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21 stycznia w Klarowie odbyły się uroczyste obchody 155 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego z udziałem władz Powiatu.  Starosta podziękował To-
warzystwu Przyjaciół Milejowa za organizację kolejnej uroczystości patriotycznej 
przy kopcu powstańców, a także za przeprowadzone w ubiegłym roku działania na 
rzecz godnego upamiętnienia i uporządkowania miejsc związanych z powstaniem 
styczniowym na terenie gminy Milejów.

12 marca Starosta Roman Cholewa wziął udział w ofi cjalnym otwarciu zmodernizo-
wanej w 2017 r. drogi wojewódzkiej nr 829. Inwestycja o wartości ok. 98 mln zł objęła 
ok. 18 km odcinek Łęczna-Biskupice, który w ok. 90% przebiega przez powiat łęczyń-
ski i znacznie zwiększyła jakość oraz bezpieczeństwo na tej uczęszczanej trasie. To 
pierwsza droga w ramach programu realizowanego przez samorząd województwa 
lubelskiego pod nazwą „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości”.

 Drużyna Powiatu Łęczyńskiego wzięła udział w dwóch charytatywnych tur-
niejach piłki nożnej. 9 marca w Ludwinie zebrano 200 kg trwałej żywności dla 
podopiecznych GOPS, a 16 marca podczas turnieju w Łęcznej udało się zebrać 
ponad 100 kg jedzenia dla potrzebujących.

 22 marca Powiatowa Biblioteka Publiczna przeprowadziła eliminacje powiato-
we ogólnopolskich konkursów recytatorskich. W XII Ogólnopolskim Konkursie Re-
cytatorskim dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do życia” nominację do etapu woje-
wódzkiego otrzymał Marcel Ulewicz z SP Nr 2 im. T. Kościuszki  w Łęcznej, a w 63. 
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim do etapu wojewódzkiego zakwalifi kowała 
się Karolina Parzoń z ZSZ przy MOW w Podgłębokiem.

16 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej odbyły 
się eliminacje powiatowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Finaliści, którzy zajęli 1 miejsce w poszczegól-
nych grupach wiekowych, a więc Filip Prokop, Tobiasz Walkiewicz i Jakub Okoń będą 
reprezentować powiat łęczyński w eliminacjach wojewódzkich.

Drużyna łęczyńskiej Policji  zwyciężyła 3 marca w hali Szkoły Podstawowej 
nr 4 Łęcznej podczas rozgrywek piłkarskich w ramach akcji „Gramy dla Niepod-
ległej” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w związku z Narodowy-
mi Obchodami 100-lecia Niepodległości. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
w Łęcznej zaplanował z tej okazji cykl turniejów: 3 marca „Ku Pamięci Niezłomnym”, 
2 maja „Biel i Czerwień Barwy Niepodległości”,  7 lipca „Lubelski Lipiec”, 10 listopada 
„Polska Wolna i Niepodległa”.

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia w obiektywie
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Spis Treści

Szanowni Mieszkańcy,
przedwczesne okazały się pomysły, by do Powiatu Łęczyńskiego wprowadzić zarząd komisaryczny. 

Pierwszy kwartał 2018 roku  przyniósł szereg dobrych wiadomości. Na koniec 2017 r. kwota długu Powiatu 
wynosiła 14.784.833 zł i w stosunku do dochodów nie przekroczyła 30 %. Jak ocenia Regionalna Izba Obra-
chunkowa, jest to próg, zwłaszcza na tle innych jst, stosunkowo bezpieczny. Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie ocenia też fakt, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolida-
cyjnego, co po połączeniu z działaniami oszczędnościowymi powinno poprawić jego sytuację fi nansową, 
przywrócić trwale równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zapewnić płynność fi nansową 
oraz prawidłowe wykonywanie przez Powiat Łęczyński zadań własnych i zleconych.  Dzięki konsolidacji 
kredytów udało się wydłużyć okres ich spłaty, co zmniejszy rozchody budżetu z tytułu zadłużenia o ok. 400 
tys. zł rocznie. Nowego nabywcę znalazł też należący do tej pory do Powiatu pałac w Kijanach. Kwota z jego 
sprzedaży – ponad 3,3 mln zł - pozwoli zrealizować dochody powiatu na planowanym poziomie. Powiat 
nie będzie też musiał zwracać kwestionowanej przez Ministra Finansów kwoty ponad 1,5 mln zł subwencji 
oświatowej otrzymanej w latach 2011-2012, głównie na MOW.  Główny problem, to jak w przypadku wielu 
innych samorządów zła struktura wydatków budżetowych, przede wszystkim w zakresie oświaty i kłopoty 
z zapewnieniem wystarczających dochodów na ten cel. Już w roku 2016 wydatki na oświatę wynosiły aż 
43,2% całego budżetu i o prawie 3,4 mln zł przekroczyły otrzymaną na ten cel subwencję oświatową. W swo-
jej opinii Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań oszczędnościowych w tym 
zakresie, m.in.  poprzez rozważenie połączenia lub likwidacji niektórych placówek oświatowych. Również 
w połowie roku 2017 RIO zaleciła konieczność wprowadzenia istotnych oszczędności w oświacie, poprzez 
dostosowanie struktury organizacyjnej i liczby prowadzonych szkół do możliwości fi nansowych Powiatu. Kie-
rując się opinią RIO Zarząd Powiatu w listopadzie ubiegłego roku rozpoczął starania w kierunku połączenia  
szkół średnich w Łęcznej i w Ludwinie w jeden zespół szkół, co mogło przynieść ok. 400 tys. zł rocznie 
oszczędności. Niestety, inicjatywa ta została zablokowana przez Kuratora Oświaty, który wydał negatywną 
opinię w sprawie reformy powiatowych szkół, nie wskazując jednocześnie źródeł pokrycia wydatków na ten 
cel. Dzięki wprowadzonym oszczędnościom w 2017 r. wydatki oświatowe udało się jednak zmniejszyć do 
poziomu 42,4% budżetu, a zmniejszenie od roku 2018 dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli przyniesie 
kolejne oszczędności. Musimy dalej kontynuować program naprawczy, ale nawet w ocenie RIO kształtująca 
się obecnie sytuacja fi nansowa naszego Powiatu rokuje nadzieję na trwałą jej poprawę i nie występują prze-
słanki do wprowadzenia zarządu komisarycznego.             
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Co w nowym roku – budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2018 r.
Zadania finansowane 
z budżetu powiatu Główne kategorie wydatków Kwota

Oświata

Działalność powiatowych placówek oświatowych: szkół średnich w Łęcznej, Milejowie, Kijanach i Ludwinie, Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego - 17.099.000 zł , rezerwa na wydatki oświa-
towe - 1.088.000 zł, dotacja dla niepublicznych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej - 930.000 zł, powiatowy program stypendialny 
- 10.000 zł

19 127 000,00

Realizacja programów 
i projektów współfinan-
sowanych z budżetu UE

Planowane wydatki na 2018 r. związane z aktualnie realizowanymi projektami  unijnymi, a także złożonymi i będącymi w trakcie oceny. Udział 
środków z budżetu UE – 8.696.263 zł 13 463 060,00

Pomoc społeczna
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach, Powiatowego Urzędu Pracy, Powia-
towego Zakładu Aktywności Zawodowej, Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 8.194.351 zł, nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł, 
programy polityki zdrowotnej - 15.000 zł

8 334 559,00

Pozostałe wydatki Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego  i Rady Powiatu - 6.671.242 zł, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 
nieruchomości będących w zasobach powiatu - 372.500 zł, obsługa długu publicznego -450.000 zł, pozostała działalność - 177.992 zł. 7 671 734,00

Bezpieczeństwo 
publiczne

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.801.500 zł, nadzór budowlany – 368.721 zł,  realizacja zadań powiatu 
z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - 113.500 zł, kwalifikacja wojskowa - 30.000 zł, sfinansowanie kosztów wyżywienia 
i zakwaterowania policjantów sprawujących w okresie letnim dozór w komisariatach w okolicach jezior - 15.000 zł

4 328 721,00

Drogi powiatowe Funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych i realizacja jego zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 4 276 799,00
Rezerwa budżetowa Rezerwa ogólna oraz rezerwa na wydatki inwestycyjne 1 508 055,00
Geodezja Realizacja zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1 065 750,00
Kultura, turystyka, 
sport, promocja

Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej – 280.000 zł,  organizacja konkursów, imprez i uroczystości  (w tym dożynek) – 82.500 zł, 
 promocja powiatu w kraju i zagranicą – 40.000 zł., dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sportu i turystyki – 25.000 zł 427 500,00

Leśnictwo i ochrona 
środowiska

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadze-
nie upraw leśnych, opracowanie planów urządzenia lasów i Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2022, realizacja zadań z zakresu 
ochrony środowiska

242 116,00

RAZEM: 60 445 294 zł

Opracowanie: Beata Cieślińska, Patrycja Miazio

Opracowanie: Monika Haraszczuk

Tekst: Beata Cieślińska

   Przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych 
Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego Dotacja

 I. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego - 11 450 zł
1. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA” „XI Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2018” 1 200  zł 
2.  Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SIGNUM ,,Festyn integracyjny „Świat – przyjaciel nas wszystkich” 1 600  zł 

3. Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„FORTITUDO” „Festiwal Twórczości Artystycznej-Dzień Integracji 2018” 1 100  zł

4. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego - z tradycją do nowoczesności” 7 550  zł
II. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 5 460 zł
5. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans Rozwoju  „XVII Olimpiada Integracyjna” 1 200  zł 
6. Ludowy Klub Sportowy ,,ISKRA” w Spiczynie  „Mistrzostwa Województwa Lubelskiego  Młodzików w zapasach styl wolny mężczyzn” 2 000  zł 

7. Uczniowski Klub Sportowy BANITA Milejów Organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród 
mieszkańców powiatu łęczyńskiego pn. „Żyj zdrowo” 1 260  zł 

8.  Akademia Sztuk Walki „Powiatowy turniej Taekwondo dla dzieci i młodzieży” 1 000  zł
III. W dziedzinie turystyki – 4 972 zł
9. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „Kulinaria w turystyce-promocja regionu łęczyńskiego” 3 000 zł 

10. Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
„Polesia Czar” „Wielobarwny wypoczynek-promocja walorów turystycznych powiatu łęczyńskiego” 1 100 zł

11. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku „Rodzinny rajd rowerowy” 872 zł

30 stycznia Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie 
jest to nowy kredyt - kredyt konsolidacyjny umożliwia jedynie przekształ-
cenie kilku uprzednio wziętych kredytów czy pożyczek długoterminowych 
w jeden. Oprócz mniejszej uciążliwości spłacania kilku rat w kilku bankach, 
umożliwia on przede wszystkim wydłużenie okresu kredytowania, co po-
woduje obniżenie raty. W naszym przypadku okres spłaty kredytu, wyno-
szącego aktualnie ok. 14,5 mln zł zostanie wydłużony z 2030 do 2040 r., 

a rozchody budżetu Powiatu z tytułu zadłużenia zmniejszą się o ok. 400 
tys. zł rocznie w stosunku do poprzednich prognoz. Spłata w/w kredytu bę-
dzie następowała od roku 2020, roczne kwoty do spłaty to ok. 693 tys. zł. 
Podpisanie umowy w tej sprawie planowane jest w kwietniu. Zaciągnięcie 
kredytu konsolidacyjnego wymagało pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która jest zdania, że w połączeniu z podjętymi działania-
mi oszczędnościowymi powinno to poprawić sytuację finansową powiatu.

Konsolidacja kredytów
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Aktualnie realizowane projekty – unijne i krajowe
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716L Nadrybie-Urszulin”
Inwestycja realizowana w ramach partnerskiego projektu pt. „Wygodniej, szybciej, bez-
pieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budo-
wę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do 
regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju. Prace obejmą ponad 7 km odcinek od 
ronda w Nadrybiu przez Garbatówkę do granicy powiatu łęczyńskiego z powiatem wło-
dawskim. Droga ta jest obecnie w bardzo złym stanie, a jest ważna z punktu widzenia 
dojazdu do kopalni, a także jezior Pojezierza. Jest to również fragment alternatywnej 
drogi z Łęcznej do Włodawy. W roku 2017 sporządzono dokumentację techniczną inwe-
stycji, która obejmie m.in. następujące zadania: wzmocnienie nawierzchni na całym od-
cinku, wykonanie chodnika m.in. w Nadrybiu i Garbatówce, wykonanie pobocza utwar-
dzonego kruszywem, poprawa odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, wykonanie zatok autobusowych, wykonanie nowych przejść dla pieszych. 
Obecnie wdrażane są procedury przetargowe niezbędne do wyłonienia wykonawcy ro-
bót budowlanych, których  rozpoczęcie planowane jest w II kwartale. 
Lata realizacji: 2018-2019. Wartość całkowita 8.400.000 zł, w tym w roku 2018: wkład 
własny – 3.158.347 zł (w tym 50% udział Gmin Puchaczów i Cyców), środki zewnętrzne 
– 1.817.681 zł.

„Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin”
Projekt obejmuje prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe na obszarze 
2 506,2324 ha w miejscowościach Grądy, Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, 
Zezulin Drugi: budowę i przebudowę dróg o nawierzchni tłuczniowej - 26 km, przebudo-
wę dróg gruntowych - 12 km, poprawę parametrów melioracji szczegółowych (odmula-
nie, karczowanie, udrożnienie przepustów) - 30 km, budowę przepustów umożliwiają-
cych dojazd do działek- 50 szt.
Lata realizacji: 2016-2020. Wartość całkowita: 13.457.847 zł, w tym w roku 2018 - 
1.811.000 zł (bez udziału własnego).

