz z końcem 
czerwca, a ostatecznej decyzji o przyznanych grantach należy się spo-
dziewać w październiku 2017 r.

Tekst: Beata Cieślińska

W związku z rezygnacją dwóch członków Zarządu – Szymona Czecha 
i Piotra Jastrzębskiego, podczas sesji w dniu 27.03.2017 r. Rada Po-
wiatu w Łęcznej uzupełniła skład organu, wybierając do niego radnych:  
Grzegorza Kuczyńskiego i Pawła Wójcickiego.

Aktualny skład Zarządu Powiatu w Łęcznej:

Przewodniczący Zarządu - Roman Cholewa

Członkowie:
1.  Dariusz Kowalski                                                                            
2.  Krystyna Wiśniewska
3.  Grzegorz Kuczyński
4.  Paweł Wójcicki
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Kalendarz 
konkursów powiatowych

Kalendarz  najważniejszych imprez  
na terenie powiatu łęczyńskiego  

Łęczyński 
szpital w sieci 

STYCZEŃ 
- Orszak Trzech Króli – konkurs plastyczny – 
Starostwo Powiatowe, CK w Łęcznej 
- Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolę-
da” – Starostwo Powiatowe, CK w Łęcznej 
LUTY
- Międzyszkolny Konkurs „Moja Mała Ojczy-
zna. Powstanie styczniowe w powiecie łęczyń-
skim” – Starostwo Powiatowe, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Nadrybiu
MARZEC
- Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpie-
wanej – ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie 
- Powiatowy Konkurs Matematyczny „Pomyśl 
logicznie” – ZSG w Łęcznej 
- Konkurs plastyczny pod hasłem „25 lat PSP – 
Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” – Starostwo 
Powiatowe
KWIECIEŃ
- Konkurs plastyczny „Symbole Świąt Wielka-
nocnych” – Starostwo Powiatowe, CK w Łęcz-
nej 
- Wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych 
i młodzieżowych (eliminacje powiatowe) – Sta-
rostwo Powiatowe, CK w Łęcznej 
- Wojewódzki konkurs piosenki  dziecięcej 
i młodzieżowej „ Śpiewający Słowik” (elimina-
cje powiatowe) – Starostwo Powiatowe, CK 
w Łęcznej 
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (elimina-
cje powiatowe)  – PBP w Łęcznej
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebu-
dzeni do życia” dla gimnazjalistów  (eliminacje 
powiatowe) – PBP w Łęcznej 
- Powiatowy konkurs recytatorski „Żyję zdro-
wo” - Sieć Szkół Promujących Zdrowie 
MAJ
- Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje powia-
towe) – PBP w Łęcznej 
- Bieg Kasztelański – CK w Łęcznej, Urząd 
Miejski w Łęcznej, Starostwo Powiatowe
- Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” – 
Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Starostwo Powia-
towe

- 23 luty - Tłusty Czwartek w Ludwinie
- 20-21 maja - Historyczna Majówka w Zawie-
przycach
- 27-28 maja - Jarmark Łęczyński
- 10-11 czerwca- Dni Milejowa
- 18 czerwca - Dni Puchaczowa
- 29-30 lipca - Festiwal Kapel Ulicznych i Po-
dwórkowych w Łęcznej

- Olimpiada Sportowa klas V „Na sportowo 
zawsze zdrowo” – Starostwo Powiatowe
- Powiatowy konkurs plastyczny „Zabawa ze 
sztuką – wycinanka” – SP nr 2 w Łęcznej, 
Starostwo Powiatowe 
- Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem Bez-
pieczny” (eliminacje powiatowe) – Starostwo 
Powiatowe 
- Konkurs plastyczny w ramach programu 
„Bezpieczne Życie”  - „W zdrowym ciele zdro-
wy duch” – Starostwo Powiatowe
- Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego -  
ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej
- Olimpiada Sportowa klas V – Sieć Szkół 
Promujących Zdrowie
 CZERWIEC
- Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 
Sieć Szkół Promujących Zdrowie 
- Konkurs plastyczny „Piękno mojego miejsca 
zamieszkania” – CK-ODK w Łęcznej, Staro-
stwo Powiatowe 
- Powiatowy konkurs plastyczny „Wakacje tuż, 
tuż …” – GDK w Cycowie 
- Powiatowy konkurs historyczny „Kazimierz 
Jagiellończyk i jego czasy” – ZS im. Króla K. 
Jagiellończyka w Łęcznej 
WRZESIEŃ
- Bieg Bolivara – ZS nr 2 im. S. Bolivara w Mi-
lejowie 
- Narodowe Czytanie – PBP w Łęcznej 
PAŹDZIERNIK
- Powiatowy konkurs plastyczny „W barwach 
jesieni” – GDK w Cycowie  
- Turniej Mowy Polskiej – PBP w Łęcznej
LISTOPAD
- Jesienny Konkurs Recytatorski (eliminacje 
powiatowe) – PBP w Łęcznej 
- Konkurs wiedzy o św. Barbarze i tradycjach 
górniczych  - ZSG w Łęcznej 
- Turniej Barbórkowy o Puchar Dyrektora – 
ZSG w Łęcznej
GRUDZIEŃ
- Olimpiada wiedzy o zdrowiu „Trzymaj formę” 
– Sieć Szkół Promujących Zdrowie

- 30 lipca - Święto chleba i makaronu w Lu-
dwinie
- 16 sierpnia -  Święto Zezulina
- 12-13 sierpnia - Dni Gminy Cyców
- 27 sierpnia - Dożynki Powiatu Łęczyńskiego  
w Milejowie
- 3 września - Dożynki Gminy Puchaczów
- 10 września - Dożynki Gminy Cyców

Zmiany w służbie zdrowia przygotowane 
przez rząd mają obowiązywać od października 
2017 r. Projekt zakłada utworzenie tzw. sie-
ci szpitali. Placówki, które do niej trafią będą 
miały zapewnione finansowanie z budżetu 
państwa. W przypadku SPZOZ w Łęcznej, Dy-
rektor Krzysztof Bojarski uspokaja: Spełniamy 
wszystkie warunki, by znaleźć się w sieci i mieć 
zagwarantowane finansowanie na poziomie 
nie mniejszym niż obecnie.    

Do tzw. sieci szpitali wejść będą mogły pla-
cówki, które przynajmniej od 2 lat mają umowę 
z NFZ, dysponują izbami przyjęć oraz SOR-
ami. Ten ostatni wymóg nie będzie dotyczył 
szpitali ogólnopolskich, onkologicznych i pul-
monologicznych. Placówki zakwalifikowane do 
sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ, 
a pozostałe będą mogły podpisywać kontrakt 
w oparciu o postępowanie konkursowe. W ra-
mach sieci, powstanie tzw. system zabezpie-
czenia świadczeń na różnym poziomie. Do 
poziomu szpitali pierwszego stopnia zaliczane 
będą przede wszystkim szpitale powiatowe. Do 
poziomu drugiego wejdą szpitale ponadpowia-
towe realizujące specjalistyczne świadczenia, 
a do poziomu trzeciego - głównie szpitale wo-
jewódzkie z leczeniem specjalistycznym. - We-
dług nowych zasad szpital w Łęcznej znajdzie 
się w drugim poziomie zabezpieczenia świad-
czeń. Nie będziemy traktowani jak typowy szpi-
tal powiatowy, ponieważ świadczymy specjali-
styczne leczenie z zakresu chirurgii plastycznej 
i rekonstrukcyjnej – wyjaśnia Dyrektor Krzysz-
tof Bojarski i dodaje: - Zgodnie z tą klasyfikacją 
będziemy mieli zagwarantowane finansowanie 
wszystkich oddziałów przynajmniej na dotych-
czasowym poziomie. Wyjątkiem jest gastrolo-
gia, która jest nowym oddziałem, działającym 
krócej niż dwa lata, więc o jego finansowanie 
będziemy musieli postarać się w postępowaniu 
konkursowym.  

 Tekst: Danuta Matłaszewska

Małgorzata Ostrowska – gwiazda Dożynek Powiatowych
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Zbiory bibliotek publicznych dostępne on-line 

Oficjalne otwarcie odcinkowego pomiaru prędkości

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 829

Zainteresowała Was jakaś książka? Chcecie ją przeczytać? Sprawdź-
cie, czy jest dostępna w bibliotekach na terenie naszego powiatu! Za-
praszamy na nasze strony www lub na www.szukamksiazki.pl, gdzie 
udostępniamy katalogi naszych zbiorów. A następnie do jednej z 21 na-
szych placówek (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, 6 bibliotek 
gminnych oraz 14 filii) po odbiór lektury. Wystarczy się zapisać i korzystać 
bez ograniczeń.

Nasi czytelnicy mają zapewniony dostęp do konta bibliotecznego on-
line 24 godz. na dobę. Sprawdzają informacje o swoich wypożyczeniach 
i przeszukują zawartości katalogów wszystkich bibliotek powiatu jedno-
cześnie. Zamawiają i rezerwują książki za pomocą komputerów, smart-
fonów, iPhonów, iPadów lub urządzeń z systemem Android z dowolnego 
miejsca i o każdej porze. Otrzymują złotą kartę czytelnika – obowiązującą 
we wszystkich bibliotekach publicznych naszego powiatu. Takie udo-
godnienia zapewnia wspólna sieć, czyli skomputeryzowanie wszystkich  
 21 bibliotek w jednym systemie MAK+. Jest to efekt projektu „Wirtualne 
Powiaty. Etap III”. W skali kraju, tylko nasz powiat może się poszczycić ta-

9 stycznia 2017 r. nastąpiło oficjalne otwar-
cie odcinkowego pomiaru prędkości zamonto-
wanego na drodze krajowej nr 82 pomiędzy 
Łęczną a Turowolą.

Wśród uczestników uroczystości byli m.in. 
inicjatorzy przedsięwzięcia: Starosta Roman 
Cholewa, Wójt Gminy Puchaczów Adam Grze-
siuk, Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski oraz 
Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła. Po spo-
tkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Pucha-
czowie, nastąpiło przecięcie wstęgi na bramce 
urządzenia w Turowoli.

Urządzenie zostało zamontowane przez 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
na skutek wielu starań lokalnych samorzą-
dów, zaniepokojonych licznymi wypadkami 
i kolizjami, jakie miały miejsce na tej uczęsz-
czanej trasie. Trasa pomiędzy Łęczną a Pu-
chaczowem to fragment drogi krajowej nr 82 
z Lublina do Włodawy, a jednocześnie droga, 
z której korzystają tysiące pracowników kopal-
ni w Bogdance. Koszty związane z montażem 
zostały oszacowane na ok. 200 tys. zł. Przed-
sięwzięcie zostało sfinansowane przez: Lubel-

Trwa długo wyczekiwana modernizacja 
drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łęcz-
na-Biskupice: od ronda w Łęcznej do drogi 
krajowej nr 12 Lublin-Chełm. W naszym po-
wiecie inwestycja będzie prowadzona na tere-
nie gminy Łęczna i Milejów. Prace rozpoczęły 
się 6 lutego, a ich zakończenie planowane 
jest w listopadzie. Koszt inwestycji to ok.  
91 720 000 zł.

Obecnie trwają roboty związane z rozbiór-
ką istniejącej konstrukcji drogi, budową prze-

ski Węgiel „Bogdanka” S.A., Powiat Łęczyński, 
Gmina Łęczna, Gmina Puchaczów, Gmina Cy-
ców, „Łęczyńska Energetyka” Sp. z.o.o w Bog-
dance, Fundacja „Solidarni Górnicy”, GRUPA 
CARBON Sp. z.o.o., PRG LINTER S.A., RG 
„Bogdanka” Sp. z o.o., PRS „Wschód” S.A. 
Prędkość mierzona jest na odcinku 3,9 km. 
Obecnie obowiązuje tam ograniczenie do 70 

km/ h. Oznacza to, że przekroczenie średniej 
prędkości przejazdu pomiędzy bramkami po-
wyżej 70 km/ h będzie skutkowało mandatem. 
Wszystkie osoby, które nie dostosują się do 
ograniczenia otrzymają przesyłkę ze zdjęcia-
mi, na których widać zarejestrowane wykro-
czenie. 

Tekst: Beata Cieślińska

pustów, trwają roboty związane z dostosowa-
niem istniejącej konstrukcji drogi od zakresu 
projektowanego. Prace na rzecz Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie wykonuje fir-
ma Strabag Sp. z o.o. 

Zakres inwestycji jest bardzo szeroki 
i oprócz poszerzenia, wymiany i wzmocnie-
nie istniejącej nawierzchni obejmuje również 
m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszo-
rowerowych, budowę, rozbudowę i przebudo-
wę chodników, zatok autobusowych, postojo-
wych i zatok do ważenia pojazdów, budowę 

oświetlenia ulicznego i kanalizacji. Inwestycja 
nie obejmuje mostu na rzece Wieprz w Łęcz-
nej, który został poddany remontowi w roku 
2015. 

Roboty prowadzone są jednocześnie na 
całym remontowanym odcinku, co powodu-
je utrudnienia w ruchu, jednak droga będzie 
przejezdna przez cały czas remontu.

Tekst:  Beata Cieślińska

kim innowacyjnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego czytelnika. Do zobaczenia w bibliotekach.

Tekst: Monika Bogusz

Starosta Łęczyński i Wójt Gminy Puchaczów podczas uroczystości oficjalnego otwarcia pomiaru prędkości. 
Fot. arch. Gminy Puchaczów
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„Czad i ogień. 
Obudź czujność”

Stypendia dla uzdolnionych uczniów 
szkół powiatowych

Program edukacji 
ekonomicznej 
w ZSR w Kijanach

W ramach Powiatowego programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionej młodzieży, uczniowie 
ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 
przez Powiat Łęczyński osiągający wysokie 
wyniki w nauce lub będący laureatami konkur-
sów lub olimpiad objęci są systemem stypen-
dialnym. 3 marca Starosta Roman Cholewa 
uroczyście wręczył listy gratulacyjne stypen-
dystom i ich rodzicom za wyniki osiągnięte za 
pierwsze półrocze.

Stypendia naukowe zostały przyznane łącz-
nie 20 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie ci na koniec semestru poprzedza-
jącego przyznanie stypendium uzyskali co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 
i średnią ocen co najmniej 4,75. Jednorazowe 
stypendium przyznano również czterem laure-
atom imprez artystycznych i sportowych.

Z ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie sty-
pendium na okres od lutego do kwietnia  za 
wysokie wyniki w nauce otrzymały: Anita 
Gańska, Karolina Kosierb i Dominika Maty-
jaszczyk. Z ZSG w Łęcznej: Rafał Podgornow 
i Patryk Olszewski. Z ZS im. Króla Kazimie-
rza Jagiellończyka w Łęcznej: Daria Bobruś, 

12 stycznia w siedzibie Starostwa odbyło 
się spotkanie dotyczące kampanii społecz-
nej „Czad i ogień. Obudź czujność” mającej 
na celu budowanie świadomości społecznej 
o zagrożeniach oraz zmniejszenie liczby ofiar 
śmiertelnych pożarów w mieszkaniach i do-
mach w okresie grzewczym 2016/2017.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
Starostwa i urzędów gmin, zawodowej i ochot-
niczej straży pożarnej, policji. 

Głównym celem spotkania było przedsta-
wienie zebranym informacji o potencjalnych 
zagrożeniach dla życia i zdrowia powodowa-
nych przez tlenek węgla oraz pożary w do-
mach i mieszkaniach z prośbą o przekazy-
wanie tych informacji mieszkańcom powiatu 
łęczyńskiego. 

W trakcie spotkania poruszone zostały rów-
nież inne zagadnienia związane z funkcjono-
waniem jednostek OSP, m.in. szkolenia zreali-
zowane dotychczas oraz plan szkoleń na rok 
bieżący.

Tekst: mł. bryg. Robert Gruszecki

Dominika Sawa, Piotr Warzyszak, Aleksandra 
Król. Od lutego do czerwca stypendia zostały 
przyznane: Julii Domańskiej, Magdalenie Ko-
sierb, Angelice Kuzyra, Paulinie Stanisławek, 
Oliwii Kubić, Magdalenie Nowak z ZS Nr 2 
im. S. Bolivara w Milejowie. Z ZSG w Łęcznej: 
Danielowi Roślik, Adrianowi Roczon i Szy-
monowi Osieleniec. Ponadto z ZS im. Króla  
K. Jagiellończyka w Łęcznej: Justynie Głąb 
i Sebastianowi Słupny. Kolejni uhonorowani 
to laureaci konkursów artystycznych: Barba-

ra Wojciechowska, Kamil Sowiński i Justyna 
Głąb z ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcz-
nej oraz brązowa medalistka Mistrzostw Eu-
ropy w badmintonie Aleksandra Lipska z LO 
w ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie.

Mamy nadzieję, że wdrożony system sty-
pendialny zachęca naszych uczniów do wy-
tężonej pracy i podejmowania wysiłku zdoby-
wania wysokich ocen w wybranej przez siebie 
szkole.

Tekst: Marta Piwońska

Szkoła w Kijanach nawiązała współpracę ze 
Stowarzyszeniem Krzewienie Edukacji Finanso-
wej i realizuje projekt „Biznesplan? To nie takie 
trudne!”,  opracowany we współpracy z Narodo-
wym Bankiem Polskim w ramach edukacji eko-
nomicznej. 

Celem projektu jest rozwój wiedzy, umiejęt-
ności i postaw przedsiębiorczych w grupie 285 
uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 
w szczególności ze szkół mających swoją siedzi-
bę na obszarach wiejskich i w małych miastach 
do 50 tys. mieszkańców. Projekt zakłada udział 
uczniów w wieku 15-21 lat w 18-godzinnych 
warsztatach z zakresu planowania działalno-
ści gospodarczej – opracowania biznesplanu 
metodą projektową. Każdy uczestnik projektu 
otrzymał podręcznik autorstwa W. Kotowskiego 
„Od oszczędzania do inwestowania we własny 
biznes”, z wykorzystaniem którego prowadzone 
są zajęcia. Działania w ramach projektu przewi-
dują także zorganizowanie konkursu na najlep-
szy biznesplan. W Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach w projekcje bierze udział 19 uczniów 
z klas III D i II R.

Tekst: Joanna Orlikowska

Trwa kampania 
„Stop pożarom 
traw”

yy To nic nie daje! 
Niszczysz przyrodę, a wypalanie traw 
nie przynosi żadnych korzyści w postaci 
lepszych plonów. 

yy Możesz nie zdążyć uciec!  
Ogień rozprzestrzenia się z prędkością 
ponad 20 km/h. Możesz zginąć lub zo-
stać rannym.  

yy Stracisz pieniądze! 
Celowe wypalanie traw może skutkować 
nawet całkowitym odebraniem wszyst-
kich rodzajów dopłat bezpośrednich. 

yy Tego nie wolno robić! 
Grozi za to kara grzywny w wys.  
5 tys. zł, a nawet kara 10 lat pozbawie-
nia wolności.

www.straz.gov.pl
www.lasy.gov.pl

Telefony alarmowe: 998 lub 112

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom i ich rodzicom. 
Fot. arch. Starostwa Powiatowego
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„Escape room – ucieczka przez geogra-
fię”, „W piekle środków stylistycznych” czy 
„Rozprawka – nie taka zmora straszna jak 
ją malują” – to tylko niektóre z kilkunastu 
tematów, które podejmowane były podczas 
weekendowych bezpłatnych warsztatów dla 
gimnazjalistów organizowanych w murach 
„Jagiellończyka”.

Z myślą o gimnazjalistach ZS im. Kró-
la K. Jagiellończyka w Łęcznej zainicjował 
cykl warsztatów, których celem była pomoc 
w przygotowaniu do egzaminów gimnazjal-
nych. W każdą sobotę od 4 lutego do 25 
marca w siedzibie szkoły odbywały się zaję-
cia z j. polskiego, j. angielskiego, matematy-
ki, historii, biologii, chemii, geografii i fizyki. 
Nauczyciele zadbali przede wszystkim o to, 
by zmotywować młodzież do nauki, a ta 
przekonała się, że lekcje w „Jagiellończyku” 
odbiegają od stereotypów. - Nasi nauczyciele 
przygotowali zajęcia w atrakcyjnej formie, tak 
by to co na pierwszy rzut oka nudne lub za-
wiłe przedstawione za pomocą atrakcyjnych 
metod okazało się prostsze i przyjaźniejsze 
dla ucznia – mówi Dyrektor Dorota Makara. 
– Tym samym chcieliśmy położyć absolutny 
kres mitowi, że łęczyńskie szkoły prezentują 
niski poziom nauczania. Pragnę podkreślić, 
że na egzaminach maturalnych i zawodowych 
osiągamy wyniki wyższe niż w województwie 
i Polsce – dodaje Dyrektor Makara.

Tekst: Emilia Salak

W marcu rozpoczęły się Dni Otwarte 
w szkołach średnich prowadzonych przez 
Powiat Łęczyński. Dzień Otwarty służy pełnej 
prezentacji kierunków kształcenia, wyposa-
żenia pracowni oraz zaplecza dydaktyczne-
go. Tego dnia można zwiedzić sale lekcyjne, 
porozmawiać ze starszymi kolegami oraz 
nauczycielami. Warto skorzystać, bo nasze 
szkoły mają wiele atutów.

Harmonogram Dni Otwartych:
• 21.03.2017 

Zespół Szkół im. Króla  
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

• 25.04.2017
Zespół Szkół Nr 2  
im. Simona Bolivara w Milejowie

• 27.04.2017
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

• 31.03.2017, 26.05.2017
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

• 17.05.2017 
Zespół Szkół w Ludwinie

Atuty szkół powiatowych:
• wysoka jakość kształcenia, co potwierdzają 

ogólnopolskie rankingi oraz wysokie miej-
sca uczniów szkół w powiatowych, woje-
wódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz 
olimpiadach,

• ciekawe i różnorodne kierunki dostoso-
wane do potrzeb rynku pracy w liceach, 
technikach, szkołach branżowych, kursy 
kwalifikacyjne - oferta szkół aktualizowana 
co roku,

• dobra infrastruktura do kształcenia ogólne-
go, pracownie językowe, pracownie zawo-
dowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe,

• współpraca z lokalnymi pracodawcami 
(praktyki, staże) oraz uczelniami wyższymi,

• wieloletnie tradycje szkół oraz bogate do-
świadczenie nauczycieli w kształceniu na 
poziomie szkoły średniej, 

• dobra atmosfera, kreatywność i nowocze-
sne metody nauczania,

• system stypendialny dla uczniów osiągają-
cych wysokie wyniki w nauce oraz laure-
atów konkursów i olimpiad,

• możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
(zajęcia pozalekcyjne, koła tematyczne, 
grupy artystyczne, współpraca zagranicz-
na),

• bliskość lub brak konieczności dojazdu,
• znane środowisko.

Tekst: 
Marta Piwońska / Beata Cieślińska

Bezpłatne 
warsztaty w 
„Jagiellończyku”

Dni Otwarte w naszych 
szkołach ponadgimnazjalnych

Nasze szkoły wśród najlepszych  
W ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Wydawnictwa „Perspektywy” 

w kategorii „Technika Lubelszczyzny” kolejny raz wśród 50 wyróżnionych znalazły się 
szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łęczyński. W tym roku są to: Tech-
nikum Elektryczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej – miejsce 10, Technikum 
w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej – miejsce 30, Technikum Górni-
cze – miejsce 45 oraz Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach - miejsce 50.