„e-Geodezja. Cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Partnerski projekt wszystkich powiatów woj. lubelskiego. Efektem realizacji projektu bę-
dzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni województwa. W ramach przedsięwzięcia 
planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy, dostosowanie istniejących baz 
danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewnia-
jącej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 
(BDOT500). Ponadto, droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie 
geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty zdecydowanie się skróci. Możliwe bę-
dzie to dzięki planowanemu udostępnieniu e-usług, umożliwiających załatwienie spraw 
szybciej, niektórych nawet bez konieczności wychodzenia z domu.
Lata realizacji: 2016-2019. Wartość całkowita dla powiatu: 5.304.020 zł, w tym w roku 
2018: środki zewnętrzne - 211.377 zł, wkład własny- 37.302 zł. 

„Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w powiecie łęczyńskim”
 Projekt polega na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażeniu w sprzęt 
dydaktyczny niezbędny do kształcenia zawodowego. Na potrzeby utworzenia pracowni 
szkolnych wykonana zostanie adaptacja 6 budynków (4 budynków w Zespole Szkół 
Rolniczych w Kijanach oraz 2 hal w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej) oraz moderni-
zacja 2 budowli, tj. placu warsztatowego wraz z remontem stanowiska do mycia pojaz-
dów oraz wykonaniem przy szkole w Kijanach placu manewrowego do nauki jazdy dla 
szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T. Do pracowni szkolnych praktycznej 
nauki zawodu zakupione zostanie wyposażenie: maszyny i urządzenia, w tym kompu-
tery do pracowni informatycznej, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych 
technologii i programów informatycznych w nauczanych zawodach.
Lata realizacji: 2018-2019. Wartość całkowita: 3.137.299, 45 zł, w tym w roku 2018: 
wkład własny 341.982, 31 zł , środki zewnętrzne 1.937.899,78 zł 

„Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”
W ramach projektu 12 nauczycieli zawodu Technikum w Kijanach i Technikum Górnicze-
go i Politechnicznego w Łęcznej nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach 
szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabędzie doświadczenie i kwalifikacje 
zawodowe w trakcie staży i kursów (m.in. spawanie, wózek widłowy, operator obra-
biarek skrawających, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
AutoCAD, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving, pierwsza pomoc). Pro-
jekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. 
Ponadto obydwa technika zostaną doposażone w urządzenia branży mechanicznej 
i sprzęt komputerowy oraz gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej 
nauki zawodu.

Lata realizacji: 2018-2020. Wartość całkowita: 1.190.262 zł, w tym w roku 2018: wkład 
własny 39.033 zł, środki zewnętrzne – 513.424 zł.

„Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”
W ramach projektu 16 nauczycieli ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej nabędzie 
kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 111 uczniów 
nabędzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w trakcie kursów i staży (wózek widło-
wy, kurs Excela, AutoCad i nowe umiejętności: grafika komputerowa, tworzenie fotoreali-
stycznych wizualizacji, telemarketing, kurs fotograficzny). Projekt realizowany w ścisłej 
współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Pracownie praktycznej nauki za-
wodu zostaną doposażone w narzędzia budowlane oraz w urządzenia informatyczne 
i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W celu 
zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zainstalowana zostanie 
platforma schodowa umożliwiająca naukę w szkole osobom niepełnosprawnym.
Lata realizacji: 2018-2019. Wartość całkowita: 695.412,50 zł, w tym w roku 2018: środki 
zewnętrzne – 510.397,50 zł, wkład własny – 40.590 zł (w formie rzeczowej). 

 „Uwierz w siebie!”
Wnioskodawcą projektu jest INSPIRES Sp. z o.o., a partnerem Młodzieżowy Ośro-
dek Wychowawczy w Podgłębokiem. Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym wychowanek MOW, poprzez wykonanie diagnozy potrzeb, 
zniwelowanie problemów specjalistycznych o podłożu psychologicznym i dydaktyczno-
-wychowawczym, zdobycie kompetencji społecznych i wiedzy na temat rynku pracy, 
zbudowania silnych podstaw społecznych i kulturowych oraz nabycie kwalifikacji lub 
kompetencji  zawodowych. W projekcie udział bierze 36 wychowanek. Każda poddana 
była  diagnozie potrzeb, opracowano Indywidualny Plan Działania. Wychowanki miały 
indywidualne zajęcia z psychologiem i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ukończyły 
grupowe warsztaty radzenia sobie w samodzielnym życiu oraz radzenia sobie ze stre-
sem i agresją. Uczestniczyły w zajęciach z pośrednictwa pracy, warsztatach w zakresie 
pracy na własny rachunek. Organizowane są zadania z socjalizacji kulturowej: wizyty 
w teatrze, kinie, muzeum, filharmonii oraz wycieczki Dęblin - Warszawa, Kazimierz – Pu-
ławy – Nałęczów – Janowiec, Góry Świętokrzyskie. 24 wychowanki ukończyły szkolenie 
kucharz, a 12  pracownik obsługi biurowej. Obecnie 22 wychowanki realizują praktyki 
zawodowe: 13 - kucharz i 9 - pracownik obsługi biurowej.
Lata realizacji: 2017-2018. Wartość całkowita: 582.038,20 zł, w tym w roku 2018:126.739 zł 
 (bez udziału własnego).

„Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnospraw-
nością”
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
z terenu powiatu łęczyńskiego. Grupę docelową (50 osób) stanowią w 100% osoby 
z niepełnosprawnościami, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 15-64 lata 
(45 osób) oraz osoby zatrudnione w PZAZ (5 osób).
Oferowane formy pomocy: stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, warsztaty mo-
tywacyjne, wsparcie psychologiczne (fakultatywne), wsparcie trenerek pracy, szkole-
nia gastronomiczne lub związane z utrzymaniem zieleni, wykańczaniem wnętrz staże  
3-6 m-cy, skierowanie do pracy w ZAZ (wsparcie dla wybranych Uczestników/czek Pro-
jektu). Partnerem projektu jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.
Lata realizacji: 2017-2018. Wartość całkowita: 990 417, 50 zł, w tym w roku 2018:  
21.300 zł (bez udziału własnego).

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim (III)”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku 
życia, pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim. Formy wsparcia przewidziane 
w projekcie: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy lub po-
radnictwo zawodowe (obligatoryjnie),  staże, bony szkoleniowe, jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. Projekt realizuje PUP w Łęcznej.
Lata realizacji: 2017-2018. Wartość całkowita: 1.944.308,35 zł, w tym w roku 2018: 630 183,93 zł  
(z Funduszu Pracy).

„Aktywni 2018”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej. W ramach projektu przewi-
dziane są następujące formy wsparcia: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże, doposażenie lub wyposażenie 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkolenia indywidualne i grupowe.
Lata realizacji: 2018. Wartość całkowita: 794.243,44 zł (z Funduszu Pracy).
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Sąd uchylił decyzję o zwrocie przez 
Powiat Łęczyński części subwencji 
oświatowej za lata 2011-2012

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie uchylił decyzję Ministra Finansów dotyczącą 
obowiązku zwrotu przez Powiat Łęczyński po-
nad 1,5 mln zł subwencji oświatowej otrzymanej 
w latach 2011-12, przede wszystkim na Młodzie-
żowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.

Problem zwrotu subwencji dla MOW dotyczył 
nie tylko naszego powiatu i wyniknął z powodu 
nieprecyzyjności przepisów określających zasa-
dy ich działania i finansowania realizowanych 
przez nie zadań oświatowych. Niektóre z jed-
nostek samorządu terytorialnego, które prowa-
dzą tego rodzaju placówki znalazły się przez to 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edu-
kacji, przekazywaną podczas licznych szkoleń 
organizowanych przez MEN - subwencja na 
kolejny rok naliczana była na wszystkie dziew-
częta skierowane do ośrodka przez sąd ro-
dzinny, bez względu na to, czy do 30 września 
dotarły do ośrodka, czy nie. Kwestia wliczania 
do wychowanków MOW nieletnich, którzy zo-
stali skierowani do konkretnej placówki, ale nie 
zostali jeszcze do niej doprowadzeni nie budzi-
ła większych kontrowersji do 2012 r., zarówno 
wśród podmiotów kontrolujących te placówki, 
jak i ich organy prowadzące. Dopiero w raporcie 
CBA z 02.02.2012 r. sytuację taką potraktowano 

jako nieprawidłowość, co spowodowało zmianę 
stanowiska w tej kwestii przez MEN. Stanowisko 
co do pojęcia „wychowanki” uległo zmianie, bez 
zmiany przepisów w tym zakresie, co nie wyni-
kało z racjonalnych przepisów prawnych, ale ze 
względu na zmianę polityki fiskalnej państwa. 
Niestety, nową interpretację Urząd Kontroli 
Skarbowej zastosował wobec Powiatu Łęczyń-
skiego podczas kontroli subwencji oświatowej 
za lata 2011-2012, która naliczana była w latach 
2010 i 2011. W związku z tym uznał, że część 
subwencji Powiat otrzymał w sposób nienależ-
ny.Władze Powiatu zaskarżyły tę decyzję, gdyż 
liczba wychowanek MOW wykazywana była 
zgodnie z obowiązującym w tym czasie stano-
wiskiem MEN. 

Podkreślono również, że MOW jest specy-
ficzną jednostką oświatową - realizuje zadania 
edukacyjne, ale również zadania z zakresu wy-
miaru sprawiedliwości. Sam nie prowadzi rekru-
tacji, a wiele nowych wychowanek kierowanych 
jest przez sąd nawet po 30 września. Natomiast 
miejsce dla każdej skierowanej do placówki 
wychowanki i tak musi być przygotowane oraz 
zarezerwowane przez określony czas, bez moż-
liwości przyjęcia na to miejsce innego nieletnie-
go. Istnieje zatem uzasadniona konieczność 
zabezpieczenia środków finansowych również 
na okres tzw. gotowości. Fakt niewykazania 

w systemie informacji oświatowej na dzień 30 
września skierowanego do placówki wychowan-
ka prowadziłby do sytuacji niezabezpieczenia 
na niego środków finansowych na następny 
rok budżetowy, mimo obowiązku jego przyjęcia 
do placówki.W tym też kierunku poszły nowe 
uregulowania prawne, a w rezultacie licznych 
problemów jakie pojawiły się w związku z nową 
interpretacją, sam Minister Edukacji zwrócił się 
do Ministra Finansów z wnioskiem o rozważenie 
zasadności nakładania obowiązku zwrotu sub-
wencji w sprawach, w których okoliczności fak-
tyczne wskazują, że działanie jednostki samo-
rządu terytorialnego nie zmierzało do celowego 
zawyżenia liczby wychowanków, a było skut-
kiem wyłącznie dostosowania się tych placówek 
i jednostek samorządu terytorialnego do rozpo-
wszechnionej wcześniej interpretacji przepisów.

6 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie przychylił się do argumentów Po-
wiatu Łęczyńskiego i uchylił decyzję Ministra 
Finansów dotyczącą obowiązku zwrotu kwe-
stionowanej kwoty subwencji. Nie jest to jednak 
ostateczne zakończenie sprawy, Ministerstwo 
ma prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego.

Tekst: Beata Cieślińska

Zapraszamy na Targi PracyRodziny zastępcze 
poszukiwane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej oraz zawodowej. 

Nasz apel kierujemy do wszystkich odpowiedzialnych, empatycznych, 
bezinteresownych, przygotowanych do ciężkiej pracy ludzi, którzy chcą 
stworzyć szczęśliwy dom i dać nadzieję na lepsze jutro dzieciom pozba-
wionym opieki rodziców. W ramach pomocy rodzina otrzymuje środki na 
pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci, a zawodowej 
rodzinie zastępczej przysługuje comiesięczne wynagrodzenie, na pod-
stawie umowy zawieranej ze Starostą. Warunkiem sprawowania funk-
cji opiekuńczej jest pozytywne przejście procedury kwalifikacyjnej oraz 
szkolenia dla rodzin zastępczych. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z PCPR w Łęcznej.

Tekst: Dagmara Czyżyk-Bicka

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wraz z Punktem Pośrednictwa Pra-
cy OHP w Łęcznej zapraszają na Targi Pracy. Targi Pracy adresowane 
są do osób poszukujących zatrudnienia, pracodawców, przedsiębiorców 
oraz instytucji rynku pracy. Organizacja Targów stwarza możliwość na-
wiązania bezpośredniego kontaktu - pracodawcom z potencjalnymi kan-
dydatami do pracy, a osobom poszukującym zatrudnienia daje szansę 
zapoznania się z zakresem/profilem działalności firm, poznania zasad 
rekrutacji, złożenia dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania siebie 
we wstępnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Organizatorzy zachęcają do udziału, gdyż jest to szansa, by spotkać 
się osobiście z pracodawcami, przedyskutować interesujące szczegóły 
i zostawić swoje CV. Dlatego też warto przygotować kilka jego egzempla-
rzy. Targi są też propozycją dla młodych ludzi kończących szkołę średnią, 
którzy chcieliby się zapoznać z sytuacją na rynku pracy, ofertami doty-
czącymi wolnych miejsc pracy, a także z ofertą usług zarówno Urzędu 
Pracy jak i OHP. 

Targi odbędą się 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) w godzinach 10.00 
– 13.00 na parterze budynku Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Po-
wiatowego w Łęcznej – Al. Jana Pawła 95A.