Technika zostały ocenione za pomocą 4 kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu za-
wodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia 
okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych 
oraz System Informacji Oświatowej. Wyróżnionym szkołom gratulujemy. Jednocześnie 
warto przypomnieć, że równie dobrze nasze szkoły zostały ocenione w dokumencie 
„Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. lubelskim do roku 2025”. 
Wśród najlepszych techników regionu wymieniono: Technikum w Milejowie, Technikum 
w Kijanach, Technikum Górnicze w Łęcznej. Wśród zasadniczych szkół zawodowych, 
wysokie drugie miejsce przyznano Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSR w Kijanach.

Tekst: Marta Piwońska

Dzień Otwarty w „Jagiellończyku”. Fot. arch. szkoły

Technikum Elektryczne Zespołu Szkół Górniczych  w Łęcznej w czołówce  
najlepszych techników woj. lubelskiego w rankingu Wydawnictwa „Perspektywy”.  
Fot. arch. szkoły
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Przedstawiamy naszym Czytelnikom ogólne i szczegółowe założenia 
reformy oświaty, które dotyczą szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych 
przez Powiat Łęczyński.  

Liceum ogólnokształcące. Dotychczasowe 3-letnie LO z dniem 
1 września 2019 r. stanie się 4-letnim. 1 września 2020 r. rozpocznie 
się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego LO. Na rok szkolny 
2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do kla-
sy I dotychczasowego trzyletniego liceum. Do czasu ukończenia cyklu 
kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowe-
go trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego 
gimnazjum. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022w czteroletnim LO 
będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego LO.

Technikum. Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. 
zostanie przekształcone w pięcioletnie. Do roku 2019/2020 prowadzona 
będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla ab-
solwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze 
lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absol-
wentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie 
będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego techni-
kum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy 
pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Branżowa szkoła I stopnia. Planowane zmiany przewidują prze-
kształcenie od 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej zasadniczej 
szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 
2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzy-
letnich zsz. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekruta-
cja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata 
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie 
przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 
2019/2020 absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Branżowa szkoła II stopnia. Pierwsi absolwenci ukończą branżową 
szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły 
II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów 
zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających ustawę – 
Prawo oświatowe Rada Powiatu w Łęcznej podjęła uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego. W tym celu podjęto następujące kroki:

1) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębo-
kiem ( dalej: MOW) w ośmioletnią szkołę podstawową i włączenie 
oddziałów Gimnazjum Specjalnego do czasu ich likwidacji z dniem 
31 sierpnia 2019 r.

2) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. zasadniczej szkoły za-
wodowej specjalnej w MOW w Podgłębokiem w szkołę branżową 
specjalną I stopnia. Do czasu likwidacji w szkole funkcjonować będą 
oddziały dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

3) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. zasadniczej szkoły 
zawodowej w szkołę branżową I stopnia w: ZS Nr 2 im. S. Boliva-
ra w Milejowie, ZSR w Kijanach, ZS im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej, ZSG w Łęcznej, ZS w Ludwinie. 
Do czasu likwidacji w szkołach funkcjonować będą oddziały dotych-
czasowych zasadniczych szkół zawodowych.

4) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. szkoły policealnej dla 
dorosłych w szkołę policealną dla dorosłych, o której mowa w art. 
18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe w: ZS Nr 2 im. S. 
Bolivara w Milejowie, ZSR w Kijanach, ZS w Ludwinie, ZS im. Króla 
K. Jagiellończyka w Łęcznej.

5) Przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. szkoły policealnej 
w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f usta-
wy – Prawo oświatowe w: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, ZS 
w Ludwinie.

6) Włączenie Gimnazjum dla Dorosłych do LO dla Dorosłych w ZSR 
w Kijanach.

7) Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. trzyletniego LO w czte-
roletnie w: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, ZS im. Króla K. 
Jagiellończyka w Łęcznej, ZS w Ludwinie, ZSR w Kijanach.
Do czasu likwidacji w szkole funkcjonować będą oddziały dotych-
czasowego trzyletniego LO.

8) Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego techni-
kum w pięcioletnie w: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, ZSR w Ki-
janach, ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej, ZSG w Łęcznej, 
ZS w Ludwinie.
Do czasu likwidacji w szkole funkcjonować będą oddziały dotych-
czasowego technikum czteroletniego.

9) Przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. trzyletniego LO dla do-
rosłych w liceum czteroletnie w: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, 
ZS w Ludwinie, ZSR w Kijanach, ZS im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej.
Do czasu likwidacji w szkole funkcjonować będą oddziały dotych-
czasowego trzyletniego LO dla dorosłych.

10) Utworzenie z dniem 1 września 2020 r. szkoły branżowej  
II stopnia w: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie, ZSR w Kijanach, 
ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej, ZSG w Łęcznej, ZS w Lu-
dwinie.

Tekst: Marta Piwońska 

Zmiany w systemie oświaty w kształceniu 
zawodowym i ogólnokształcącym 

Z dniem 01.09.2019 r. I LO im. J. Zamoyskiego w ZS im. Króla K. Jagiellończyka  
w Łęcznej z 3-letniego zostanie przekształcone w 4-letnie. Fot. arch. szkoły
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/752 12 57, www.zsg-leczna.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum Górnicze i Politechniczne
• technik mechanik 
• technik elektryk 
• technik górnictwa podziemnego 
• technik przeróbki kopalin stałych   
• technik chłodnictwa i klimatyzacji 
• technik automatyk
• klasa sportowa pod patronatem Górnika Łęczna w zawodach: technik 

górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych   

Szkoła Branżowa I stopnia
• klasa sportowa pod patronatem Górnika Łęczna w zawodzie: górnik 

eksploatacji podziemnej 
• mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
• górnik eksploatacji podziemnej 
• ślusarz 
• elektryk 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (weekendowe)
• technik górnictwa podziemnego
• technik mechanik 
• technik przeróbki kopalin stałych 
• technik elektryk

Szkoła posiada tytuł „Szkoła Innowacji” przyznany w latach 2013-2016 
oraz znak jakości „Srebrna Szkoła 2017” przyznany dla Technikum Elek-
trycznego (obecnie wchodzi w skład Technikum Górniczego i Politech-
nicznego) w ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 
dla najlepszych techników w Polsce. Szkoła współpracuje z lokalnymi 
pracodawcami, ma także podpisane umowy o współpracy z uczelniami: 
Politechniką Lubelską, Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, 
WSPA w Lublinie, WSEI w Lublinie. Uczniowie szkoły osiągają bardzo 
wysokie wyniki w nauce – objęci są powiatowym programem stypen-
dialnym, wśród nich są również stypendyści Prezesa Rady Ministrów. 
Biorą udział w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich -  
np.  drużyna Technikum Elektrycznego zajęła 14 miejsce w IV Ogólnopol-
skim Turnieju Maszyn Wiatrowych. Szkoła podtrzymuje górnicze zwyczaje 
m.in.  organizując uroczystość Barbórki oraz konkurs o św. Barbarze i tra-
dycjach górniczych.

Infrastruktura szkoły
Pracownie: matematyczna, informatyczna, katechetyczna, historyczna,  

j. polskiego, j. angielskiego, j. rosyjskiego, elektryczna, mechaniczna, 
warsztaty szkolne, biblioteka, sklepik. Baza  sportowa: 2 sale gimnastyczne 
(duża i mała) z zapleczem szatniowo-sanitarnym, siłownia, kompleks boisk.

Praktyczna nauka zawodu 
• praktyki zawodowe w LW „Bogdanka” S. A. oraz PPHU „Malinex” 
• praktyczna nauka zawodu  w warsztatach szkolnych i pracowniach 

zawodowych
• kurs SEP, wózek widłowy, szkolenie BHP 

Po lekcjach
W szkole działają: Grupa teatralna „Liberum Veto”, zespół muzyczny, 

Szkolny Klub Sportowy, Koło biblioteczne.

Kierunki na które warto zwrócić uwagę
Elektryk może pracować jako samodzielny specjalista lub elektryk 

zakładowy. Zapotrzebowanie na elektryków wciąż rośnie, mają więc oni 
szansę na dobre zarobki. Technik chłodnictwa i klimatyzacji to zawód 
poszukiwany na rynku pracy. Branża chłodnicza i klimatyzacyjna rozwijają 
się jak nigdy dotąd i potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych specja-
listów. Nowością w ofercie szkoły jest klasa sportowa pod patronatem 
GKS Górnik Łęczna. Uczeń klasy sportowej ma możliwość uczestniczenia 
w zawodach, obozach i zgrupowaniach sportowych, a jednocześnie zdo-
bycia zawodu, który po ukończeniu kariery sportowej pozwala mu wejść 
na rynek pracy.

Elektrycy z ZSG w Łęcznej podczas warsztatów certyfikujących - System Inteligentnego Budynku 
F&Home Radio. Fot. arch. szkoły

Zajęcia w pracowni mechanicznej ZSG w Łęcznej. Fot. arch. szkoły
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH

ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, tel. 81/ 757 20 21, www.zs2milejow.edu.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
• klasa wojskowa – pod patronatem Szkoły Orląt 

w Dęblinie oraz Wojsk Obrony Terytorialnej w Lu-
blinie

• klasa dziennikarska – pod patronatem Radia Lu-
blin, możliwość rozszerzeń: przedmioty humani-
styczne i języki obce

• klasa ogólna - pod patronatem UMCS,  możliwość 
rozszerzeń: przedmioty matematyczno-przyrodni-
cze i języki obce 

Technikum 
• technik informatyk
• technik ekonomista
• technik handlowiec

Szkoła Branżowa I Stopnia
• klasa mechaniczno-elektryczna, zawody: ślusarz, 

elektryk.
• klasa wielozawodowa, zawody: kierowca-mecha-

nik, blacharz samochodowy, lakiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz, cu-
kiernik, fryzjer, sprzedawca, murarz- tynkarz oraz 
nowość krawiec. W zawodzie kucharz – możli-
wość kształcenia w oddziale integracyjnym.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(weekendowe)

Szkoła Policealna  dla Dorosłych  
(weekendowe)
• technik administracji 
• technik rachunkowości 
• technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  
(weekendowe)
• elektryk 
• sprzedawca 
• ślusarz 
• technik informatyk 
• technik ekonomista 
• technik rachunkowości

Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie ma 75 lat. Patronem 
placówki jest Simon Bolivar – bojownik o wolność kra-
jów Ameryki Południowej. Placówka utrzymuje kontak-
ty z ambasadami Wenezueli, Peru i Kolumbii. Wielu 
uczniów otrzymuje stypendia za  wyniki w nauce i  osią-
gnięcia sportowe, w tym również stypendia Prezesa 
Rady Ministrów i Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Uczniowie z powodzeniem rywalizują w konkursach 
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkoła 
organizuje m.in. „Bieg Bolivara”, Powiatowy Przegląd 
Poezji Mówionej i Śpiewanej. Przy współpracy z UMCS 
wdrażany jest projekt wspomagający naukę języków 
obcych. W badaniach dotyczących Ośrodków o naj-
większym potencjale rozwojowym Technikum w Milejo-
wie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa zajmują 6 miejsce, 
a na 37 szkół województwa lubelskiego, w badaniach: 
Najlepsze technika - Technikum w Milejowie zajmuje  
12 miejsce.

Infrastruktura szkoły 
Dysponujemy 3 w pełni wyposażonymi pracowniami 

informatycznymi oraz 2 dodatkowymi salami wyposa-
żonymi w stanowiska komputerowe, pracownie eko-
nomiczne. Większość pracowni przedmiotowych wy-
posażona jest w komputer, rzutnik oraz ekran, a także 
niezbędne pomoce naukowe. Posiadamy nowoczesną, 
kompleksowo wyposażoną pracownię języków obcych, 
a także pracownie dostosowane do nauki w zawodach 
ślusarz i elektryk oraz w zawodzie sprzedawca, biblio-
tekę, czytelnię oraz Centrum Multimedialne. Szkoła 
posiada salę gimnastyczną, siłownię, pełnometrażowe 
boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, plażową. Szkol-
na Drużyna Piłki Siatkowej szczyci się osiągnięciami na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Praktyczna nauka zawodu
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach 

usługowych. Pracodawcy dokładają wszelkich starań, 
aby dobrze przygotować uczniów do wykonywania za-
wodu i często po ukończeniu szkoły przyjmują ich do 
pracy. W bieżącym roku szkolnym zostało podpisane 
porozumienie o współpracy między szkołą, a Izbą Rze-
miosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, dzięki któremu 
nasza młodzież będzie mogła uczestniczyć w zagra-
nicznych stażach  i praktykach. 

Po lekcjach
W szkole funkcjonują: koła językowe (angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego), zajęcia spor-
towe (koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego i piłki 
nożnej),  Koło Historyczne (współpraca z IPN), Koło 
Przedsiębiorczości, Koło Żywego Słowa, Zespół Tańca 
Nowoczesnego, Zespół Muzyczny, Szkolny Wolontariat, 
Koło Fotograficzne. 

Kierunki, na które warto zwrócić uwagę
Informatyk to zawód dający duże możliwości na 

lubelskim rynku pracy. Kształcenie w tym zawodzie 
przygotowuje do pracy m.in. jako: administrator sieci 
komputerowych, obsługa informatyczna przedsiębior-
stwa, programista, serwisant komputerowy, sprzedawca 
w sklepach komputerowych. Warto zwrócić uwagę na 
klasę wojskową w LO, której ukończenie będzie pre-
miowało w rekrutacji do wojsk obrony terytorialnej i do 
uczelni wojskowych. Krawiec to zawód pozwalający 
na prowadzenie własnej pracowni lub pracę w firmach 
odzieżowych.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące  
(sportowo – obronne) 

Technikum
• technik informatyk
• technik architektury krajobrazu
• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik urządzeń i systemów  

energetyki odnawialnej 
• technik mechanizacji rolnictwa  

i agrotroniki
• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastronomicznych

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

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące  
(weekendowe)

Szkoła Policealna  
(weekendowa)

• technik turystyki wiejskiej
• technik administracji
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  
(weekendowe)
• kucharz  
• cukiernik 
• rolnik 
• ogrodnik
• technik urządzeń i systemów energetyki odna-

wialnej
• technik pojazdów samochodowych 
• technik rolnik 
• technik technologii żywienia
• technik hodowca koni

ZSR w Kijanach kształci w zawodzie technik żywienia  
i usług gastronomicznych. Fot. arch. szkoły

Informatyk, to zawód poszukiwany na rynku pracy.  
Fot. arch. szkoły
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE

Kijany 19, 21 – 077 Spiczyn, tel. 81/ 752 75 61, www.zsrkijany.pl

Ludwin 30A, 21 – 075 Ludwin, tel. 81/ 757 01 32, 81/ 757 00 43, www.zsludwin.pl

Szkoła Rolnicza w Kijanach liczy sobie już 104 lata. Placówka ma certyfikaty:  
„Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Jakości”.  Jest 
to: Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych oraz Ośrodek Eg-
zaminowania Zawodowego, a także Centrum Kształcenia Praktycznego. Szkoła 
współpracuje ze szkołą rolniczą na Białorusi, z Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Lublinie, z firmą „URSUS” w Lubinie, z firmą „PIK” w Łęcznej,  Hotel i Restau-
racja „Gościniec” w Wólce. W ramach działalności międzynarodowej organizacji 
AISEC w szkole przebywali wolontariusze z Grecji i Ukrainy. Szkoła realizuje pro-
gramy:

• „Moje finanse” - program edukacji finansowej
• „Biznesplan? To nie takie trudne!” – program edukacji ekonomicznej, przy 

współpracy z NBP
• „Szkolny Klub Sportowy” – zajęcia sportowe  i rekreacyjne

Wśród uczniów placówki znajdują się coroczni stypendyści Prezesa Rady Mi-
nistrów, Starosty Łęczyńskiego. Szkoła ma też sukcesy sportowe np. III miejsce 
w Mistrzostwach Woj. Lubelskiego Szkół Rolniczych w piłce nożnej dziewcząt.

Infrastruktura szkoły
Szkoła posiada: pracownie przedmiotowe, językowe, zawodowe, bibliotekę, 

internat, sklepik, stołówkę, warsztaty szkolne, szkolne schronisko młodzieżowe. 
Sala gimnastyczna jest po kapitalnym remoncie ze ścianką wspinaczkową, siłow-
nia, kompleks boisk sportowych ORLIK.

Praktyczna nauka zawodu 
Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach szkolnych branży mechanicz-

nej, mechanizacyjnej, rolniczej i gastronomiczno – hotelarskiej. Praktyki zawodowe 
odbywają się w  profesjonalnych zakładach gastronomicznych (restauracje, hotele) 
oraz warsztatach mechanicznych. Szkoła prowadzi dodatkową współpracę z praco-
dawcami w zakresie wycieczek dydaktycznych.
Uczniowie szkoły mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia:

• BEZPŁATNY kurs prawa jazdy kat. B (mechanik pojazdów samochodo-
wych, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 
technik rolnik, technik architektury krajobrazu)

• kursy: operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych, 
chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelnersko – barmański

Po lekcjach
• Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dla uczniów 

biorących udział w zawodach i  konkursach
• Zajęcia sportowe (ścianka wspinaczkowa, siatkówka, piłka nożna, siłownia 

i fitness)
Kierunki na które warto zwrócić uwagę:

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę do kształcenia zawodowego: technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, kucharz, technik mechanizacji i agrotroniki, 
mechanik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej. Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk i staży zagranicznych.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
• klasa kosmetyczna
• klasa grafiki komputerowej
• klasa służb ratowniczych
Technikum
• technik fotografii i multimediów
• technik logistyk
• technik agrobiznesu
Branżowa Szkoła I stopnia
• kucharz,
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Szkoły policealne (zaoczne)
• technik usług kosmetycznych
• technik administracji (zajęcia dodatkowe sekretar-

ka medyczna/rejestratorka medyczna)
• opiekun osoby starszej – NOWOŚĆ!
• opiekun medyczny
• technik sterylizacji medycznej
• technik ochrony fizycznej osób i mienia
• florysta – NOWOŚĆ!

Szkoły policealne (wieczorowe)
• technik masażysta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  
(weekendowe)
• kucharz
• technik agrobiznesu
• rolnik
• technik fotografii i multimediów
• technik logistyk
• technik rachunkowości
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla 

osób posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego)

Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w po-
wiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. 
Z powodzeniem kształcimy osoby dorosłe. Naszym 
atutem jest doskonała atmosfera. Słuchacze są jedno-
cześnie gospodarzami szkoły - to oni są organizatorami 
licznych akcji i koncertów charytatywnych, zbiórek krwi 
i rejestracji dawców szpiku kostnego oraz komórek 

macierzystych. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła 
otrzymała: Certyfikat „Lubelskiej Szkoły z Życiem”.  
 
Infrastruktura szkoły 

Szkoła posiada 12 klasopracowni, w tym doskonale 
wyposażoną pracownię anatomiczną, pracownię zabie-
gów pielęgnacyjnych i higienicznych, pracownię masa-
żu, 2 pracownie kosmetyki, 2 pracownie komputerowe, 
pracownię językową, studio fotograficzne i ciemnię, 
a także pracownię hotelarską. Zajęcia wf odbywają się 
w hali sportowej oraz na boisku „Orlika” i GKS „Ludwi-
niak”. 

Praktyczna nauka zawodu 
Praktyczna auka zawodu odbywa się w pracowniach 

szkolnych, u pracodawców oraz w gospodarstwach 
rolnych. Jest organizowana w formie zajęć praktycz-
nych oraz praktyk zawodowych. W zakresie organizacji 
praktyk ZS w Ludwinie ma podpisane umowy z: SPZOZ 
w Łęcznej, Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, CO-
BORU Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian 
w Uhninie, PHU „Rolmax” w Świdniku, Gospodarstwem 
Wysokomlecznym w Olszowcu, prywatnymi gabinetami 
kosmetycznymi, biurami rachunkowymi, jednostkami 
administracji publicznej, POL-MAK. S.A., GS „Samopo-
moc Chłopska” w Ludwinie. 

Po lekcjach
Słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zawo-

dzie technik administracji uczestniczą w zajęciach do-
datkowych sekretarka medyczna/rejestratorka medycz-
na. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka 
migowego dla słuchaczy szkół medycznych. Słuchacze 
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z j. angiel-
skiego dla początkujących. Słuchacze LO uczestniczą 
w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egza-
minu maturalnego z j. polskiego, j. angielskiego i ma-
tematyki.

Kierunki na które warto zwrócić uwagę:
Szkoła rozpoczęła rekrutację w zawodzie opiekun 

osoby starszej. Opieka nad osobami starszymi i nie-
samodzielnymi powierzana jest coraz częściej osobom 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje, powstają nowe 
jednostki zajmujące się opieką nad seniorami. Powo-
duje to wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na wy-
kwalifikowaną kadrę pracowników. Kolejny atrakcyjny 

kierunek to technik masażysta. Jest to obecnie jeden 
z najbardziej popularnych zawodów w zakresie rehabi-
litacji medycznej. 

Technik masażysta to atrakcyjny kierunek  
w ZS w Ludwinie. Fot. arch. szkoły
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/752 10 91, www.kkjagiellonczyk.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik organizacji reklamy
• technik logistyk (nowość!)

Szkoła Branżowa I stopnia
• monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fryzjer

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego 
• rozszerzenie: biologia, chemia, geografia, angielski;  

języki: angielski i niemiecki
• rozszerzenie: biologia, chemia;  

języki: angielski i niemiecki
• rozszerzenie: język polski, WOS, angielski;  

języki: angielski i niemiecki
• klasa policyjna – rozszerzenie: geografia, WOS;  

języki: angielski i niemiecki
• rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka;  

języki: angielski i niemiecki
• rozszerzenie: język polski, historia, angielski;  

języki: angielski, hiszpański/francuski
• klasa usportowiona – rozszerzenie: biologia, geografia, angielski;  

języki: angielski i niemiecki

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (weekendowe)
• technik informatyk
• technik ekonomista 
• technik budownictwa

Szkoła Policealna (weekendowa)
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

W 2017 roku „Jagiellończyk” obchodzi jubileusz 45-lecia. Placówka posiada 
następujące certyfikaty: „Nowoczesna Szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel 
z klasą”, „Szkoła Innowacji”, „IT Szkoła”. Nasze Technikum wg rankingu „Per-
spektywy” należy do pięćdziesiątki najlepszych w woj. lubelskim” (31 miejsce). 
Szkoła stale współpracuje z lubelskimi uczelniami: WSEI, WSPA, UMCS, KUL. 
We współpracy z Fundacją „Szczęśliwe Dzieciństwo” realizuje program wycho-
wawczy „Korona Polskiego Wychowania”, a  z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS 
w Lublinie program „Szkolny Klub Sportowy”. 

Szkołę cechują:
• wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami egzaminów matural-

nych i zawodowych
• system nauczania oparty na przyjaznym dla uczniów ocenianiu kształ-

tującym 
• ciekawe inicjatywy, m.in. organizacja powiatowych konkursów: „Kazi-

mierz Jagiellończyk i jego czasy”, „Jan Zamoyski i jego dokonania”, gry 
terenowe, Taneczne Mikołajki, Jagiellońska noc filmowa, okolicznościowe 
happeningi w przestrzeni miejskiej, „Jagiellończyk Maluchom”, „Spotka-
nia z COOLturą” (m.in. wyjazdy do teatru, kina, na wystawy).