Tekst: Marzena Pogonowska 
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Nieodpłatna pomoc prawna
Powiat Łęczyński finansuje działalność dwóch punktów, w których 

mieszkańcom powiatu udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkty 
mieszczą się w budynku PCPR.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Łęczna, ul. Staszica 9 - I piętro, 
pokój nr 18

Punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński – czynny poniedziałek-piątek 
w godz. 8.00-12.00
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywa-
telskiego „DOGMA” – czynny poniedziałek-piątek w godz. 13.00-17.00.

Tekst: Beata Cieślińska

21 marca odbyło się podpisanie umowy sprzedaży warunkowej 6,3415 ha 
działki z pałacem w Kijanach pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Fundacją 
Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego, za kwotę 3 mln 333 tys. zł. Zawar-
cie umowy przenoszącej własność nieruchomości nastąpi pod warunkiem 
nie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Gminie Spiczyn. 

Plany Fundacji, która dotychczas dzierżawiła teren, a teraz chce stać się 
jego właścicielem, są bardzo ambitne. Za ok. 17 mln zł powstaje tu nowo-
czesne centrum edukacji historycznej z restauracją i kawiarnią. Fundusze 
na ten cel Fundacja pozyskała ze środków unijnych od Polskiej Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Cały pałac przechodzi generalny remont, uporządko-

wany zostanie również otaczający go park. W centrum edukacji historycz-
nej „Wehikuł czasu” zostanie zastosowanych wiele nowoczesnych rozwią-
zań, dzięki którym w atrakcyjny sposób będzie można poznać czasy króla 
Jana III Sobieskiego. Fundacja wygrała przetarg ogłoszony przez Powiat 
Łęczyński, ale zanim stanie się pełnoprawnym właścicielem nieruchomo-
ści musi poczekać na decyzję Gminy Spiczyn, na terenie której położony 
jest zespół pałacowo-parkowy. Prawo pierwokupu może być wykonane 
przez Gminę Spiczyn w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Wójta 
Gminy zawiadomienia o treści umowy sprzedaży warunkowej.

Tekst: Beata Cieślińska

19 stycznia w Okunince odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Bug, podczas którego zostały wręczone statu-
etki „Za zasługi dla Euroregionu Bug” oraz odznaczenia Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego. Jednym z podwójnie uhonorowanych został Staro-
sta Roman Cholewa.

Celem stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja 
współpracy transgranicznej obszarów położonych wzdłuż granicy na rzece 
Bug. Powiat Łęczyński jest jego członkiem od 2005 r.  Za jego pośrednic-
twem zrealizował projekty o łącznej wartości prawie 400 tys. zł (w tym ok. 
332 tys. zł dofinansowania). Środki te pozwoliły na aktywną współpracę 
z Ukrainą w zakresie promocji turystycznej naszego powiatu, m.in.: utwo-
rzenie punktu informacji turystycznej, zakup systemów wystawienniczych, 
opracowanie i wydanie licznych publikacji, utworzenie strony internetowej, 
organizację wystawy twórców ludowych oraz transgranicznych dożynek. 
Jako członek stowarzyszenia, Powiat korzysta również z rezultatów projek-
tów własnych realizowanych przez Euroregion. Zdobyte doświadczenia we 

współpracy transgranicznej zaowocowały m.in. nawiązaniem przynoszą-
cych wymierne korzyści kontaktów z Białorusią. Za czynne zaangażowanie 
w rozwój współpracy naszych jednostek, gmin i przedsiębiorców z biało-
ruskim Rejonem Lachowickim Starosta Roman Cholewa został uhonoro-
wany statuetką. Spotkanie w Okunince było bowiem okazją do dzielenia 
się doświadczeniami, wnioskami i perspektywami współpracy w ramach 
Euroregionu na kolejny rok, a także do wyróżnienia najaktywniejszych sa-
morządowców. W spotkaniu wziął również udział Wicemarszałek Krzysztof 
Grabczuk, który wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Lubel-
skiego”. Odznaka, którą otrzymał m.in. Starosta jest zaszczytnym, hono-
rowym wyróżnieniem, nadawanym osobom fizycznym i innym podmiotom, 
które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, realizacją swoich 
zadań na rzecz Województwa Lubelskiego znacząco przyczyniły się do 
jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

Tekst: Beata Cieślińska

Pałac w Kijanach zmienia właściciela

Podwójne wyróżnienie dla Starosty

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 

społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - konieczne przedłożenie oryginału 
albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny – konieczne przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego – konieczne przedłożenie zaświadczenia,
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia  

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – konieczne przedłożenie ważnej legitymacji,
5) która nie ukończyła 26 lat – konieczne przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6) która ukończyła 65 lat - konieczne przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty 

– konieczne złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności.
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W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPZOZ w Łęcznej zostanie 
zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt medyczny. Wymienione 
będzie oświetlenie i zakupiony zostanie system informatyczny. To ozna-
cza szybszą diagnostykę, lepszą jakość usług i większy komfort pacjen-
tów.

Szpital w Łęcznej realizację projektu „Doposażenie Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Łęcznej” rozpoczął w styczniu. Temu tematowi poświę-
cona była konferencja prasowa zorganizowana w szpitalu 19 stycznia. 
Wartość całego projektu wynosi 2.081.125,21 zł, z czego dofinansowanie 
to 1.768.851,87 zł. Umowa z Ministerstwem Zdrowia – instytucją pośred-
niczącą, a SPOZ w Łęcznej podpisana została 11 grudnia 2017 r. Pienią-
dze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014 – 2020. 

- Dzięki projektowi, sprzęt który był na wyposażeniu oddziału ratunko-
wego od początku powstania szpitala – a w przyszłym roku minie dziesięć 

lat – zostanie wymieniony na nowy. - Zakupimy też kilka dodatkowych 
urządzeń – poinformował na konferencji Dyrektor SPZOZ w Łęcznej 
Krzysztof Bojarski. Na liście zakupowej znalazły się m.in. pompy infuzyj-
ne, defibrylatory, łóżka z wbudowaną wagą, kardiomonitory, aparat usg 
z zestawem sond czy aparat rtg z ramieniem C. - Pod koniec stycznia 
rozpoczniemy postępowania przetargowe i jeśli nie będzie komplikacji, 
to w połowie roku sprzęt powinien trafić na oddział ratunkowy - stwierdził 
Dyrektor Bojarski. - Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 paź-
dziernika 2018 r. 

W konferencji prasowej uczestniczył także Starosta Roman Cholewa. 
- Cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia dobrze oceniło projekt, bo dzięki 
temu nowy sprzęt, oświetlenie ledowe i system informatyczny podniesie 
jakość i poziom usług medycznych na oddziale ratunkowym – powiedział 
Starosta i dodał, że o dofinansowanie na modernizację oddziałów ratun-
kowych starało się wiele placówek. Wojewoda Przemysław Czarnek pod-
kreślił znaczenie projektu nie tylko dla powiatu łęczyńskiego, ale całego 
regionu. - Szpital w Łęcznej jest wiodący i cieszy się zasłużoną renomą 
oraz uznaniem pacjentów. A jego położenie w sąsiedztwie lubelskich szpi-
tali - w kontekście problemów na oddziałach ratunkowych – sprawia, że ta 
inwestycja ma bardzo duże znaczenie - mówił Wojewoda.

Potrzeba modernizacji i zakupu nowych urządzeń i systemu informa-
tycznego wynikła nie tylko z konieczności odnowienia bazy medycznej, ale 
także ze statystyk. Oddział ratunkowy obsługuje nie tylko mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego. Bliskie sąsiedztwo Pojezierza sprawia, że liczba 
pacjentów szczególnie w okresie letnim wzrasta z roku na rok. W 2015 r. 
na SOR w Łęcznej trafiło 13 030 osób, w 2016 – 15 642, a w 2017 było to 15 
920 osób. Nie jest to pierwszy projekt realizowany przez SPZOZ w Łęcz-
nej. W latach 2013- 2014 szpital zrealizował w ramach PWT Polska-Bia-
łoruś-Ukraina na lata 2007-2013 projekt „Współpraca transgraniczna na 
rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu 
polsko-ukraińskim”. Wartość tego projektu wynosiła 1 334 983,95 euro. 

Tekst: Danuta Matłaszewska

Dwa miliony na oddział ratunkowy 

Ruszyła Kampania Informacyjna „Bezpieczny Internet” 

 Kampania organizowana jest przez spółkę 
Wirtualne Powiaty 3 przy współpracy z Komen-
dami Powiatowymi Policji w Łęcznej, Świdniku 
i Włodawie. Akcja polega na przeprowadzeniu 
lekcji o bezpiecznym korzystaniu z Internetu 
w każdej szkole znajdującej się na terenie po-
wiatu łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodaw-
skiego.

W każdym spotkaniu będzie uczestniczyć 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji oraz 
specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci 
z ramienia spółki. -  Spółka Wirtualne Powiaty 3 
została powołana przez samorządy powiatowe 
i gminne z terenu tych trzech powiatów i zajmu-
je się dystrybucją Internetu dla mieszkańców 
za pośrednictwem wspólnie zbudowanej sie-
ci. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą edukacji 
młodzieży z zakresu bezpiecznego korzystania 
z jego zasobów – mówi Prezes Zarządu Spółki 
Rafał Kloc. Podczas spotkań organizowanych 

w szkołach będą poruszane m.in. zagadnienia 
związane z identyfikacją zagrożeń związanych 
z korzystaniem z Internetu i sposoby ich uni-
kania, zasady bezpiecznego i kulturalnego ko-
rzystania z Internetu, uświadomienie zjawiska 
cyberprzemocy i uwrażliwienie na specyfikę tego 
problemu, a także metod postępowania w przy-
padku jej wystąpienia.

Kampania oficjalnie rozpoczęła się konferen-
cją w dniu 23 lutego, na którą zaproszono m.in. 
dyrektorów szkół, które nadal mogą zgłaszać się 
do udziału w akcji. Pierwsze lekcje odbyły się 
w marcu w Szkole Podstawowej w Malinówce 
oraz w Zespole Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich w Cycowie. Udział w nich wzięło ponad 300 
dzieci. Lekcje podzielono tematycznie z dostoso-
waniem do wieku uczniów. Każdy z uczestników 
na zakończenie otrzymał poradnik bezpiecznego 
zachowania w Internecie oraz upominek. Zakoń-
czenie akcji planowane jest w czerwcu. 

Więcej informacji na temat akcji można zna-
leźć na stronie internetowej www.wirtualne-
powiaty.pl lub u koordynatora akcji: mateusz.
michalak@wirtualnepowiaty.pl, tel. 881 445 001.

Tekst: Mateusz Michalak

Kampania w Szkole Podstawowej w Malinówce. 
Fot. arch. Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o.

Konferencja prasowa z udziałem Starosty, Dyrektora SPZOZ i Wojewody. 
Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Łęcznej jest realizatorem rządowego pro- 
gramu wsparcia finansowanego przez Ministra 
Edukacji Narodowej pod nazwą „Za życiem”. 
Zakłada on stworzenie ośrodków udzielających 
kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, 
u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzi-
nom z dziećmi z niepełnosprawnością. Plan 
zakłada, by w każdym powiecie był jeden taki 
ośrodek. W ramach tego programu łęczyńska 
poradnia realizuje zadania wiodącego ośrodka 
koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńcze-
go na obszarze powiatu.

- Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczę-
cia nauki w szkole mogą otrzymać wsparcie 
w postaci zajęć z wysoko wykwalifikowanymi 
pedagogami, logopedami, psychologami, fizjo-
terapeutą oraz terapeutami integracji senso-
rycznej. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, 
u których stwierdzono niepełnosprawność oraz 

zagrożone niepełnosprawnością. Wszystko to 
oczywiście będzie bezpłatnie - mówi Dyrek-
tor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Łęcznej Elżbieta Juszka. Oprócz komplek-
sowej i specjalistycznej pomocy dla dzieci i ich 
rodziców poradnia w Łęcznej będzie pomagała 
wskazywać jednostki udzielające specjalistycz-
nej pomocy dzieciom. - Rekrutacja  trwa już od 
końca zeszłego roku. Współpracujemy z ośrod-
kami zdrowia znajdującymi się na terenie na-
szego powiatu, lekarzami pediatrami - dodaje 
Dyrektor. 

W ramach programu w tym roku MEN prze-
znaczyło na placówkę w Łęcznej ponad 200 
tys. złotych. - Te pieniądze na pewno będą 
dobrze spożytkowane. Kadra do prowadzenia 
wszystkich zajęć jest już skompletowana. Jako 
placówka dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
zespół specjalistów zatrudnionych do tego pro-
jektu składał się z samych profesjonalistów. Nie 

zapomnieliśmy także o sprzęcie wysokiej jako-
ści, który został zakupiony ze środków pozyska-
nych od ministerstwa - zapewnia Elżbieta Jusz-
ka. Program przewidziany jest do realizacji do 
2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony 
został do 2021 r. - Program realizujemy w poro-
zumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Powiat Łęczyński podpisał porozumienie z MEN 
na realizację zadań przez naszą placówkę - 
kończy Elżbieta Juszka. 16 marca w siedzibie 
poradni odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
sali rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz inaugu-
racja projektu „Za życiem”.

Tekst: Maciej Firlej

* W ramach projektu w poradni od grudnia 2017 r. 
objęto terapią 106 dzieci. Zainteresowanie jest na-
dal bardzo duże. Obecnie na realizację oczekuje  
91 wniosków.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kija-
nach po raz drugi gościła zagranicznego wolon-
tariusza. W ramach projektu „Unlock the Word” 
realizowanego przez Stowarzyszenie AIESEC 
Polska oddział w Lublinie, przybył do Placówki 
wolontariusz z Turcji. 