Szkoła posiada liczne grono stypendystów: stypendia Prezesa Rady Ministrów 
oraz stypendia powiatowe, uczniowie zdobywają też liczne laury w prestiżowych 
zawodach i  konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich: np. Magdalena Skraj-
nowska – Mistrzyni Świata w Sumo Juniorów w 2015, I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie „Podróże Henryka Sienkiewicza”, II i III miejsce w konkursie „Rok przed 
dyplomem” dla zawodów: technik budownictwa, technik ekonomista.

Infrastruktura szkoły 
Szkoła ma nowoczesne, wyposażone w sprzęt multimedialny klasopracownie, 

profesjonalne pracownie do nauki zawodu: ekonomiczną, architektury krajobra-
zu, organizacji reklamy, budownictwa; 6 pracowni komputerowych; bibliotekę 
z multimedialnym centrum informacji. Szkoła jest ośrodkiem egzaminowania we 
wszystkich zawodach. Baza sportowa: sala gimnastyczna z pełnym zapleczem 
sportowym, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko piłkarskie i bież-
nia lekkoatletyczna.

Praktyczna nauka zawodu 
• praktyki zawodowe uczniów klas III Technikum w renomowanych firmach 

powiatu łęczyńskiego i lubelskiego
• fryzjerzy zdobywają szlify w łęczyńskich i lubelskich salonach
• monterzy suchej zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie za-

jęcia praktyczne odbywają w szkole w specjalistycznej pracowni, będącej 
ośrodkiem egzaminowania w zawodzie

• klasa reklamy współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami 
kulturalnymi w zakresie projektowania różnych form graficznych, a  klasa 
architektury krajobrazu z Urzędem Miasta Łęczna – przygotowanie pro-
jektu koncepcyjnego skweru przy ul. Wierzbowej.

Po lekcjach
• zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozsze-

rzonym oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowych
• zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce
• Pracownia Rysunku i Malarstwa „Prima”, warsztaty rękodzieła artystycz-

nego 
• koło dziennikarskie i recytatorskie
• grafika komputerowa, turniej gier komputerowych (CSGO, LoL)
• zajęcia sportowe: SKS, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, pływanie, 

brydż

Kierunki, na które warto zwrócić uwagę:
I LO im. Jana Zamoyskiego ma w wyborze aż 4 języki obce i wiele rozsze-

rzeń. W nowej siedzibie, pod nowym szyldem uczą nauczyciele z pasją, którzy 
gwarantują wysoką zdawalność matur i sukcesy w wielu dziedzinach. Technik 
ekonomista i technik informatyk to kierunki, w których uczniowie podejmują 
pracę już w IV klasie Technikum. Na  nowym kierunku – technik logistyk ucznio-
wie zdobędą na m.in. wiedzę i umiejętności z planowania i wdrażania procesów 
przechowywania i transportowania produktów, zarządzania zapasami i przestrze-
nią magazynową, tworzenia planów dostaw, prowadzenia rozliczeń ze spedytora-
mi i klientami, organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej i opraco-
wywania rozkładów jazdy. 

Uczniowie kierunku technik informatyk łatwo znajdują pracę. Fot. arch. szkoły
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Z powodu braku chętnych do pracy, szcze-
gólnie na stanowiskach robotniczych, zarów-
no u pracodawców, jak i okolicznych rolników 
prowadzących uprawy owoców miękkich lub 
warzyw,  mieszkańcy powiatu coraz częściej 
sięgają po pracowników spoza UE. Dotyczy to 
obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Federacji 
Rosyjskiej oraz Ukrainy, dla których stworzo-
no tzw. uproszczoną procedurę w kwestii po-
wierzenia pracy bez konieczności uzyskania 
zezwolenia wojewody. Procedura ta wymaga 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz 
znajomości przepisów innych, niż wymaga-
ne przy zatrudnianiu polskich pracowników. 
1 marca w Starostwie odbyło się spotkanie 
szkoleniowo-informacyjne dla zainteresowa-
nych osób.

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z udzia-
łem przedstawicieli Placówki Straży Granicz-
nej w Lublinie oraz Oddziału Państwowej 
Inspekcji Pracy w Lublinie. W jego trakcie 
przekazano informacje na temat obowiązują-
cych procedur dotyczących wjazdu, pobytu, 
możliwości zatrudniania cudzoziemców oraz 
prowadzonych kontroli. Zagadnienia porusza-
ne podczas szkolenia zostały wzbogacone 
przykładami zaczerpniętymi z bogatej prakty-
ki zawodowej prowadzących spotkanie oraz  
regulacji prawnych i wyjaśnień. Analizowane 
były też sytuacje i przypadki zgłaszane przez 
samych uczestników. Zasygnalizowane zo-
stały również zmiany dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców, planowane w przyszłości.

Tekst: Marzena Pogonowska 

Jak zatrudnić 
cudzoziemca?Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na podnoszeniu swoich kompetencji, mogą zgłosić 

się do Urzędu Pracy. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może 
sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyska-
nie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. 
Dodatkowo finansowane są również koszty badań lekarskich i psychologicznych wymagane do 
podjęcia kształcenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw (mniej niż 10 pracowników), można sfinansować aż 100 
% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodze-
nia. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 % poniesionych 
kosztów, znów do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia. Środki przyznawane są na 
kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

W 2017 roku wg  priorytetów Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej środki KFS przezna-
czone są na wsparcie zawodowe  kształcenia ustawicznego: 

1. w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna,

2. w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
3. osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szcze-

gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do 
emerytury pomostowej.

Priorytet pierwszy dotyczy przeważającego rodzaju prowadzonej działalności sklasyfikowanej 
w sekcjach C, H oraz Q wg PKD 2007. W drugim priorytecie zawody deficytowe będą identyfiko-
wane na podstawie Barometru Zawodów 2017 (www.barometrzawodów.pl) dla powiatu łęczyń-
skiego oraz w „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (www.mz.praca.gov.pl). 

Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia mogą złożyć 
wniosek w PUP w Łęcznej (właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działal-
ności) w chwili kiedy ogłoszony jest nabór. Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środ-
ków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy 
w Łęcznej ogłasza sukcesywnie na swojej stronie internetowej (www.leczna.praca.gov.pl) 
i tablicach informacyjnych. Więcej informacji: Monika Mikołajewska – 81/ 752-11-58 w. 34, 81/ 
531-54-00, Renata Bodnar – 81/ 752-11-58 w. 31, 81/ 531-53-97. 

Tekst: Monika Mikołajewska

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Analiza statystyczna zdawalności 
w ośrodkach szkolenia kierowców znajdujących 
się na terenie powiatu łęczyńskiego - 2016 r.

W zakresie prawa jazdy kat. B

Nazwa, numer ośrodka
Liczba egzaminów teoretycznych Liczba egzaminów praktycznych

ogółem pozytywne % ogółem pozytywne %

OSK „PIONIER” Lech Pocheć, 00020610 303 196 64,69 639 190 29,73

OSK „TOMREX” Bronisław Tomczyk, 00030610 59 47 79,66 214 52 24,30

Nauka Jazdy„WIKTOR” Małgorzata Wolniewicz 00160610 188 135 71,81 437 136 31,12

OSK „SEBA” Alicja Burek, 00170610 161 97 60,25 299 103 34,45

W zakresie prawa jazdy kat. A, A1, A2, AM

OSK „PIONIER” 
Lech Pocheć, 00020610

A: 0
A1: 4
A2: 1
AM: 2

0
3
1
1

0
75

100
50

20
5
7
3

12
3
3
0

60,00
60,00
42,86
0,00

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP zapraszają na Targi 
Pracy, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej dnia 25 kwietnia 2017 r.  w godz. 
10.00-13.00. 

Opracowała: Sabina Mokijewska

Targi Pracy w Łęcznej
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Komunikacja na terenie 
powiatu łęczyńskiego
1. Linia komunikacyjna:  
Łęczna-Łańcuchów-Milejów- 
Białka-Maryniów 
(przez: Łęczna Dworzec, Szpital Łęczna, Ciechanki Krzesimowskie - ko-
ściół, Zakrzów, Wólka Łańcuchowska, Łańcuchów, Górne, Kajetanówka 
Stacja Paliw, Milejów Wieś, Milejów Cmentarz, Milejów, Jaszczów I, Jasz-
czów II, Łysołaje, Kolonia Jaszczów, Białka, Maryniów). 
Przewoźnik: Zbigniew Konowałek, Ciechanki Łęczyńskie 1, 21-010 Łęcz-
na, tel. 601 165 115.

3. Linia komunikacyjna: Łęczna-Puchaczów-Cyców 
(przez: Łęczna Szpital, Łęczna Dworzec, Łęczna ul. Chełmska, Turowola Kolonia/ Turowola, Puchaczów ul. Rynek, Stara Wieś, Brzeziny, Wesołówka, 
Głębokie, Głębokie, Głębokie, Cyców skrzyż., Cyców Osada).
Przewoźnik: Samochodowe Usługi Transportowe Piątek Wiesław, ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna, tel. 509 325 906.

2. Linia komunikacyjna:  
Łysołaje-Milejów-Łęczna 
(przez: Łysołaje, Jaszczów II, Jaszczów I, Milejów, Milejów Cmentarz, 
Milejów Wieś, Kajetanówka, Łańcuchów, Łańcuchów Szkoła, Wólka 
Łańcuchowska II, Górne, Wólka Łańcuchowska I, Ciechanki Krzesi-
mowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Dworzec).
Przewoźnik: Bus Serwis Jarosław Decyk, Zofiówka 75, 21-010 Łęcz-
na, tel. 502 269 149.

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Milejowa: 5.30(FYwx), 6.20(D), 6.30(FYw), 
6.50(D/6-Ł), 7.10(FYwx), 7.30(D), 7.35(FYw), 7.50(D), 8.15(FYw-Ł), 8.35(D), 
8.45(FYw), 9.10(FYwx), 9.30(D/6-Ł), 9.50(FYw), 10.15(FYw), 10.36(D), 
10.55(FYw), 11.15(FYwx-Ł), 11.35(D), 11.50(FYw), 12.05(D/6-Ł), 12.35(FYw), 
13.05(D), 13.15(FYwx), 13.30(D), 13.45(FYw), 14.05(D-Ł), 14.20(FYwx-
Ł),14.40(FYw), 15.00(D), 15.15(FYw),15.35(D),15.52(D-Ł),16.00(FYwx-
Ł),16.25(D/6-Ł),17.15(FYw- Ł), 17.45(D-Ł), 19.10(D-Ł);

odjazdy z Milejowa do Łęcznej: 6.00(FYw), 6.15(D-Ł), 6.33(FYwx), 7.05(D/6), 
7.12(FYw), 7.30(D), 7.45(FYw-Ł), 8.05(D/6), 8.20(FYwx), 8.30(D-Ł), 8.45(FYw), 
9.05(FYw), 9.25(D), 9.37(FYw), 10.10(FYw), 10.25D/6-Ł), 10.35(FYwx-Ł), 
10.50(D/6), 11.10(D), 11.30(FYw), 12.00(D), 12.17(FYw), 12.40(FYwx-Ł), 
13.00(D/6), 13.20(FYw), 13.40(D), 13.50(FYw), 14.15(FYw), 14.40(D), 
14.59(FYw), 15.05(D/6-Ł), 15.20(FYwx), 15.34(D), 16.00(D), 16.24(FYw), 
17.20(D), 18.05(FYw), 18.20(D-Ł);

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Jaszczowa: 5.30 (FYwx), 6.20(D), 6.30 (FYw), 
6.50(D/6-Ł), 7.30(D), 7.35(FYw),7.50(D), 8.35(D), 9.10(FYwx), 9.30(D/6-Ł), 
10.36(D), 11.15(FYw-Ł), 11.35(D), 12.05(D/6-Ł), 13.05(D), 13.30(D), 14.05(D-
Ł), 14.20(FYwx-Ł),15.00(D), 15.15(FYw), 15.35(D), 15.52(D-Ł),16.00(FYwx-Ł), 
16.25(D/6-Ł), 17.15(FYw-Ł), 17.45(D-Ł), 19.10(D-Ł);

odjazdy z Jaszczowa do Łęcznej: 5.57(FYw), 6.13(D-Ł), 7.03(D/6), 7.09(FYw), 
7.28(D), 7.58(D/6), 8.25(D-Ł), 9.23(D), 9.32(FYw), 10.23(D/6-Ł), 10.45(D/6-Ł), 
11.03(D), 12.52(D/6), 13.27(D), 14.27(D), 15.00(D/6-Ł), 15.32(D), 15.50(D), 
17.03(D), 18.13(D-Ł). 