John gościł w domu dziecka w Kijanach od 
22 do 26 stycznia. W czasie swojego pobytu 
prowadził warsztaty i rozmowy z dziećmi na te-

mat kultury i tradycji swojego kraju. Spotkanie 
to dało wszystkim możliwość szerszego wglądu 
w to jak wygląda życie w Turcji, nie tylko z punk-
tu widzenia turysty, ale przede wszystkim miesz-
kańca. Warsztaty prowadzone były w języku an-
gielskim, na poziomie dostosowanym do wieku 
uczestników. Organizowane były wspólne gry, 
zabawy, wspólne przygotowywanie i spożywa-
nie posiłków. Dzięki temu można było poznać 
tradycyjne tureckie potrawy i zwyczaje oraz po-

kazać nasze rodzime tradycje i smaki. 

Wychowankowie POW poprzez udział 
w tym projekcie rozwijają umiejętność językową 
w praktyce, komunikatywność oraz poszerza-
ją wiedzę z zakresu geografii, historii, kultury 
i sztuki. Niewątpliwie udział w projekcie był dla 
wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Tekst: Ewa Pokrzywiec

Dorota Makara - Dyrektor Zespołu Szkół im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej została członkiem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych powo-
łanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Minister Anna Zalewska 4 stycznia wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodo-
wych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. 
– Chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnic-
twa zawodowego. Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie 
zachęcać młodzież do nauki zawodu – powiedziała szefowa MEN.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji 
Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania i konsultowania 
nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Pol-
sce. Zadaniem Rady będzie także aktywny udział jej członków w działa-
niach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku 
pracodawców. – Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla Ministra 

Edukacji Narodowej. Będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy 
działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce – wskazała wi-
ceszefowa MEN.

Tekst: Emilia Salak

Nowe usługi w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Łęcznej

Przenikanie się tradycji różnych krajów w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach

Nasz człowiek w Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

 Uroczystość wręczenia aktów powołania. Fot. arch. MEN
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Kurator Oświaty wydała negatywną opinię 
w sprawie reformy powiatowych szkół

Planowana przez Zarząd Powiatu reforma powiatowych szkół została 
negatywnie zaopiniowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - Teresę 
Misiuk. Pozytywna opinia Kuratora była niezbędna do połączenia Ze-
społu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej i Zespołu Szkół w Ludwinie, co miało dostoso-
wać system powiatowej oświaty do aktualnych warunków finansowych, 
demograficznych i lokalowych.

21 listopada 2017 r. Rada Powiatu poparła propozycję Zarządu Po-
wiatu i podjęła uchwałę intencyjną, która umożliwiłaby przeprowadzenie 
reformy oświatowej, w ramach której trzy szkoły zostałyby połączone 
w jeden zespół szkół z siedzibą w Łęcznej, z jedną dyrekcją i obsługą 
administracyjną. Zmniejszenie kosztów administracyjnych miało przy-
nosić rocznie ok. 400 tys. zł oszczędności. Wszystkie dotychczasowe 
kierunki kształcenia miały być zachowane, a lekcje miały odbywać się 
w tych samych budynkach co dotychczas. Proponowane zmiany wynika-
ły przede wszystkim z niewystarczającej subwencji oświatowej, ale przy 
okazji uporządkowano by system zarządzania placówkami. Od kilku lat 
dwie powiatowe szkoły średnie w Łęcznej mieszczą się w tym samym 
budynku, a są odrębnymi zespołami szkół i mają odrębną administrację. 
Odrębną administrację ma również szkoła w Ludwinie, która prowadzi 
zajęcia jedynie w systemie weekendowym. Przy obecnych tendencjach 
demograficznych i zmniejszającej się liczbie uczniów, od której uzależ-
niona jest kwota dotacji, sytuacja ta nie ma racjonalnego uzasadnienia. 
Kwota, którą Powiat musi dokładać do oświaty stanowi zbyt duże ob-
ciążenie dla budżetu. Zbilansowanie dochodów i wydatków na oświatę 
rekomendowała również Regionalna  Izba Obrachunkowa, która co roku 
opiniuje projekty budżetów jednostek samorządowych i sprawozdanie 
z ich wykonania. Kurator Oświaty przychyliła się jednak do względów 
społecznych związanych z likwidacją istniejących dotychczas zespołów 
szkół  i wydała negatywną opinię w tej sprawie.

Tekst: Beata Cieślińska

Stanowisko Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 27 lutego 2018r. 
w sprawie finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzo-
nego przez Powiat Łęczyński.

Jako radni, a jednocześnie mieszkańcy powiatu łęczyńskiego mający 
pełną świadomość zarówno problemów jak i wyzwań stojących 
przed Powiatem Łęczyńskim apelujemy o wprowadzenie zmian 
w sposobie finansowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym. 
Liczba uczniów nie może być jedynym wyznacznikiem, od którego 
uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej. Taki sposób 
wyliczeń prowadzi do zadłużania organów prowadzących szkoły 
w tym, m. in. Powiatu Łęczyńskiego, ponad możliwości finansowe. 
Naliczanie subwencji szkołom ponadgimnazjalnym powinno zostać 
oparte na zmienionych algorytmach uwzględniających specyfikę 
szkoły, liczbę oddziałów, branże, tak aby gwarantować optymalną 
realizację zadań oświatowych. Za niezrozumiałe uważamy 
jednoczesne wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej jako 
organu państwowego do reformy systemu edukacji w Powiecie 
Łęczyńskim poprzez łączenie lub likwidację szkół oraz równoległe 
negowanie takiego działania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 
jako innego organu państwowego, którego decyzja jest wiążąca 
dla kierunku dalszych zmian. Różnica pomiędzy otrzymywanymi, 
a wydatkowanymi na szkolnictwo środkami z roku na rok 
pogłębia się coraz bardziej. Jednocześnie podkreślić należy, że 
dochody własne Powiatu Łęczyńskiego nie pozwalają na dalsze 
utrzymywanie aktualnej sieci szkół w obecnym kształcie. Biorąc pod 
uwagę powyższe liczymy na wsparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty 
w znalezieniu sposobu rozwiązania problemu niedofinasowanej 
oświaty na szczeblu powiatu. Apelujemy do Ministra Edukacji 
o szybkie prace nad wprowadzeniem zmian zapewniających 
wystarczające finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
Powyższe stanowisko jest popierane i oczekiwane przez 
mieszkańców powiatu łęczyńskiego.

Laureatki z milejowskiego „Bolivara”

Magdalena Kosierb i Julia Domańska z Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bo-
livara w Milejowie w marcu wzięły udział w dwóch konkursach, z których 
wróciły z dwiema nagrodami.

14 marca Julia Domańska i Magdalena Kosierb wzięły udział w VI edycji 
konkursu „Kraje francuskojęzyczne na świecie”. Konkurs jest organizowa-
ny przez III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Zasadniczym celem konkur-
su stało się rozbudzenie zainteresowania uczniów historią, gospodarką, 
kulturą, religią, zwyczajami krajów francuskojęzycznych oraz stosunkami 
tychże krajów z Polską. Nieodzowna okazała się również wiedza na te-
mat współczesnej Francji. Pytano o życie polityczne tego kraju, film, sport, 
a nawet muzykę… Drugie miejsce w konkursie zajęła Magdalena Kosierb. 
Uczennice do konkursu przygotowywała pani Agata Barbachowska. Ju-
lia Domańska wzięła również  udział w konkursie czytelniczym szczebla 
wojewódzkiego „Józef Ignacy Kraszewski- jego życie i dzieło”. Konkurs 
wymaga od uczestników szczegółowej znajomości biografii tego pisarza. 
Ponadto zobowiązani są oni do przeczytania dwóch wybranych przez or-
ganizatorów powieści. Tym bardziej jest nam miło poinformować, iż w 38. 
Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym III miejsce zajęła właśnie Julia Do-
mańska, która przygotowywała się do tego niełatwego zadania pod czuj-
nym okiem pani Wioletty Stradomskiej- Woźniak. Serdecznie gratulujemy.

Tekst: Marta Lipińska

Zapoznanie się z  aktualną ofertą, zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, 
a przede wszystkim bezpośrednie rozmowy z uczniami i nauczycielami  
- to możliwości jakie daje udział w „Dniach Otwartych”, które odbędą się 
w powiatowych szkołach średnich. Jak co roku nie zabraknie również 
dodatkowych atrakcji i ciekawych prezentacji przygotowanych przez na-
szych uczniów.

Harmonogram „Dni Otwartych”:
• 23.03.2018 r. - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

w Łęcznej
• 13.04.2018 r. - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
• 24.04.2018 r. - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
• 27.04.2018 r. - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
„Dni Otwarte” skierowane są przede wszystkim do młodzieży kończą-

cej w tym roku gimnazja i ich rodziców. Podczas tych spotkań można 
szczegółowo zapoznać się z kierunkami oferowanymi przez szkoły śred-
nie w Łęcznej, Milejowie i Kijanach. W ich ofercie znajdują się zarówno 
licea, technika, jak i szkoły branżowe (dawniej zawodowe). Warto zapy-
tać w jakich zawodach warto dziś się kształcić, jak wygląda nauka i jakie 
umiejętności zdobędzie się na danym kierunku, a także  na jakich stano-
wiskach pracy można je później wykorzystać.

Tekst: Beata Cieślińska 

„Dni Otwarte” w naszych
 szkołach średnich 
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Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 53 154 64, www.kkjagiellonczyk.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik ekonomista
• technikum 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, j. angielski; języki: angielski 

i niemiecki
•	 rozszerzenie: biologia, chemia; języki: angielski i niemiecki
•	 rozszerzenie: j. polski, WOS, j. angielski; języki: angielski i niemiecki
•	 klasa policyjna – rozszerzenie: geografia, WOS; języki: angielski i niemiecki
•	 rozszerzenie: matematyka, fizyka, informatyka; języki: angielski i niemiecki
•	 rozszerzenie: j. polski, historia, j. angielski; języki: angielski, hiszpański/

francuski

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne, weekendowe)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
•	 technik informatyk
•	 technik ekonomista
•	 technik budownictwa

Szkoła Policealna 
•	 technik bezpieczeństwa i higieny pracy

W ubiegłym roku Zespół Szkół obchodził jubileusz 45-lecia. Szkołę cechuje 
wysoki poziom nauczania, potwierdzony wynikami egzaminów maturalnych i za-
wodowych oraz system nauczania oparty na przyjaznym dla uczniów ocenianiu 
kształtującym. W 2017 roku „Jagiellończyk” zajął 39 miejsce i należy do 50 naj-
lepszych szkół woj. lubelskiego w rankingu „Perspektywy”. Posiada certyfikaty: 
„Nowoczesna Szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła Innowacji” 
oraz tytuł  „IT Szkoła”. Wśród uczniów liczne jest grono stypendystów Prezesa 
Rady Ministrów oraz Powiatu Łęczyńskiego, a także laureaci zawodów i  konkur-
sów wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkoła jest organizatorem własnych konkur-
sów: „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”, „English around the English – spe-
aking countries”. To co wyróżnia szkołę, to ciekawe inicjatywy, np. gry terenowe, 
niebanalne lekcje, Jagiellońska noc filmowa, kreatywne dni tematyczne, projekt 
„Spotkania z COOLturą”. Współpraca: Szkoła Przedsiębiorczości (edukacja eko-
nomiczna przez tworzenie klasowych firm symulacyjnych), lubelskie uczelnie: 
WSEI, WSPA, UMCS, KUL i UP (prelekcje, wykłady, konferencje, korzystanie 
z czytelni akademickich), Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo” (realizacja progra-
mu wychowawczego „Korona Polskiego Wychowania”), Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie (program „Szkolny Klub Sportowy”).

Zaplecze edukacyjne szkoły
Nowoczesne, wyposażone w sprzęt multimedialny klasopracownie, profesjo-

nalne pracownie do nauki zawodu: ekonomiczna, architektury krajobrazu, orga-
nizacji reklamy, budownictwa,  6 pracowni komputerowych, biblioteka z multime-
dialnym centrum informacji. Szkoła jest ośrodkiem egzaminowania we wszystkich 
zawodach. Sala gimnastyczna z pełnym zapleczem sportowym, stoły do tenisa 
stołowego, nowy kompleks boisk. W szkole prowadzone są zajęcia przygotowu-
jące do matury oraz do egzaminów zawodowych, zajęcia dla uczniów mających 
trudności w nauce, działa Pracownia Rysunku i Malarstwa „Prima”, koło dzienni-
karskie i recytatorskie, grafika komputerowa, turniej gier komputerowych (CSGO, 
LoL), SKS, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

Praktyczna nauka zawodu
Praktyki zawodowe uczniów Technikum odbywają się w firmach powiatu łę-

czyńskiego i lubelskiego, fryzjerzy zdobywają szlify w łęczyńskich i lubelskich sa-
lonach, monterzy suchej zabudowy i  robót wykończeniowych zajęcia praktyczne 
odbywają w szkole w specjalistycznej pracowni, będącej ośrodkiem egzamino-
wania w zawodzie. Klasy reklamy współpracują z przedsiębiorcami i instytucjami 
w ramach projektowania różnych form graficznych. Klasa architektury krajobrazu 
jest autorem realizowanego przez Urząd Miejski projektu koncepcyjnego skweru 
przy ul. Wierzbowej.

Aktualnie realizowane projekty
Realizacja projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” 

w latach 2017-2019. W ramach wsparcia szkoła zyska dofinansowanie ze środ-
ków unijnych m.in. na: płatne staże u pracodawców, dodatkowe kursy i szkole-
nia dla uczniów, np. kurs AUTOCAD, Excell dla średniozaawansowanych, grafiki 
komputerowej, fotograficzny, operator wózka widłowego, wizualizacje fotoreali-
styczne i inne, wyposażenie pracowni technicznych szkół, platformę schodową 
w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Kierunki na które warto zwrócić uwagę
LO ma w wyborze aż 4 języki obce i wiele rozszerzeń. W szkole uczą na-

uczyciele z doświadczeniem i pasją, którzy gwarantują wysoką zdawalność matur 
i sukcesy w wielu dziedzinach. Technik ekonomista i technik informatyk - po-
dejmują pracę już w IV klasie. Nowy kierunek to – technik logistyk. Uczniowie 
zdobędą na nim wiedzę i umiejętności z planowania i wdrażania procesów prze-
chowywania i transportowania produktów, zarządzania zapasami i przestrzenią 
magazynową, tworzenia planów dostaw, obliczania kosztów dostawy i magazy-
nowania towarów, prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi 
i zagranicznymi, organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej i opra-
cowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.
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Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A, 21 – 075 Ludwin, tel. 81/ 757 01 32, 81/ 757 00 43, www.zsludwin.pl

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

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne)
Szkoły policealne (zaoczne,weekendowe)
•	 technik usług kosmetycznych
•	 technik administracji (zajęcia dodatkowe sekretarka 

medyczna/rejestratorka medyczna)
•	 opiekun osoby starszej (NOWOŚĆ)
•	 opiekun medyczny
•	 technik sterylizacji medycznej
•	 technik ochrony fizycznej osób i mienia
•	 florysta (NOWOŚĆ)
•	 opiekunka środowiskowa
•	 opiekunka dziecięca
Szkoły policealne (stacjonarne, wieczorowe)
•	 technik masażysta
•	 terapeuta zajęciowy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
•	 kucharz
•	 technik agrobiznesu
•	 rolnik
•	 fototechnik
•	 technik logistyk
•	 technik rachunkowości
•	 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 

dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Liceum Ogólnokształcące (zaoczne, week-
endowe)

Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w po-
wiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. 
Z powodzeniem, o czym świadczą wysokie wyniki eg-
zaminów z kwalifikacji, kształcimy osoby dorosłe. Na-
szym atutem jest doskonała atmosfera, która sprzyja 
procesowi uczenia się. Nasi słuchacze są jednocześnie 
gospodarzami szkoły, organizatorami m. in. koncertów 
charytatywnych, pikników rodzinnych, wigilii integracyj-
nej, zbiórek krwi itp. Szkoła posiada: „Certyfikat Lubel-
skiej Szkoły z Życiem”. Po raz kolejny zdobyła I miejsce 
w konkursie „Piękna i bezpieczna wieś”.

Zaplecze edukacyjne szkoły
Szkoła posiada 12 klasopracowni, w tym doskona-

le wyposażoną pracownię anatomiczną do kształcenia 
w zawodach medycznych oraz pracownię zabiegów 
pielęgnacyjnych i higienicznych, pracownię higieny 
aseptyki, pracownię masażu, dwie pracownie kosmety-
ki, pracownię komputerowych technik multimedialnych, 
logistyki, rachunkowości i techniki biurowej, hotelarską, 
techniki gastronomicznej, florystyczną, językową, studio 
fotograficzne i ciemnię. W szkole funkcjonuje biblioteka. 
Zajęcia WF odbywają się w hali sportowej oraz na bo-
iskach „Orlika” i GKS „Ludwiniak”.

Praktyczna nauka zawodu
Odbywa się w pracowniach szkolnych, u pracodaw-

ców oraz w indywidualnych gospodarstwach i jest orga-
nizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk za-
wodowych. Praktyki odbywają się w czasie całego roku 
szkolnego, w ramach umów podpisanych z: SPZOZ 
w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kli-
nicznym Nr 4 w Lublinie, COBORU Zakładem Doświad-
czalnym Oceny Odmian w Uhninie, PHU „Rolmax” 
w Świdniku, Gospodarstwem Wysokomlecznym Adrian 
Kałkus w Olszowcu, Wytwórnią Makaronu Domowego 
POL-MAK. S.A., Gminną Spółdzielnią S.Ch. w Ludwi-
nie, gabinetami kosmetycznymi, biurami rachunkowymi, 
jednostkami administracji publicznej.

Po lekcjach
Słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych w za-

wodzie technik administracji uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych sekretarka medyczna/rejestratorka me-
dyczna.
Prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka 
migowego, j. angielskiego dla początkujących. Słucha-
cze LO uczestniczą w zajęciach dodatkowych przygo-
towujących do egzaminu maturalnego z j. polskiego, 
 j. angielskiego i matematyki.

Kierunki na które warto zwrócić uwagę
W związku coraz większym problemem z zabezpie-

czeniem obsad pielęgniarskich w oddziałach, niektóre 
szpitale korzystają z pomocy opiekuna medycznego. 
Na rynku usług medycznych obserwuje się również duże 
zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych, którzy 
dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, so-
cjologicznej pomagają w rekonwalescencji osób chorych 
i niepełnosprawnych. Technik masażysta to obecnie 
jeden z najbardziej popularnych zawodów w zakresie 
rehabilitacji medycznej. Od wielu lat szkoła kształci na 
Kwalifikacyjnych Kurasach Zawodowych przyszłe księ-
gowe. Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach Szkoły 
Policealnej dla Dorosłych kształcimy również w zawo-
dzie florysta, który zajmuje się wizualną oprawą uro-
czystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, 
stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
(lingwistyczne)
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
• technik obsługi turystycznej (NOWOŚĆ)
Branżowa Szkoła I  stopnia
• kucharz
• cukiernik 
• mechanik pojazdów samochodowych
• kierowca mechanik
• rolnik, ogrodnik
• ślusarz (NOWOŚĆ)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne, weekendowe)
Liceum Ogólnokształcące 
Szkoła Policealna 
• technik turystyki wiejskiej
• technik administracji
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
• kucharz
• cukiernik 
• rolnik    
• ogrodnik
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
• technik pojazdów samochodowych 
• technik rolnik 
• technik technologii żywności
• technik hodowca koni
• ślusarz

Historia szkoły to ponad 100 lat działalności edukacyjnej i wy-
chowawczej. Dzięki nauce w naszej szkole, absolwenci mogą 
pochwalić się sukcesami w różnych dziedzinach. Stworzona 
przez szkołę sylwetka absolwenta gwarantuje kompetencje, wie-
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Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

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   

Szkoła Branżowa I stopnia
• mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych 
• górnik eksploatacji podziemnej 
• ślusarz 
• elektryk 

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

To co nas wyróżnia to kultywowanie tradycji górniczych 
w regionie, m.in. poprzez organizowanie uroczystości 
z okazji Barbórki, a także konkursów tematycznych. 
Uczniowie kształcą się w zawodach poszukiwanych 
na rynku pracy. Technikum Elektryczne otrzymało 
znak jakości „Srebrna Szkoła 2017” w ogólnopolskim 
rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” dla 
najlepszych techników w Polsce. Wysoką zdawal-
ność egzaminu maturalnego i zawodowego (powyżej 
wyników w kraju i województwie) zapewnia profesjo-
nalna i kreatywna kadra nauczycielska, nowocześnie 
wyposażone sale lekcyjne i warsztaty szkolne. Wśród 
uczniów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów,  
Powiatu Łęczyńskiego.  Uczniowie objęci są rów-
nież programem stypendialnym LW „Bogdanka” S.A. 
i projektem „Przepustka do pracy w LW „Bogdanka” S.A. 
w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych”. Inni part-
nerzy to: PRG Linter S.A., uczelnie (Politechnika Lu-
belska,  UMCS, WSPiA, WSEI), Klub Sportowy Górnik  
Łęczna S.A.    

Zaplecze edukacyjne szkoły
Pracownie: matematyczna, informatyczna, kateche-

tyczna, historyczna, j. polskiego, j. angielskiego, j. ro-
syjskiego, elektryczna, mechaniczna, warsztaty szkol-
ne, biblioteka, sklepik. 2 sale gimnastyczne, siłownia, 
nowy kompleks boisk. Szkoła oferuje bogatą ofertę 
zajęć dodatkowych poszerzających wiedzę uczniów 
i przygotowujących do egzaminów, a także możliwość 
rozwijania zainteresowań: teatralnych, muzycznych, 
sportowych, zawodowych, wolontariat.

Praktyczna nauka zawodu 
Praktyczna nauka zawodu  odbywa się w warszta-

tach szkolnych i pracowniach zawodowych. Praktyki 
zawodowe odbywają w LW „Bogdanka” S. A. oraz 
PPHU „Malinex”. 

Aktualnie realizowane projekty
•	 Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych 

w powiecie łęczyńskim”. W ramach projektu 
zmodernizowane zostaną 2 hale ZSG przy  
ul. Przemysłowej w Łęcznej. Do pracowni szkol-
nych zakupione zostanie wyposażenie: maszy-
ny i urządzenia, w tym komputery do pracowni 
informatycznej, wspomagające naukę zastoso-
wania nowoczesnych technologii i programów 
informatycznych w nauczanych zawodach. 
Okres realizacji: 2018 – 2020 r.

•	 „Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku 
pracy”. W ramach projektu 60 uczniów nabędzie 
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe poprzez 
odbycie płatnych staży w LW „Bogdanka” S.A. 
oraz darmowych  kursów (m.in. spawanie, wó-
zek widłowy, operator obrabiarek skrawających, 
SEP, AutoCAD, pierwsza pomoc). Okres reali-
zacji: 2018 – 2020 r.

Kierunki na które warto zwrócić uwagę
Technik elektryk - szacuje się, że płaca w elektryka 

wynosi ok. 3900-7000 zł. Może pracować on jako samo-
dzielny specjalista lub elektryk zakładowy, wykonywać 
pracę na zewnątrz oraz w pomieszczeniach, zajmować 
się planowaniem, projektowaniem lub wykonywaniem 
instalacji lub urządzeń elektrycznych. To zawód uzna-
wany jest za deficytowy w wielu powiatach i regionach. 
Technik mechanik może podjąć pracę w różnych gałę-
ziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji 
i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszyno-
wym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie. 
Może być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługo-
wej, gł.  na stanowiskach średniego nadzoru technicz-
nego. Po technikum można studiować na kierunkach: 
mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, 
elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa, 
inżynieria mechaniczno-medyczna oraz wielu innych. 

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

dzę i umiejętności pozwalające na elastyczność na rynku 
pracy. Szkoła posiada certyfikaty:  Szkoła Przedsiębiorczo-
ści,  Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Jakości. Wśród 
uczniów są Stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz 
Powiatu Łęczyńskiego. Współpracujemy ze szkołą rolniczą 
na Białorusi, Uniwersytetem w Baranowiczach na Białorusi, 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Mamy podpisane 
umowy partnerskie z przedsiębiorstwami: URSUS w Lubli-
nie, firmą PIK w Łęcznej (serwis sprzętu rolniczego),  Hotel 
i Restauracja „Gościniec”. 

Zaplecze edukacyjne szkoły
Pracownie przedmiotowe, językowe,  zawodowe,  warsz-

taty do nauki zawodu, biblioteka z czytelnią, internat szkol-
ny oraz stołówka. Nowa sala gimnastyczna wyposażona 
w ściankę wspinaczkową, nowoczesna siłownia oraz kom-
pleks boisk „Orlik”. W szkole realizowane są zajęcia sporto-
we w ramach szkolnego koła sportowego (jako dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne) w sekcji siatkówki i piłki nożnej.

Praktyczna nauka zawodu:
Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach szkol-

nych. Praktyki prowadzą profesjonalne restauracje, hotele. 

Prowadzona jest współpraca z pracodawcami w zakre-
sie wycieczek dydaktycznych. Płatne staże realizowane 
w ramach projektów unijnych na terenie kraju – rozpoczęcie 
czerwiec 2018. Płatne staże realizowane w Grecji w ra-
mach Programu Erasmus+ – rozpoczęcie październik 2018. 
Uczniowie w szkole mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia:
- bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B (mechanik pojazdów 
samochodowych, kierowca mechanik, technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik architektury 
krajobrazu) oraz w ramach realizacji projektu unijnego 12. 4 
 – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
- kursy: operatora wózków widłowych, operatora kombaj-
nów zbożowych, chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kel-
nersko – barmański, kurs z książeczką spawacza, obsługi 
obrabiarek skrawających.

Aktualnie realizowane projekty
•	  Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu 

warsztatowego i placu apelowego, w tym: modernizacja, 
prace budowlane, nowa pracownia spawalnicza, doposa-
żenie pracowni mechanicznych gastronomicznych, pra-
cownie komputerowe.

•	 Kursy dla uczniów i nauczycieli, w tym staże zawodowe 

dla zawodów: technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki, technik żywienia i usług gastronomicznych, kursy 
zawodowe z zakresu spawalnictwa, wózków widłowych, 
operatora obrabiarek skrawających, prawo jazdy kat. B, 
kelnerstwa, barmaństwa i carvingu oraz doposażenie 
pracowni zawodowych. 

•	 Szkoła korzysta z projektów Erasmus i Erasmus+, dzięki 
którym uczniowie i nauczyciele biorą udział w zagranicz-
nych wymianach oraz projektach i wyjazdach.