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Łysołaje: 5.30(FYwx), 6.20(D), 6.30(FYw), 
6.50(D/6-Ł), 7.30(D), 7.50(D), 8.35(D), 9.10(FYwx), 9.30(D/6-Ł), 10.36(D), 
11.15(FYwx-Ł), 12.05(D/6-Ł), 13.05(D), 13.30(D/6), 14.05(D-Ł), 15.00(D), 
15.15(FYw), 15.35(D),15.52(D-Ł), 16.25(D/6-Ł), 17.15(FYw-Ł), 17.45(D-Ł), 
19.10(D-Ł);

odjazdy z Łysołaje do Łęcznej: 5.55(FYw), 6.10(D-Ł), 7.00(D/6), 7.07(FYw), 
7.25(D), 7.56(D/6), 8.23(D-Ł), 9.20(D), 9.32(FYw), 10.43(D/6-Ł), 10.59(D), 
12.49(D/6), 13.23(D), 14.25(D), 14.58(D/6-Ł), 15.30(D), 15.48(D), 17.00(D), 
18.10(D-Ł);

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Maryniowa: 7.35(FYwx), 11.15(FYwx- Ł), 
14.20(FYw-Ł), 16.00(FYwx-Ł);

odjazdy z Maryniowa do Łęcznej: 6.19(FYwx), 8.06(FYwx), 12.26(FYwx-Ł), 
15.06 (FYwx); 

odjazdy z Maryniowa do Milejowa: 16.36 (FYwx).

D-kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6-kursuje w soboty, F-kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt: 6.I, 1,2 i 3 maja, 15.VIII, 1 i 11 listopada, 24 
i 31 grudnia, oraz w piątek po Bożym Ciele; X-kursuje w soboty, niedziele i święta oprócz 15.VIII, 1 i 11 listopada, 6.I, Y-nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy i drugi dzień 
Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia, w-nie kursuje w dzień Bożego Ciała; Ł-kursuje przez Łańcuchów.

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Cycowa: 5.20(S), 5.50(E), 6.20(S), 6.50(E), 
7.20(S), 7.50(E), 8.20(S), 8.45(E), 9.20(S), 10.00 (E), 10.50(S), 11.30 (E), 
12.30(S), 13.30(E), 14.05(S), 14.40(S), 15.15(E), 15.40(S), 16.20(E), 17.20(S);

odjazdy z Cyców Osada do Łęcznej: 5.45(S), 6.15(E), 6.45(S), 7.15(E), 
7.45(S), 8.15(E), 8.45(S), 9.25(E), 9.45(S), 10.50(E), 11.25(S), 12.10(E), 
13.20(S), 14.05(S), 14.40(E), 15.10(S), 15.45(E), 16.20(S), 17.20(E), 18.05(S);

odjazdy z Puchaczowa do Łęcznej: 6.03(S), 6.33(E), 7.03(S), 7.33(E), 8.03(S), 
8.33(E), 9.03(S), 9.43(E), 10.03(S), 11.08(E), 11.43(S), 12.28(E), 13.38(S), 
14.23(S), 14.58(E), 15.28(S), 16.03(E), 16.38(S), 17.38(E), 18.23(S).

S- kursuje w dni nauki szkolnej, E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt.

Stan na dzień  22.03.2017 r. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w godz. kursowania autobusów.
Opracowanie: Sabina Mokijewska
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4. Linia komunikacyjna: Zawadów-Ostrówek-Puchaczów-Łęczna 
(przez: Zawadów, Szpica, Ostrówek, Ciechanki, Stara Wieś, Puchaczów ul. Rynek, Turowola/Turowola Kolonia, Turowola/ Łęczna ul. Chełmska, Łęczna Dworzec).
Przewoźnik: Dariusz Koper, Wesołówka 53, 21-013 Puchaczów, tel. 663 777 200.

5. Linia komunikacyjna: Łęczna-Ludwin-Dratów-Rogóźno-Piaseczno-
Kaniwola-Puchaczów-Łęczna 
(przez: Łęczna Dworzec, Łęczna Podzamcze, Kolonia Stara Wieś, Ludwin Szkoła/Ludwin Kościół, Dratów Szkoła, Dratów Wieś, Dąbrowa CPN, Rogóźno 
I, Rogóźno, Łukcze skrzyż., Piaseczno, Piaseczno, Rozpłucie, Kaniwola, Nadrybie, Bogdanka, Puchaczów ul. Lubelska, Łęczna Dworzec).
Przewoźnik: Usługi Transportowe „ARS-TRANS” Agnieszka Arasimowicz, ul. Chełmska 24, 21-070 Cyców, tel. 606 685 414.

6. Linia komunikacyjna: Charlęż-Kijany-Łęczna 

(przez Łęczna Dworzec, Łęczna Os.Kolonia Trębaczów, Nowogród, Kijany, Spiczyn, Kijany, Stoczek, Januszówka, Wólka Nowa, Kolonia Zawieprzyce, 
Zawieprzyce, Jawidz, Charlęż).
Przewoźnik: Sprint Bus Sp. z o. o., ul. Pawła Parady 14, 20-734 Lublin, tel. 607 507 979.

Wykaz odjazdów autobusów Łęczna-Szpital Powiatowy w Łęcznej-Łęczna

odjazdy z Łęczna Dworzec do Zawadowa: 11.10(D), 12.55(D); odjazdy z Zawadowa do Łęczna Dworzec: 6.05(D), 7.05(D), 8.30(D), 11.40(D), 
14.45(D), 16.55(D);

odjazdy z Łęczna Dworzec do Szpicy: 14.20(D), 16.30(D);
odjazdy z Łęczna Dworzec do Stara Wieś: 6.40(D), odjazdy z Puchaczowa do Łęcznej: 6.24(D), 7.24(D), 8.50(D), 12.00(D), 

15.05(D).

D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

odjazdy z Nadrybia do Łęcznej przez Ludwin: 5.40(D), 9.30(D), 11.05(D);
odjazdy z Łęcznej Dworzec do Piaseczna przez Puchaczów: 9.15(D), 10.50(D); odjazdy z Piaseczna przez Puchaczów do Łęcznej: 6.53(D), 7.53(D), 13.18(D), 

14.48(D), 15.58(D), 16.58(D);
odjazdy z Łęcznej Dworzec do Piaseczna przez Ludwin: 6.25(D), 7.25(D), 
12.50(D), 14.20(D), 15.30(D), 16.30 (D); 

odjazdy z Piaseczna do Łęcznej przez Ludwin: 5.54(D), 9.44(D), 11.19(D);

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Puchaczowa : 9.15(D), 10.50(D); odjazdy z Puchaczowa do Łęcznej: 7.17(D), 8.17(D), 13.42(D), 15.12(D), 
16.22(D), 17.22(D).

 D –kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.

odjazdy z Łęcznej Dworzec do Charlęża: 14.16(S), odjazdy z Charlęża do Łęcznej: 6.30(S),
odjazdy z Łęcznej Dworzec do Kijan: 7.15(S), 14.16(S), odjazdy z Kijan do Łęcznej: 6.52(S), 14.00(S).

S- kursuje w dni nauki szkolnej.

 Trasa: Łęczna Dworzec – Łęczna Szpital 
6.11(S), 6.41(E),7.11 (S), 7.41(E), 8.11(S), 9.11(S), 9.51(E), 11.16(E), 11.51(S), 
12.36 (E), 15.06 (E) - autobusy kursujące na linii Łęczna-Puchaczów-Cyców;

Trasa : Łęczna Szpital - Łęczna Dworzec
6.15(S), 6.45(E), 7.15(S), 7.45(E), 8.15(S), 9.15(S), 9.55(E), 11.25(E), 12.25(S), 
13.25(E), 15.10(E) - autobusy kursujące na linii Łęczna –Puchaczów-Cyców;

5.30(FYwx), 6.20(D), 6.30(FYw), 6.50(D/6), 7.10(FYwx), 7.30(D), 7.35(FYw), 
7.50(D), 8.15 (FYw), 8.35(D), 8.45(FYw), 9.10(Fywx), 9.30(D/6), 9.50(FYw), 
10.15(FYw), 10.36(D), 10.55(FYw), 11.15(FYwx), 11.35(D), 11.50(FYw), 
12.05(D/6), 12.35(FYw), 13.05(D), 13.15(FYwx), 13.30(D), 13.45(FYw), 14.05(D), 
14.20(FYwx), 14.40(FYw), 15.00(D), 15.15(FYw), 15.35(D), 15.52(D), 16.00 
(FYwx), 16.25(D/6), 17.15(FYw), 17.45(D), 19.10(D) - autobusy kursujące na 
linii Łęczna-Milejów-Jaszczów-Łysołaje 

6.13(FYw), 6.40(D), 6.46(FYwx), 7.18(D/6), 7.25(FYw), 7.43(D), 8.08(FYw), 
8.18(D/6), 8.33(FYwx), 8.54(D), 8.58(FYw), 9.18(FYw),  9.37(D), 9.50(FYw), 
10.23(FYw), 10.58(FYwx), 11.14(D/6), 11.23(D), 11.43(FYw), 12.14(D), 
12.30(FYw), 13.03(FYwx), 13.14(D), 13.33(FYw), 13.52(D), 14.03(FYw), 
14.28(FYw), 14.52(D), 15.12(FYw), 15.24(D/6),  15.33(FYwx), 15.47(D), 16.12(D), 
16.37(FYw), 17.33(D), 18.18(FYw), 18.40(D) - autobusy kursujące na linii 
Łęczna-Milejów-Jaszczów-Łysołaje;

E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt, S - kursuje w dni nauki szkolnej, D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt, 6- kursuje 
w soboty, F- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt: 6.I, 1,2 i 3 maja, 15.VIII, 1 i 11 listopada, 24 i 31 grudnia, oraz w piątek po Bożym Ciele, X-kursuje w 
soboty, niedziele i święta oprócz 15.VIII, 1 i 11 listopada, 6.I, Y-nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudnia, w-nie 
kursuje w dzień Bożego Ciała.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania samorządu 
powiatowego w zakresie pomocy osobom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych. Jego misją jest zapewnienie pomocy i wspar-
cia osobom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym znajdującym się 
w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych oraz zapewnienie sta-
bilnego środowiska rodzinnego i bezpiecznego domu dzieciom zagro-
żonym trwałym zerwaniem więzi rodzinnych. 