•	 „Biznesplan? To nie takie trudne!” - ogólnopolski projekt re-
alizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Fi-
nansowej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim 

Kierunki na które warto zwrócić uwagę
Technik żywienia i usług gastronomicznych, ku-

charz, technik mechanizacji i agrotroniki, mechanik 
pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, tech-
nik informatyk i hotelarstwa. Oferujemy bardzo dobrą 
bazę szkoły do kształcenia zawodowego w tych kierunkach, 
praktyki i staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+, 
pracę w kraju i zagranicą (możliwa także po odbyciu praktyk 
zawodowych), możliwość udziału w licznych wycieczkach 
dydaktycznych, targach branżowych.
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Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, tel. 081 7572021, www.zs2milejow.edu.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
• klasa wojskowa – dodatkowy przedmiot: przysposobienie wojskowe
• klasa dziennikarska – możliwość rozszerzeń: przedmioty humanistyczne 

i j. obce
• klasa ogólna – możliwość rozszerzeń: przedmioty matematyczno-

przyrodnicze 
i j. obce 

Technikum 
• technik informatyk
• technik ekonomista
• technik handlowiec

Szkoła Branżowa I Stopnia
• klasa mechaniczno-elektryczna 

(zawody: ślusarz, elektryk)
• klasa wielozawodowa (zawody: blacharz samochodowy, lakiernik, 

mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz, cukiernik, 
fryzjer, sprzedawca, murarz- tynkarz)

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
(bezpłatne, weekendowe)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna  dla Dorosłych 
• technik administracji 
• technik rachunkowości 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 
• ślusarz 
• sprzedawca 
• elektryk 
• technik turystyki wiejskiej 

Zespół Szkół został utworzony w  2000 r. na bazie dotychczasowego LO, ma-
jącego długoletnie tradycje kształcenia i wychowania (minęło już 75 lat od zaini-
cjowania tajnego nauczania, które przerodziło się w szkołę licealną). Patronem 
placówki jest Simon Bolivar – bojownik o wolność krajów Ameryki Południowej, 
co sprzyja utrzymywaniu ożywionych kontaktów z ambasadami Wenezueli, Peru 
i Kolumbii. Współpraca z wieloma partnerami przynosi wymierne korzyści:
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – patronat nad klasą woj-
skową,
- Radio Lublin – patronat nad klasą dziennikarską, wycieczki edukacyjne, akcja 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,
- UMCS – patronat nad klasą ogólną, realizacja projektu AISEC wspomagającego 
naukę języków obcych, korzystanie z corocznej oferty w ramach Festiwalu Nauki, 
wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników uczelni,
- Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin – wykłady, prelekcje, warsztaty, wystawy 
tematyczne i okolicznościowe,
- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie - młodzież ma możliwość uczest-
niczenia w zagranicznych stażach  i praktykach,
- Zespół Szkół Plastycznych  im. A. Kenara w Zakopanem – współpraca w ramach 
obchodów 75-lecia szkoły oraz w zakresie opracowania projektu tablicy pamiąt-
kowej z tej okazji.
Nasze sukcesy to m.in. grono stypendystów Prezesa Rady Ministrów, Marszał-
ka Województwa Lubelskiego, Powiatu Łęczyńskiego, a także liczne sukcesy 
uczniów w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Szkoła jest 
pomysłodawcą i organizatorem wielu konkursów (m.in. Powiatowego Przeglądu 
Poezji Mówionej i Śpiewanej, Biegu Bolivara), aktywnie działa w środowisku lokal-
nym (m.in. wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie” w Milejowie), uczestniczy 
w powiatowych i gminnych uroczystościach patriotycznych. 

Zaplecze edukacyjne szkoły
Posiadamy w pełni wyposażone pracownie zawodowe dla zawodów: technik 

informatyk i technik ekonomista oraz  pracownie dostosowane do nauki zawodu: 
ślusarz, elektryk czy sprzedawca. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w po-
moce naukowe do poszczególnych przedmiotów, do nauki języków obcych służy 
uczniom laboratorium językowe. Dysponujemy świetnie zaopatrzoną biblioteką 
 i czytelnią, w których znajdują się stanowiska komputerowe. Szkoła posiada salę 
gimnastyczna, siłownię, pełnometrażowe boiska do gry w piłkę nożną, siatkową  
i plażową. Prężnie działa szkolna drużyna piłki siatkowej, która ma na swym kon-
cie sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

Praktyczna nauka zawodu
Zajęcia praktyczne uczniów odbywają się we współpracujących z nami (często 

od lat) zakładach usługowych. Szkoła współpracuje z Izbą Rzemiosła i Przedsię-
biorczości, dzięki czemu  młodzież ze Szkoły Branżowej ma możliwość wyjazdów 
zagranicznych. Jednym z elementów współpracy jest również możliwość uczest-
niczenia w konkursach  i zawodach branżowych. 

Po lekcjach
W szkole odbywają się zajęcia kół językowych (angielski, francuski, niemiecki 

i rosyjski). Licznymi sukcesami mogą się pochwalić uczestnicy zajęć sportowych 
(koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego i piłki nożnej). Koło historyczne, które 
nawiązało współpracę z IPN, promuje w szkole wiedzę o historii XX w. Koło przed-
siębiorczości skupia przyszłych ekonomistów. Uroczystości szkolne odbywają się 
z udziałem szkolnego Koła Żywego Słowa. Wrażliwi na ludzkie problemy dzia-
łają w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Ważne wydarzenia szkolne i lokalne są 
uwieczniane przez członków koła fotograficznego.

Kierunki, na które warto zwrócić uwagę
Technik informatyk - przygotowuje do pracy jako specjalista wykorzystujący 

technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy, admi-
nistrator sieci komputerowych, obsługa informatyczna, programista, serwisant 
komputerowy, sprzedawca w sklepach komputerowych, prowadzenie własnej 
działalności w zakresie usług informatycznych. Technik ekonomista – umożliwia 
pracę na stanowisku księgowego, menedżera, maklera giełdowego, doradcy po-
datkowego i finansowego, dystrybutora w firmie handlowej, agenta ubezpiecze-
niowego, bankiera, analityka rynku. Technik handlowiec - przygotowuje do pra-
cy w działach handlowych, w firmach handlowych, agencjach reklamowych, do 
prowadzenia działalności w branży handlowo-marketingowej. Klasa wojskowa 
w LO to oferta dla osób planujących związać swoją przyszłość ze służbami mun-
durowymi. Absolwent będzie posiadał przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie 
do Wojsk Obrony Terytorialnej albo na wojskowe uczelnie wyższe. Dzięki poro-
zumieniom z dowództwem WOT oraz Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych 
w Dęblinie uczniowie mają zajęcia z wykładowcami wojskowymi oraz uczestniczą 
w wycieczkach do obiektów militarnych. Klasa dziennikarska pod patronatem 
Radia Lublin daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach warszta-
tów dziennikarskich i zajęć z obszaru komunikacji interpersonalnej, asertywności, 
empatii, mowy ciała i radzenia sobie ze stresem.
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Uczniowie ZSG stypendystami „Bogdanki” 
14 lutego w siedzibie Zarządu LW „Bogdan-

ka” S.A. 12 uczniów kształcących się w Zespole 
Szkół Górniczych w Łęcznej odebrało z rąk Pre-
zesa Krzysztofa Szlagi stypendia w wysokości 
1000 zł.

Do grona najlepszych uczniów ZSG w Łęcz-
nej z przedmiotów zawodowych należą: Piotr 
Lipczak (śr. 6,0), Łukasz Rączka (śr. 5,67), Pa-
weł Barczak (śr. 5,33), Jakub Okoń (śr. 5,33), 
Szymon Osieleniec (śr. 5,33), Adrian Roczon 
(śr. 5,20), Kacper Kociuba (śr. 5,15), Jakub 
Andrejuk (5,00), Paweł Filipek (śr. 5,00), Łucja 
Grabczak (śr. 5,00), Hubert Lipko (śr. 5,00), 
Mateusz Pytka (śr. 5,00). Stypendia odebrało 
również 11 uczniów Zespołu Szkół w Ostrowie 
Lubelskim.

Tego dnia w budynku Zarządu odbyły się spo-
tkania informacyjne z uczniami klas czwartych 
górniczych, przeróbkarskich, mechanicznych 
i elektrycznych, dotyczące warunków zatrudnie-
nia i wymagań związanych z pracą w kopalni. 

W 2017 r. w ramach rekrutacji wewnętrznych 
do pracy w kopalni przyjętych zostało 98 osób, 
w tym 8 absolwentów szkół partnerskich. Ko-
lejni zostaną przyjęci w roku 2018 - do końca 
roku kopalnia zatrudni 350 osób. W rekrutacji 
pierwszeństwo mają osoby posiadające dyplom 
potwierdzający nabyte kwalifi kacje w zawo-

dzie, w pierwszej kolejności ze szkół średnich, 
następnie ze szkół zawodowych i tych, którzy 
ukończyli Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe. Pra-
cownicy rekrutowani są przede wszystkim ze 
spółek „córek” - RG Bogdanka i MR Bogdanka, 
które są dla kopalni kuźnią kadr.

Tekst:  Marzena Olędzka

„Linteriada” 
rozstrzygnięta! 

„Kijany” na targach rolniczych

20 lutego w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej gościli przedstawi-
ciele fi rmy PRG Linter S.A. Artur Wasil Prezes PRG Linter S.A. i Andrzej 
Fedurek Dyrektor ds. technicznych - koordynator konkursu oraz Kazi-
mierz Radko Sekretarz Powiatu. Spotkanie dotyczyło wręczenia nagród 
zwycięzcom konkursu współzawodnictwa zespołowego „Linteriada 1.0”.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha dziękował organizatorom konkursu 
za pomysł, który zmobilizował młodzież do działania, a młodzieży za tak 
duże zaangażowanie. Uczniowie w sześcioosobowych zespołach rywali-
zowali o główną wygraną - tygodniowy pobyt w górach. Konkurs składał 
się z czterech etapów: testu sprawności, projektu usprawniającego dzia-
łania w górnictwie, pokazu zdjęć związanych z górnictwem oraz podlicze-
nia średniej z wybranych przedmiotów zawodowych. Zwycięska drużyna 
„Broda Team” w składzie: Piotr Lipczak, Paweł Barczak, Mateusz Pytka, 
Karol Kozdroń, Maciej Choroś i Jakub Okoń, wygrała tygodniowy pobyt 
w ośrodku wypoczynkowym fi rmy Linter Tour S.A. w Istebnej.

Tekst: Marzęna Olędzka

Wiedzę można zdobywać nie tylko w szkolnych salach i warsztatach, 
dlatego też uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach uczestniczą 
w branżowych imprezach targowych.

Słuchacze kwalifi kacyjnych kursów zawodowych w kwalifi kacji Prowa-
dzenie Produkcji Rolniczej 3 marca uczestniczyli w Targach Rolniczych 
AGRO-PARK w Lublinie. Zapoznali się z najnowocześniejszymi maszy-
nami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, sadownictwie oraz pro-
dukcji zwierzęcej i roślinnej. W ramach ekspozycji prezentowano również 
środki do produkcji rolniczej m. in.: nawozy, środki ochrony roślin, pasze 
przemysłowe oraz kwalifi kowany materiał siewny. Ekspozycję wzbogaciły 
interesujące wydarzenia merytoryczne. Targi AGRO-PARK stały się dla 
uczestników wyjazdu źródłem cennych wskazówek w zakresie inwestycji 
w najnowocześniejszy sprzęt. Odwiedzając stoiska Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rol-
nych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz KRUS, mogli 
uzyskać wiele ciekawych porad. 

Uczniowie szkoły w Kijanach uczestniczyli również w Targach AGRO-
TECH 2018 w Kielcach. To największa ekspozycja techniki rolniczej 
w Polsce, organizowana w halach wystawienniczych. Setki ciągników 
i inne maszyny rolnicze z 24 krajów można było oglądać w 11 halach 
wystawienniczych Targów Kielce od 16 do 18 marca.

Uroczystość wręczenia stypendiów „Bogdanki” uczniom szkół górniczych. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Słuchacze KKZ w Kijanach na Targach Rolniczych w Lublinie. Fot. ZSR w Kijanach

Finał konkursu „Linteriada” w ZSG w Łęcznej. Fot. arch. ZSG  w Łęcznej
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Uczniowie honorowymi dawcami krwi 
16 marca po raz kolejny uczniowie Zespo-

łu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz ZS im. 
K.K. Jagiellończyka podzielili się „kroplą krwi”. 
Dzięki ich ofi arności Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 
zebrało prawie 17 litrów krwi.

Zarejestrowało się 41 chętnych uczniów, 
z których 37 oddało po 450 mililitrów bezcen-
nego leku. Akcje honorowego oddawania krwi 
odbywają się w ZSG od 2013 roku. Na krew 
czekają tysiące chorych ludzi. Oddając „cząst-
kę siebie” nie tylko ratujemy życie innych, ale 
także dajemy przykład otoczeniu. I sprawa naj-

ważniejsza – poświęcając swój czas, zyskuje-
my satysfakcję ze spełnienia dobrego uczyn-
ku. Szkolna akcja krwiodawstwa poprzedzona 
była spotkaniem informacyjnym poprowadzo-
nym przez Małgorzatę Mesek z Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie. Miało ono na celu przybliżenie 
zasad i wymogów, jakie należy spełnić, aby 
zostać honorowym krwiodawcą. Zachęcamy 
do śledzenia strony Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 
www.rckik.lublin.pl

Tekst: Marzena Szypulska

Najlepsi uczniowie szkół powiatowych nagrodzeni stypendiami

5 marca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się uroczyste 
wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół powiatowych za wyniki 
osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018. 

Stypendia w obecności dyrektorów szkół wręczyli: Starosta Roman 
Cholewa, Wicestarosta Dariusz Kowalski i Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej Marta 
Piwońska. Starosta pogratulował uczniom tak dobrych wyników w pierw-
szym półroczu i zachęcał ich do dalszej nauki. Stypendia za wyniki w na-
uce oraz inne osiągnięcia otrzymało łącznie 15 uczniów. Najliczniejszą 
grupę wśród nagrodzonych za wyniki w nauce stanowią uczniowie mi-
lejowskiego „Bolivara” - 7 osób. Uczennica tej szkoły - Laura Kubić - ma 
również najwyższą średnią ze wszystkich uczniów szkół powiatowych.
Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała Anna Ścisłowska, 
uczennica Zespołu Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej, która 
zajęła III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie im. Bolesława Prusa 
na felieton.

Stypendyści:

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie:
1. Laura Kubić, – średnia 5,25; 
2. Aleksandra Ryś – średnia 5,18; 

3. Angelika Kuzyra - średnia 5,12; 
4. Magdalena Kosierb - średnia 5,00; 
5. Oliwia Kubić - średnia 5,00; 
6. Karolina Piorun - średnia 5,00; 
7. Radosław Wójcik - średnia 5,00.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej: 
1. Klaudia Mutwicka - średnia 5,14; 
2. Izabela Tokarska - średnia 5,00; 
3. Żaneta Hawryluk - średnia 5,00; 
4. Anna Ścisłowska - III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie 
im. Bolesława Prusa na felieton.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej: 
1. Jakub Okoń - średnia 5,08; 
2. Szymon Osieleniec - średnia 5,00; 
3. Adrian Roczon - średnia 5,00.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach: 
1. Maryna Onyshchuk - średnia ocen 5,00.

Tekst: Beata Cieślińska

Zgodnie z Powiatowym Programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży stypendium przyznaje się za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
Otrzymuje je uczeń, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:
a) zdobył tytuł laureata konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
b) na koniec semestru poprzedzającego przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 i wzorową ocenę z zachowania,
2) wybitne osiągnięcia sportowe,
Otrzymuje je uczeń, który zajął miejsce od I do III w konkurencjach indywidualnych w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim 
oraz uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,7 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3) wybitne osiągnięcia artystyczne.
Otrzymuje je uczeń, który zajął miejsce od I do III w konkursie co najmniej ogólnopolskim oraz uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego co 
najmniej 4,70 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Stypendium za wyniki w nauce wynosi 150 zł miesięcznie i wypłacane jest od 1 lutego do 30 czerwca za pierwszy semestr i od 1 września do 
31 stycznia za drugi semestr. Stypendium dla ucznia kończącego szkołę jest wypłacane do miesiąca, w którym ukończył on naukę w tej szkole.
Stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne wypłacane jest jednorazowo i wynosi: 200 zł dla laureata szczebla wojewódzkiego, 300 
zł dla laureata szczebla ogólnopolskiego, 400 zł dla laureata szczebla międzynarodowego.

Uczniowie ZSG i „Jagiellończyka” licznie wsparli akcję 
honorowego  krwiodawstwa. Fot. arch. ZSG
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Najlepsi z najlepszych

Laura Kubić 
Uczennica I klasy LO w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. Średnia 5,25, zachowanie wzo-
rowe. Mieszka w Zalesiu (gm. Milejów). Lubi spędzać aktywnie czas, grać w przedstawieniach teatralnych. 
Chętnie pomaga innym, włączając się w akcje charytatywne. Bierze aktywny udział w uroczystościach szkol-
nych, apelach okolicznościowych, uroczystościach organizowanych przez gminę czy parafi ę np.: Orszak 
Trzech Króli. Jej sukcesy to m.in. I miejsce w VI Powiatowym Turnieju Mowy Polskiej, zakwalifi kowanie się 
do etapu wojewódzkiego Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. Jest członkiem szkolnej drużyny piłki 
siatkowej dziewcząt.

Wybrałam tę szkołę sugerując się pozytywną opinią mojej najbliższej rodziny i znajomych. Uczennicą tej 
szkoły jest także moja starsza siostra. Ważna dla mnie była odległość szkoły od miejsca zamieszkania oraz 
dogodny czas zajęć lekcyjnych. Myślę, że w tej szkole nauczyciele poświęcają dużo czasu uczniom pod-
chodząc do ich potrzeb i problemów indywidualnie. Najbardziej podoba mi się przyjazna atmosfera, jaka 
panuje w szkole. Nauczyciele chętnie zostają po lekcjach, aby prowadzić dodatkowe zajęcia przygotowujące 
do matury, bądź rozwijające nasze zainteresowania. Uczniowie wzajemnie się szanują i są dla siebie mili, 
w szkole czuję się dobrze i bezpiecznie.

Jakub Okoń 
Uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej- klasa 4d technik elektryk. Średnia 5,08, zachowanie wzorowe. 
Mieszka w Łęcznej. Jego zainteresowania to: militaria, psychologia, socjologia tłumu, historia XX w., majster-
kowanie. Jest członkiem zwycięskiej drużyny w Konkursie Współzawodnictwa Zespołowego „Linteriada 1.0”. 
Ubiegłoroczny zwycięzca eliminacji gminnych i powiatowych 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” i tegoroczny zwycięzca eliminacji powiatowych. Zajął III 
miejsce w szkolnym Konkursie poetyckim „Poezja jest dobra na wszystko”. Bierze czynny udział w promocji 
szkoły.

Tę szkołę i kierunek nauczania wybrałem, bo chcę mieć dobry zawód, poszukiwany na rynku pracy. Lo-
kalizacja też miała znaczenie. Dobrze się czuję w szkole w gronie rówieśniczym, kadra nauczycielska też 
jest w porządku. Po skończeniu szkoły chciałbym podjąć studia w wyuczonym zawodzie: energetyka lub 
elektrotechnika na Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie.

Klaudia Mutwicka
Jest uczennicą III klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej - przyszła fryzjerka. Średnia ocen 5,14, zachowanie wzorowe. Mieszka w Łęcznej. Lubi aktywnie 
spędzać czas. Do najważniejszych zainteresowań zalicza taniec i sport. Swoje umiejętności, zwłaszcza ta-
neczne prezentuje podczas uroczystości szkolnych. Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2016.

Wybrałam tę szkołę ze względu na kierunek. Od najmłodszych lat interesuję się fryzjerstwem. Cieszę się, 
że mogę od postaw poznać tajniki fryzjerstwa i uczyć się tego zawodu. To dobry wybór, pod warunkiem, że 
ma się predyspozycje do jego wykonywania. Bardzo lubię atmosferę panującą w mojej szkole, zwłaszcza 
przyjazne relacje panujące między nami uczniami a naszymi nauczycielami.

Maryna Onyshchuk
Jest uczennicą ZSR w Kijanach - klasa I Technikum (technik hotelarstwa). Średnia ocen 5,00, zachowanie 
wzorowe. Pochodzi z Kijowa, obecnie mieszka w szkolnym internacie w Kijanach. Jej zainteresowania to: 
muzyka, książki, podróże, zwierzęta. Nauczyciele cenią ją za duże zaangażowanie w życie szkoły, udział 
w uroczystościach i akcjach szkolnych. Chce pracować z ludźmi, a w przyszłości być może otworzyć własny 
hotel.

Możliwość zdobycia edukacji na terenie Unii Europejskiej zapewni mi lepszy start w przyszłość – uzyskanie 
świadectwa maturalnego oraz certyfi katów potwierdzających kwalifi kacje zawodowe, honorowanych na te-
renie nie tylko UE. Szkoła w Kijanach daje mi możliwość  rozwoju osobistego, dostosowanego do wymagań 
rynku pracy, a dodatkowo mam tu zapewniony spokój i możliwości do nauki. Mała miejscowość chroni mnie 
również przed pokusami wielkiego świata i pozwala skupić się na nauce. Nauczyciele zapewniają mi dobry 
poziom zdobywanej wiedzy. Mogę wymieniać doświadczenia z moimi polskimi kolegami. Biorę udział w wy-
jazdach edukacyjnych i integracyjnych, np. na międzynarodowe targi, wyjazdy do Lublina, Warszawy, dzięki 
czemu poznaję zasady funkcjonowania turystyki na świecie.
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ANALIZA STATYSTYCZNA ZDAWALNOŚCI  
W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW
znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego – podsumowanie ROK 2017 r.

 

Nowe radiowozy  
w łęczyńskiej 
komendzie

Wystąpienie samorządowców w sprawie 
utworzenia w Łęcznej prokuratury

Łęczyńscy policjanci otrzymali w styczniu czte-
ry nowe radiowozy. Samochody zostały zakupio-
ne dzięki dofinansowaniu władz gmin: Cyców, Mi-
lejów, Puchaczów, Spiczyn i Łęczna oraz środkom 
z budżetu Komendy Głównej Policji. Przekazane 
samochody wykorzystywane są przez funkcjona-
riuszy podczas codziennej służby.

Policjanci odebrali klucze do nowego oznako-
wanego VW Transportera i Opla Mokki, a także 
dwóch nieoznakowanych pojazdów. Dwa radio-
wozy zostały zakupione ze środków budżeto-
wych Policji. Kolejne dwa pojazdy to efekt bar-
dzo dobrej współpracy z lokalnymi samorządami 
gmin, które współfinansowały ich zakup. 

Tekst: Michał Grzesiuk

W zakresie prawa jazdy kat. B

Nazwa, numer ośrodka
Liczba egzaminów teoretycznych Liczba egzaminów praktycznych

ogółem pozytywne % ogółem pozytywne %

OSK „PIONIER” Lech Pocheć, 00020610 238 168 70,58 517 177 34,23

OSK „TOMREX” Bronisław Tomczyk, 00030610 64 39 60,94 143 48 33,57
Nauka Jazdy„WIKTOR” Małgorzata Wolniewicz 
00160610 168 94 55,95 304 95 31,25

OSK „SEBA” Alicja Burek, 00170610 149 81 54,36 266 88 33,08

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

OSK „PIONIER” Lech Pocheć, 00020610

A:
A1:
A2:
AM:

1 
9 
1 
1

1 
5 
1 
1

100 
55,56 
100 
100

29 
5 
2 
4

11 
5 
1 
4

37,93 
100 
50 

100
Sporządzono na podstawie danych uzyskanych z WORD Lublin, WORD Lublin/O Puławy, WORD Biała Podlaska i WORD Chełm (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., 
wszystkie podejścia).

Opracowanie: Barbara Polak

Starosta, Burmistrz oraz wszyscy wójtowie 
z terenu powiatu łęczyńskiego poparli inicjatywę 
Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą utwo-
rzenia w Łęcznej Prokuratury Rejonowej.

Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej Jaro-
sław Bryl w listopadzie 2017 r. wystąpił do Komen-
danta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o wspar-
cie w zakresie utworzenia w Łęcznej Prokuratury 
Rejonowej. 07.02.2018 r. Starosta Roman Chole-
wa zorganizował spotkanie Komendanta z lokal-
nymi samorządowcami, na którym przedstawił on 
problemy łęczyńskich policjantów związane z bra-
kiem tego rodzaju jednostki w naszym powiecie. 
Jak podkreślił Komendant, powiat łęczyński jest 
jedynym powiatem w woj. lubelskim, w którym 
nie ma prokuratury. Zdarzenia zarejestrowane na 
terenie powiatu podlegają obsłudze Prokuratury 
Rejonowej w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej 
we Włodawie. Konieczność doprowadzenia osób 
zatrzymanych do siedziby w/w prokuratur jest 
kosztowana, czasochłonna i wymaga zastosowa-
nia szczególnych środków ostrożności. Czynność 
doprowadzenia zatrzymanego od chwili odprawy 
do czasu jej zakończenia trwa nawet do 8 godzin 
i wymaga zaangażowania 2-3 funkcjonariuszy, któ-
rzy przez ten czas wyłączeni są z wykonywania in-
nych obowiązków na terenie powiatu. W przypad-

ku konieczności konwoju kilku osób zatrzymanych 
do Lublina lub Włodawy, towarzyszy im nawet do 8 
funkcjonariuszy. Takich wyjazdów w ciągu roku jest 
dużo - w roku 2015 przeprowadzono 56 czynności 
doprowadzenia, w roku 2016 – 72, a w 2017 roku 
jeszcze więcej. Ponadto brak siedziby Prokuratu-
ry Rejonowej w Łęcznej powoduje konieczność 
częstych wyjazdów pracowników KPP w Łęcznej 
do każdej z prokuratur. Podobne problemy mają 
prokuratorzy, którzy w ramach nadzoru nad prowa-
dzonymi sprawami muszą przyjeżdżać z Lublina 
i Włodawy do Łęcznej.

Starosta Roman Cholewa poinformował obec-
nych, iż Starostwo Powiatowe aktualnie posiada 
w swoich zasobach wolne pomieszczenia biurowe 
w Łęcznej, które mogłyby zostać przeznaczone na 
potrzeby Prokuratury Rejonowej. Samorządowcy 
poparli wniosek Komendanta dotyczący utworze-
nia w Łęcznej prokuratury – w tej sprawie przygo-
towano stosowne pismo adresowane do Wojewo-
dy Lubelskiego z prośbą o wsparcie działań Ko-
mendy Powiatowej Policji w Łęcznej i propozycją 
wykorzystania wolnych pomieszczeń należących 
do Starostwa na siedzibę nowej jednostki. 

Wojewoda przesłał pismo Ministrowi Sprawiedli-
wości i Prokuratorowi Generalnemu  Zbigniewowi 
Ziobrze z prośbą o jego pozytywne rozpatrzenie.