Pomoc ukierunkowana jest na działania zaradcze dla osób doświad-
czających przemocy, nagłych traum, konfliktów w relacjach z innymi, 
problemów emocjonalnych, psychicznych i innych, a także do rodzin, 
które przeżywają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych, wzajemnej komunikacji, agre-
sji. Większość osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego 
świadczonego przez PCPR to osoby zaangażowane, wewnętrznie 
zmotywowane i chętne do faktycznej poprawy swojej sytuacji. Odpo-
wiednio wspierane przez specjalistów, są w stanie u porać się i rozwią-
zać problemy, z którymi przychodzą. Nasza praca polega na towarzy-
szeniu, wspieraniu, wskazywaniu możliwych rozwiązań. Nie możemy 
wyręczać klientów, podejmować za nich działań, decyzji. Jednak pew-
ną część klientów stanowią ludzie, którzy odpowiedzialność za dba-
nie o siebie przypisują innym, a nie sobie, czego wynikiem jest bierna 
postawa wobec życia i jego wyzwań. Minione wydarzenia pokazały, że 
musimy być przygotowani również na ataki agresji fizycznej, z którą, 
jako pracownicy instytucji pomocowych, musimy nauczyć się sobie ra-
dzić i jej przeciwdziałać. 

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Staszica 9,  
21-010 Łęczna, tel. 81/ 531 53 84, www.pcprleczna.pl 

Tekst: Sylwia Grabowska

Programy wsparcia realizowane przez PCPR:
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 

Grupa prowadzona jest przez psychologa i pedagoga w siedzibie 
PCPR wg ustalonego harmonogramu spotkań. Ideą grupy jest korzystanie 
z siły i wsparcia uczestników grupy, którzy sami dla siebie stanowią 
źródło wsparcia emocjonalnego i informacyjnego. Są źródłem zasobów, 
inspiracji i motywacji do działania. Uczestnictwo w grupie pomaga w pracy 
nad sobą, w rozwoju osobistym, a także w radzeniu sobie z codziennymi 
trudnościami.  

Program Zwiększania i Poprawy Kompetencji Rodzicielskich
Adresowany jest do rodziców, którzy chcą poprawić swoje relacje 
z dziećmi, czują się bezradni wobec ich zachowań, chcą doskonalić 
techniki umiejętności wychowawczych lub poszukują nowych. Od lutego 
br.  trwa rekrutacja osób chętnych do udziału w warsztatach, które 
realizowane będą od kwietnia do lipca br. w siedzibie PCPR w wymiarze 
2,5h każde, prowadzone przez psychologa i pedagoga. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny. 

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Cele programu to: powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie 
przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy 
w zmianie zachowań agresywnych, rozwijanie umiejętności samokontroli 
i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie 
wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie. 

Tekst: Ewa Góra-Haraszczuk

I Ty możesz sobie pomóc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej/Organizator Rodzin-
nej Pieczy Zastępczej od początku 2017 roku organizuje wsparcie wo-
lontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy 
zastępczej na terenie powiatu łęczyńskiego. 

Wolontariusze pomagają głównie w nadrabianiu zaległości w nauce 
oraz  w odrabianiu zadań domowych na poziomie szkoły podstawowej 
(głównie klas IV-VI), gimnazjum oraz średniej z takich przedmiotów jak:  
j. polski, j. angielski i niemiecki, matematyka, chemia, fizyka oraz geo-
grafia. Ponadto dla wychowanków uczęszczających do gimnazjum, w ra-
mach wolontariatu przewidziane są również konsultacje indywidualne 
z doradcą zawodowym. Pozwolą one  na określenie ich predyspozycji 
osobowościowych i preferencji zawodowych, pomoc w zaplanowaniu 
ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz w określeniu potencjału (m.in. zain-
teresowań, umiejętności czy osobowości zawodowej).

Na chwilę obecną z regularnego wsparcia wolontariuszy korzysta  
6 wychowanków rodzin zastępczych, ale potrzeby są znacznie większe. 
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych,  którzy mają 
trochę wolnego czasu, są cierpliwi i wyrozumiali, chcą podzielić się swoją 
wiedzą, pomagać innym i zdobyć doświadczenie zawodowe. Osoby za-
interesowane wolontariatem prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 
z PCPR. 

Tekst: Kornelia Bartoch

Od stycznia PCPR kontynuuje prowadzoną od 2015 r. na terenie po-
wiatu łęczyńskiego kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie 
uwagi na problem przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie 
zaangażowania i reagowania w przypadku występowania. Tegoroczna 
kampania przebiega pod  hasłem „Razem przeciwko przemocy-wsparcie 
rodziny”. 

W ramach kampanii od stycznia do marca w PCPR w Łęcznej prowa-
dzone były warsztaty kompetencji społecznych dla osób zagrożonych 
i dotkniętych przemocą w rodzinie. Cykl 6 spotkań objął takie zagadnie-
nia jak: komunikacja, emocje, asertywność, radzenie sobie ze stresem, 
motywacja i rozwój osobisty. Ponadto w okresie ferii zorganizowane zo-
stały warsztaty edukacyjno-animacyjne dla 9 dzieci z rodzin dotkniętych 
przemocą. Kolejne działania obejmą realizowanie w szkołach warszta-
tów edukacyjnych na temat zjawiska przemocy adresowanych do mło-
dzieży klas podstawowych i gimnazjalnych oraz spotkania edukacyjne 
na temat przemocy wobec osób zależnych starszych, niepełnospraw-
nych w instytucjach na terenie powiatu. Kampania realizowana jest pod 
patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej i Komendanta 
Powiatowego Policji w Łęcznej. Potrwa do czerwca 2017 r. i zakończy 
się festynem rodzinnym w Łęcznej, połączonym z Dniem Rodzicielstwa 
Zastępczego. Przebieg całej kampanii i jej kolejne działania można na 
bieżąco monitorować na stronie www.pcprleczna.pl

Tekst: Marta Studniarz/Kornelia Bartoch

Zostań wolontariuszem 
w PCPR

Kampania „Razem  
przeciwko przemocy”
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Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Sp. z o.o. rozpoczęły realizację projektu pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-
gospodarczej osób z niepełnosprawnością”. W ramach projektu oferowane są m.in. bezpłatne szkolenia 
umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej oraz 
usługach prania chemicznego, a także płatne staże zawodowe w PZAZ lub na otwartym rynku pracy.

Projekt skierowany jest do 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 
powiatu łęczyńskiego, a w szczególności gmin Cyców, Łęczna, Milejów, Puchaczów, w których odse-
tek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia 
dla woj. lubelskiego. Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnościami (w rozumieniu 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) w tym:

• osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku 15-64 lata niezatrudnione, niewykonujące innej 
pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co 
najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoby zarejestrowane we właściwym dla miejsca 
zamieszkania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy jako bezrobotne, o których mowa w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

• osoby zatrudnione w ZAZ .

Formy wsparcia w ramach realizowanego projektu: stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/ 
IPD, warsztaty motywacyjne, wsparcie psychologiczne (fakultatywnie), wsparcie trenerek pracy, szko-
lenia gastronomiczne lub związane z obsługą pralni chemicznej, staże: 3-6 m-cy, skierowanie do pracy 
w PZAZ (wsparcie dla wybranych Uczestników/czek Projektu).

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Rekrutacja uczestników projektu będzie 
prowadzona w kilku turach. Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z Powiatowym Zakładem 
Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, tel. 81/ 752 29 20 

Tekst: Małgorzata Paprota

Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy 
w Łęcznej zaprasza

Środki na rehabilitację społeczną 
i zawodową niepełnosprawnych

Bezpłatne szkolenia zawodowe 
dla niepełnosprawnych

ORW to bezpłatna publiczna placówka oświa-
towa Powiatu Łęczyńskiego dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 3 do 25 lat ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu głębokim. Wychowankowie 
ORW mają zapewnioną opiekę od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00-16.00. Placówka pro-
wadzi także zajęcia Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczę-
cia nauki w szkole. Zachęcamy do korzystania 
z oferty ośrodka. 

W godzinach pracy zapewniamy dzieciom 
i młodzieży: zajęcia grupowe, zajęcia indywi-
dualne (logopedyczne, pedagogiczne, psycho-
logiczne, fizjoterapia, w tym elementy integracji 
sensorycznej), zajęcia dodatkowe (klub ga-
du-gadu, bajkoterapia, arteterapia, elementy 
programu „Spójrz inaczej”), bezpłatny transport 
i opiekę, pomoc w zakresie korzystania z bez-
płatnego gorącego posiłku. W ramach działalno-
ści statutowej Placówki, dzieci i młodzież biorą 
udział w wycieczkach, konkursach, zawodach, 
olimpiadach specjalnych. Kontakt: Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, ul. Li-
tewska 16, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 752 26 55,  
www.orw-leczna.pl

Tekst: Aneta Zabłocka

1.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  0 zł
W tym na: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 0 zł

Środki przyznane osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 0 zł

2.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 072 890 zł
W tym na: Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej 527 868 zł

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 175 000 zł
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów 

220 022 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i 
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 115 000 zł

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 35 000 zł

3. Środki finansowe ogółem 1 072 890 zł

Tekst: Anna Kłoda

Powiat Łęczyński w roku 2017 na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób niepełnosprawnych otrzymał ze 
środków PFRON  kwotę  1 072 890 zł. Nabór 
wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, 
jednak warto zrobić to jak najszybciej i zgłosić 
się do PCPR w Łęcznej.

Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych 
z terenu terenie powiatu oparta o liczbę wnio-
sków składanych w latach ubiegłych wskazuje, 
iż największe potrzeby koncertują się na reali-
zacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 
Z uwagi na znaczny niedobór środków w roku 
2016 w ramach dofinansowania zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze z 422 złożonych 
wniosków aż 105 rozpatrzono negatywnie. Ma-
jąc zatem na uwadze potrzeby oraz zasadność, 
celowość i efektywność wsparcia osób niepeł-
nosprawnych podział środków PFRON w roku 
2017 wygląda następująco: 
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Powiat Łęczyński wystąpił do PFRON o przyznanie w bieżącym roku dodatkowych środków finansowych na realizację programu „Aktywny Samorząd”. 
Po podpisaniu umowy, program realizowany będzie przez PCPR w Łęcznej. Adresowany jest on do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, kończyn górnych, narządu wzroku.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

Środki na eliminację barier
dla osób niepełnosprawnych 

MODUŁ I

MODUŁ II

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, max. kwota dofinansowania  - 5 000 zł.
Zadanie nr 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, max. dofinansowanie – 2 100 zł.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 
Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, wysokość max. dofinansowania:  
20 000 zł dla osoby niewidomej (w tym 12 000 zł na sprzęt brajlowski), 8 000 zł dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku,  
5 000 zł dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych.
Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  wysokość 
dofinansowania: 4 000 zł dla osoby głuchoniewidomej, 2 000 zł dla pozostałych adresatów programu, z możliwością zwiększenia w indywidualnych 
przypadkach. 
Beneficjentów korzystających ze wsparcia w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje 3 – letnia karencja w uzyskaniu kolejnych 
środków PFRON na ten sam cel. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
Zadanie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym; 
Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości); 
Zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
(co najmniej na III poziomie jakości).  
Wysokość dofinansowania w Zadaniu 2 wynosi 2 000 zł, w pozostałych zadaniach w zależności od indywidualnego przypadku dofinansowanie oscyluje 
od 9 000 do 25 000 zł.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką 
Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, 
punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). 

W Module I udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej: 
10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4, 
15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D, 
25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2; 
W 2017 roku w ramach Modułu I preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, 
co podkreśla prozatrudnieniowy charakter pomocy

W Module II udział własny w kosztach czesnego obowiązuje zatrudnionych beneficjentów, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wniosko-
dawcy przekracza kwotę 583 zł netto na osobę. 
Szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru wniosków w ramach programu zamieszczone będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Tekst: Anna Kłoda

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium, w szkole 
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez 
szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem 
Internetu).
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Kleszcze są nosicielami chorobotwórczych bakterii i pierwotniaków wy-
wołujących u człowieka groźne często przewlekłe choroby. Do najczęst-
szych należy borelioza. Charakterystyczne dla tej choroby jest rumień 
wokół miejsca ugryzienia, gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów. 

Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie. W pierwszej fazie zaraz po 
tym jak na ciele pojawi się rumień choroba jest łatwa do wyleczenia, je-
śli jednak dojdzie do powikłań, leczenie staje się utrudnione, długotrwa-
łe i kosztowne. Zdarza się jednak, że u niektórych pacjentów pierwsze 
stadium boreliozy przebiega bezobjawowo. Rozwiązaniem ułatwiającym 
podjęcie decyzji o zastosowaniu leczenia jest zbadanie samego kleszcza, 
czy był nosicielem boreliozy oraz innych chorób. Badanie można wykonać 
w  Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lublinie, ul. Droga Męczenników 
Majdanka 50. Czas oczekiwania na wynik to ok. 5-6 dni. Badanie jest od-
płatne (ok. 60-70 zł). Materiał do badania można dostarczać codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7 00- 1430. Usuniętego z ciała kleszcza 
należy umieścić w czystym, podpisanym pojemniku (najlepiej jednorazo-
wym plastikowym lub czystym szklanym), każdy kleszcz powinien być 
umieszczony w oddzielnym pojemniku. Do czasu przekazania pasożyta 

do badania pojemnik można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. 
Ważne, by pasożyt nie był mocno pofragmentowany, nadmierna fragmen-
tacja ma wpływ na wynik końcowy i w badaniu w takiej sytuacji można nie 
wykryć materiału genetycznego bakterii.

W ostatnich latach znacząco wzrosła również liczba zachorowań na 
kleszczowe zapalenie mózgu. Aby choroby przenoszone przez kleszcze 
nie stanowiły zagrożenia, należy ograniczyć ryzyko kontaktu z pasożyta-
mi.  Najprostszym sposobem jest unikanie miejsc, w których żerują klesz-
cze, odpowiedni ubiór ( długie rękawy, długie nogawki najlepiej wpuszczo-
ne w buty, nakrycie głowy) oraz stosowanie substancji odstraszających. 
W przypadku znalezienia kleszcza żerującego na skórze należy go jak 
najszybciej usunąć za pomocą pincety lub dostępnej w aptekach pomp-
ki. Przed usunięciem nie należy stosować żadnych środków. Miejsce po 
usunięciu kleszcza zdezynfekować, a następnie obserwować. To jedyny 
sposób by borelioza nie wystąpiła lub by się nie rozwinęła. W przypadku 
kleszczowego zapalenia mózgu skutecznym sposobem zapobiegania 
jest szczepienie.

Oprawcowanie: Elżbieta Dyzma

Groźne kleszcze

550 lat stolicy naszego powiatu
7 stycznia 1467 roku król Kazimierz Jagiel-

lończyk nadał Janowi z Tęczyna, kasztelano-
wi krakowskiemu, przywilej zbudowania nad 
rzeką Wieprz, przy ujściu do niej  strumienia 
Świnki, miasta, które miało przyjąć nazwę 
istniejącej tu od pradziejów wsi parafialnej, 
w części szlacheckiej w części królewskiej – 
Łęczna. 

Łęczna została lokowana na prawie 
magdeburskim i otrzymała prawo do targu 
tygodniowego. Ustanowiono także przywi-
lej organizowania dwóch jarmarków. Decy-
zja o lokowaniu miasta u ujścia Świnki do 
Wieprza okazała się trafna. Powstał ośro-
dek gospodarczy, w którym krzyżowały się 
drogi handlowe ówczesnej Rzeczpospoli-
tej. W XV w i później drogi te zyskiwały na 
znaczeniu - były to szlaki zarówno lądowe 
jak i wodne. Łęczna stała się rzecznym por-
tem przeładunkowym, a zarazem miejscem 
przepraw przez rzeki. Od końca wieku XVI 
do połowy XIX Łęczna była słynna z jarmar-
ków wykraczających daleko poza granice 
regionu i kraju. Dzięki nim miasto stało się 
ośrodkiem handlowym i usługowym, zwłasz-
cza rzemieślniczym, obsługującym zarówno 
przejeżdżających kupców, jak i okoliczną 
ludność. W Łęcznej, ze względu na między-
narodowy handel, osiedlali się nie tylko Po-
lacy, ale i przybysze z innych krajów, przede 
wszystkim Żydzi, Niemcy i Rusini. Swój roz-
wój Łęczna zawdzięczała w tym czasie nie 
tylko trafnej decyzji lokalizacji miasta, ale ca-
łemu spójnemu planowi rozwoju zrealizowa-
nego przez Tęczyńskich. Wojny, które gnębi-
ły Rzeczpospolitą od połowy XVII wieku spo-
wodowały zubożenie społeczeństwa i powol-

ny upadek państwa. Odbiło się to również 
na samej Łęcznej, którą dodatkowo nękały 
epidemie, klęski głodu i pożary. W XIX wieku 
na skutek upadku Rzeczpospolitej, walk nie-
podległościowych, wytyczenia nowych dróg 
handlowych i linii kolejowych, które ominęły 
Łęczną oraz kolejnych pożarów, które znisz-
czyły całą zabudowę centrum, jarmarki łę-
czyńskie straciły swój międzynarodowy cha-
rakter, a Łęczna już nie powróciła do daw-
nej świetności. II wojna też nie obeszła się 
z miastem łagodnie. Zagładzie uległa cała 
ludność żydowska, tj. 60% mieszkańców 
miasteczka, przestała istnieć cała niemal 
warstwa kupiecka i znaczna część rzemieśl-
ników. Po wojnie Łęczna rozwijała się bardzo 
powoli, dopiero w latach siedemdziesiątych 
nastąpił przełom. W 1975 roku zapadła de-
cyzja rządu o rozpoczęciu eksploatacji złóż 
lubelskiego węgla. Powstało Lubelskie Za-
głębie Węglowe, a Łęczną wyznaczono na 
pierwsze miasto górnicze jako główny ośro-
dek Centralnego Rejonu LZW. Jednak nim 
zaczęła się realizacja wspaniałego dla Łęcz-
nej zamierzenia, okazało się że dynamiczny 
program rozwoju LZW trzeba wyhamować. 
Rozwój Łęcznej został ograniczony, ale 
dzięki wysiłkom kadry zarządzającej w Bog-
dance nie wstrzymano całkowitej budowy 
kopalni, która była motorem napędzającym 
rozwój miasta. Pomimo problemów Łęczna 
się rozwija. Nie jest to dynamiczny, ale sys-
tematyczny rozwój. Poza infrastrukturą, któ-
ra na pewno poprawia poziom życia miesz-
kańców, władze miasta dostrzegają potrzebę 
rekonstrukcji i odbudowy pozostałości po 
dawnych czasach świetności. Jest to proces 

trudny i długotrwały oraz bardzo kosztowny, 
ale wymazanie historii z życia człowieka czy 
miasta jest nieuzasadnione i niemoralne. To 
jest nasze dziedzictwo i zobowiązanie. 

21 kwietnia z okazji 550-lecia Łęcznej 
w Centrum Kultury odbędzie się konferencja 
naukowa poprzedzająca przygotowywane 
wydawnictwo „Studia z dziejów Łęcznej”. 
Jubileuszowa rocznica miasta to doskonała 
okazja do wydania monografii o historii Łęcz-
nej.

Tekst: Grzegorz Kuczyński

Jan Tęczyński – założyciel miasta Łęczna.  
Fot. arch. Starostwa Powiatowego
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22 stycznia  władze Powiatu Łęczyńskiego wzięły udział w uro-
czystych obchodach 154. rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego w Klarowie.

Już po raz siedemnasty Towarzystwo Przyjaciół Milejowa i Pa-
rafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Parafialnym Od-
działem Akcji Katolickiej w Milejowie zorganizowały uroczystości 
upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego przy powstań-
czym kopcu na skraju lasu w Klarowie, które zgromadziły liczne 
grono osób, zarówno z terenu gminy Milejów, powiatu łęczyńskie-
go, jak i województwa lubelskiego. Jak co roku, w uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego z pocztem 
sztandarowym. Uroczystości swoją obecnością uświetniły grupy 
rekonstrukcyjne: Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzy-
cach im. Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty, Gród 
Słowiański z Wólki Bieleckiej i II Pułk Strzelców Konnych. W czę-
ści oficjalnej poszczególne delegacje złożyły wiązanki na mogile 
powstańców styczniowych, a następnie odbyła się polowa Msza 
Święta. Na cześć powstańców styczniowych została wystrzelona 
salwa armatnia, a Milejowska Orkiestra Dęta wykonała koncert 
pieśni patriotycznych. 

Tekst: Beata Cieślińska

Obchody rocznicy powstania styczniowego 
w Klarowie z udziałem władz Powiatu

XXX lat Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej w Łęcznej
17 lutego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej obcho-

dziła Jubileusz XXX – lecia powstania. Uroczystość, którą poprzedziła 
Msza Święta w kościele p.w. św. Barbary w Łęcznej, odbyła się na terenie 
Zespołu Szkół Górniczych.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele Powiatu Łę-
czyńskiego oraz gmin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, dyrektorzy za-
przyjaźnionych poradni, szkół, przedszkoli i placówek z terenu powiatu 
łęczyńskiego oraz województwa lubelskiego, przedstawiciele fundacji 
i stowarzyszeń, a także oświatowych związków zawodowych. Swoją 
obecnością dali dowód, że Poradnia jest ważnym ośrodkiem oświatowym 
w regionie.

Uroczystość poprowadziła Dyrektor Poradni Elżbieta Juszka, która 
w swym przemówieniu podkreśliła, że poradnia rozwija się jak żywy or-
ganizm, który do właściwego funkcjonowania zawsze potrzebował ludzi: 
dyrektorów, pracowników i partnerów. W szczególny sposób uhonoro-
wała poprzednich dyrektorów placówki. Podkreśliła, że człowiek do pełni 
szczęścia potrzebuje wokół siebie innych ludzi, przyjaciół, życzliwych 
osób, które są na dobre i na złe. Jako „ Przyjaciele Poradni” uhonorowani 
zostali: Roman Cholewa – Starosta Łęczyński, Leszek Włodarski – Za-
stępca Burmistrza Łęcznej, Aneta Zabłocka – Dyrektor ORW w Łęcznej, 
Elżbieta Brodzik – Dyrektor PCPR w Łęcznej, Małgorzata Paprota – Dy-
rektor PZAZ w Łęcznej, Anna Płoszaj – Dyrektor ŚDS w Łęcznej, Beata 
Ponurek – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Łęcznej, Ar-
kadiusz Marucha – Dyrektor ZSG w Łęcznej.

Uroczystość uświetniły występy dzieci objętych w poradni wczesnym 
wspomaganiem rozwoju oraz młodzieży z Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej.

Tekst: Ewelina Kłembokowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej – Elżbieta Juszka.  
Fot. arch. PPP

Okolicznościowe przemówienie Starosty
Fot. arch. Towarzystwa Przyjaciół Milejowa

Mogiła powstańców w Klarowie
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XXX lat Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej w Łęcznej

Występy dzieci podczas Jubileuszu XXX-lecia Poradni. Fot. arch. PPP

Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta składają okolicznościowe życzenia 

Uhonorowani dyrektorzy poradni Uroczystość zgromadziła liczne grono uczestników

Mali wychowankowie poradni

Starosta uhonorowany tytułem i statuetką „Przyjaciel Poradni”
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Pracownia do nauki zawodów mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa Pracownia przeróbki w ZSG

Nauka zawodu w pracowni kosmetycznej

Klasa policyjna w I LO im. J. Zamoyskiego w „Jagiellończyku” „Jagiellończyk” kształci specjalistów w budownictwie

Szkolny zespół tańca nowoczesnego W milejowskim LO utworzono klasę wojskową

Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół Górniczych
w Łęcznej