Tekst: Beata Cieślińska
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Cały teren powiatu łęczyńskiego w „żółtej strefie” ASF
Od dnia 22.02.2018 roku wszystkie gminy powiatu łęczyńskiego weszły już 

w skład obszaru ochronnego afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku 
z powyższym we wszystkich gospodarstwach na terenie powiatu, utrzymu-
jących trzodę chlewną obowiązują specjalne nakazy i zakazy, których prze-
strzegania kontroluje Inspekcja Weterynaryjna.

Inspektorzy sprawdzają m.in. zgodność liczby zwierząt z ewidencją, posia-
danie rachunków/ faktur za zakup środków dezynfekcyjnych. W przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości rolnikom grożą mandaty i kary finansowe. 
Aktualnie na terenie powiatu łęczyńskiego nie odnotowano ognisk i przypad-
ków ASF, jednak Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Bliźniuk apeluje 
o ostrożność i podporządkowanie się nowym zasadom. Zapobieganie roz-
przestrzenianiu się choroby leży w naszym wspólnym interesie. Afrykański 
pomór świń (ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń 
domowych, świniodzików oraz dzików. Świnie zakażone wirusem często wy-
kazują objawy podobne do innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, 
poronienia, w stadzie mogą wystąpić padnięcia bez innych wyraźnych obja-
wów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia (lub nawet domnie-
mania możliwości wystąpienia ASF w stadzie) należy zgłosić podejrzenie 
ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia 

pobrania próbek. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do du-
żych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny 
odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 
100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym 
choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF 
skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju i rolników na olbrzymie straty 
finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwal-
czaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi 
się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, 
koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań la-
boratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprze-
daży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

W przypadku pytań lub wątpliwości Inspekcja Weterynaryjna prosi o kon-
takt od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, 
tel. 81/ 752 31 19,
e-mail: leczna.piw@wiw.lublin.pl, www.piwleczna.pl

Tekst: Beata Cieślińska

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym 
Nakazuje się:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty).
2. Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia 
do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
3. Sporządzenie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące uaktualnianie tego spisu.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5.Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których trzymane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej 
niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu 
wjeżdżającego do gospodarstwa;
c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
6. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny, w tym mycie i odkażanie rąk 
oraz czyszczenie i odkażanie obuwia. Używanie przez te osoby odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych 
czynności.
8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
9. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie. Oczyszczanie i odkażanie w razie potrzeby dezynfekcja własnych środków transportu używanych do przewozu świń.
10. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, oraz podejrzenia wystąpienia ASF 
w gospodarstwie ( bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, wójta, burmistrza).
11. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 
24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
Zakazuje się:
1. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub 
odłowie takich zwierząt.
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików.
3. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu 
unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
4. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, 
chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
5. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż trzymane w tym gospodarstwie.
UWAGA!!! Ubój świń na użytek własny jest dopuszczony jeżeli świnia przebywała w gospodarstwie minimum 30 dni. Ubój należy zgłosić do PLW na 24 
godziny przed planowanym ubojem. Świnie podlegają badaniu przedubojowemu, a mięso badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.
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Środki na rehabilitację społeczną  
i zawodową niepełnosprawnych

Powiat Łęczyński w roku 2018 na realizację 
zadań określonych ustawą o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych otrzymał ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych  kwotę  1 171 160 zł.

Dążąc do jak najbardziej efektywnego wy-
korzystania środków Funduszu Rada Powiatu 
w Łęcznej podejmując uchwałę określającą 
zadania, na które przeznacza środki Funduszu 
dokonała podziału środków na rehabilitację 
społeczną i zawodową uwzględniając ziden-
tyfikowane potrzeby osób niepełnosprawnych 
na terenie powiatu łęczyńskiego. Podział środ-
ków między zadania został skonsultowany ze 
Społeczna Powiatową Radą ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Analiza potrzeb osób niepełno-
sprawnych zamieszkujących na terenie po-
wiatu łęczyńskiego oparta o liczbę składanych 
w latach ubiegłych wniosków wskazuje,  iż   
największe potrzeby koncentrują się  na reali-
zacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.  
Z uwagi na znaczny niedobór środków w roku 
2017 w ramach dofinansowania zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze z 416 złożonych 

wniosków aż 69 rozpatrzono negatywnie 
z powodu braku środków. Dofinansowanie 
w/w wniosków w znaczącej części zmniejszy 
przyznaną na rok bieżący kwotę.

Mając na uwadze potrzeby oraz zasadność, 
celowość i efektywność wsparcia osób niepeł-
nosprawnych podział środków PFRON w roku 
2018 wygląda następująco: 

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 gospodar-
czej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  0 zł

2.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 171 160 zł

W tym na:

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy) 527 868 zł

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 125 000 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów

360 000 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnospraw-
nych

128 292 zł

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 30 000 zł

3. Środki finansowe dla powiatu ogółem 1 171 160 zł

Tekst: Anna Kłoda, Agnieszka Zakościelna

Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami korzystania z solarium

16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia 
przed następstwami korzystania z solarium, 
której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed 
szkodliwym działaniem sztucznego promie-
niowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego 
przez urządzenia wykorzystywane do naświe-
tlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

W ustawie, której tekst znajduje się w Dzien-
niku Ustaw z 2017 r. poz. 2111, wprowadzono 
dwie grupy rozwiązań. Są to przepisy zobowią-
zujące organy administracji publicznej do po-
dejmowania działań mających na celu ochronę 
zdrowia społeczeństwa przed następstwami ko-
rzystania z solarium oraz regulacje dotyczące 
prowadzenia działalności w zakresie udostęp-
niania solariów.

Działania organów administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego obejmować będą 
w szczególności upowszechnianie wiedzy na 
temat szkodliwości korzystania z solarium, 

minimalizowanie negatywnych następstw ko-
rzystania z solarium, leczenie osób uzależnio-
nych od solarium oraz profilaktykę nowotworów 
skóry, w szczególności czerniaka złośliwego. 
Działania te będą uwzględniane w Narodowym 
Programie Zdrowia. 

Natomiast w odniesieniu do świadczenia 
usług w zakresie udostępniania solarium, usta-
wa przewiduje:

- całkowity zakaz korzystania z solariów 
przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. 
W przypadku wątpliwości co do pełnoletności 
osoby zamierzającej skorzystać z solarium oso-
ba udostępniająca solarium uprawniona będzie 
do żądania okazania przez tę osobę dokumentu 
potwierdzającego jej wiek, a w razie nieokaza-
nia takiego dokumentu, odmówi udostępnienia 
solarium,

- całkowity zakaz promocji i reklamy usług 
w zakresie udostępniania solariów, w szczegól-
ności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, 

ulotkach oraz w środkach usług informatycznych,
- obowiązek umieszczania w miejscu udo-

stępniania solarium czytelnej i widocznej infor-
macji o zakazie udostępniania solarium oso-
bom, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia 
informacji o zakazie udostępniania solarium 
osobom małoletnim określa rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w spra-
wie umieszczania informacji o zakazie udostęp-
niania solarium osobom, które nie ukończyły 
18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku 
związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 275). Kontroli świadczenia usług 
w zakresie udostępniania solarium dokonywać 
będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i inne organy w zakresie posiadanych kompe-
tencji określonych w ustawach regulujących ich 
funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych 
w tych ustawach.

Tekst: Elżbieta Dyzma
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Powstaje Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna 
Osób Prawnych

Powiat Łęczyński doceniony za działalność  
na rzecz niepełnosprawnych

Założycielami spółdzielni mają być Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna.  
Spółdzielnia będzie zatrudniać 10-13 osób – głównie osoby niepełno-
sprawne. Będzie ona odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku 
pracy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były ak-
tywne zawodowo. Osoby te nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i szybko 
traciły zatrudnienie u pracodawców – natomiast ich niepełnosprawność 
nie klasyfikuje ich do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej. Stąd spółdzielnia socjalna wydaje się idealną alternatywą dla 
tej grupy. 

Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, które ma za 
zadanie dać szansę osobom zagrożonym marginalizacją społeczną z po-
wodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną 
i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodo-
wych. W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pra-
cownicy stają się współodpowiedzialni za gospodarowanie. Ustawa o spół-
dzielniach socjalnych umożliwia osobie zatrudnionej uzyskanie członko-
stwa, czyli w praktyce realne zyskanie głosu w procesie podejmowania 
ważnych decyzji dotyczących działalności spółdzielni.

Spółdzielnia będzie zajmowała się m.in. zagospodarowaniem terenów 
zielonych, usługami komunalnymi, remontowo- budowlanymi, ochroniar-
skimi, opiekuńczymi, porządkowymi, usługami pakowania i foliowania pro-
duktów, sprzątaniem budynków, po konkurencyjnych cenach. Działalność 
będzie skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Siedzibą spół-
dzielni będzie budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-

nej, a baza sprzętowa zlokalizowana zostanie w budynkach należących do 
Zarządu Dróg Powiatowych. Planowana data uruchomienia działalności to 
jesień bieżącego roku. Realizacją projektu zajmuje się Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej.

Koszty utworzenia spółdzielni to 400 tys. zł, które przeznaczone zostaną 
na zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług m.in. kosiarki, pilar-
ki, kosy spalinowe, automaty do czyszczenia powierzchni, narzędzia do 
świadczenia usług remontowo- budowlanych, środki transportu. Z tej kwo-
ty 280 tys. ma pochodzić z PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia 
finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej 
w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 
Udział własny samorządów wyniesie po 5 tys. zł. Aktualnie złożony został 
wniosek do PFRON i do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Spółdzielnia socjalna przy uczestnictwie dwóch samorządów jest in-
nowacyjna, ponieważ umożliwia realizację zadań samorządowych przez 
spółdzielnię w procedurze bezprzetargowej. Dzięki temu samorządy mogą 
stworzyć miejsca pracy osobom wymagającym skutecznej aktywizacji 
zawodowej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla 
funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna 
może np. zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy 
wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe jest też zlecanie pewnych usług z ra-
mienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni.

Tekst: Małgorzata Paprota

Powiat Łęczyński został wyróżniony w IX 
edycji Ogólnopolskiego konkursu „Samorząd 
Równych Szans” 2017 za projekt: Powiato-
wy Zakład Aktywności Zawodowej jako dobra 
praktyka aktywizacji osób niepełnosprawnych 
w powiecie łęczyńskim. Za wspieranie działal-
ności zakładu otrzymał również tytuł „Samorząd 
przyjazny ekonomii społecznej”.

Wyróżnienia „Samorząd Równych Szans” zo-
stały przyznane za najlepsze projekty na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami realizowane 
przez polskie samorządy. Wszystkie projekty 
znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych 
Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl). 
Uroczysta gala konkursu odbyła się 26 lutego 
w Krakowie. Wzięli w niej udział Starosta Ro-
man Cholewa oraz Dyrektor Powiatowego Za-
kładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Małgo-
rzata Paprota.

Nasz PZAZ został doceniony za: 
 – zatrudnianie osób ze znacznym i umiarko-

wanym stopniem niepełnosprawności - jest 
największym tego typu zakładem w woj. lu-
belskim (zatrudnia obecnie 87osób), 

 – realizację projektów skierowanych do osób 
z niepełnosprawnością, które dają szansę 
na podniesienie kwalifikacji zawodowych 
i zatrudnienie,

 – likwidację barier architektonicznych i ułatwia-
nie funkcjonowania osobie niepełnospraw-
nej w miejscu zamieszkania,

 – zaspokojenie potrzeb społecznych - samore-
alizacji, akceptacji, przynależności do grupy, 
wymiany doświadczeń, 

 – przełamywanie stereotypów, kształtowanie 
pozytywnego obrazu pracownika z niepeł-
nosprawnością, integrację ze środowiskiem 
lokalnym,

 – prowadzenie działań informacyjnych skiero-
wanych do pracodawców, wskazanie spo-
sobów rozwiązania problemów, związanych 
z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, 

 – podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
i nabycie nowych umiejętności przez osoby 

z niepełnosprawnością poprzez udział w kur-
sach i szkoleniach organizowanych przez 
zakład pracy, 

 – organizację konferencji i szkoleń w zakresie 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością 
oraz prowadzenie bezpłatnego poradnictwa 
i udzielanie wsparcia dla osób z niepełno-
sprawnością nie będących pracownikami 
ZAZ.

PZAZ, który jest podmiotem ekonomii spo-
łecznej, funkcjonuje od 12 lat i dzięki wsparciu 
merytorycznemu i finansowemu Powiatu rozwi-
ja się. Za działania wspierające powstawaniu 
podmiotów ekonomii społecznej, świadome ku-
powanie usług od tych podmiotów oraz wspar-
cie promocyjne 28 lutego w Lublinie Powiat 
Łęczyński otrzymał wyróżnienie w konkursie dla 
jednostek samorządu terytorialnego zaangażo-
wanych w rozwój ekonomii społecznej „Samo-
rząd przyjazny ekonomii społecznej”. 

Tekst: Justyna Sawicka
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Program „Aktywny Samorząd 2018”
Powiat Łęczyński wystąpił do PFRON o przyznanie w bieżącym roku 

środków finansowych na realizację programu „Aktywny Samorząd”. Po 
podpisaniu umowy, program realizowany będzie przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Adresowany jest on do osób niepełno-
sprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, kończyn górnych, narządu wzroku. 
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Udział własny wnioskodawcy w module I 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 2018 roku w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu 

I preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnio-
ne oraz osób niepełnosprawnych, które w 2017 lub 2018 roku zostały 
poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 

W module II udział własny w kosztach czesnego obowiązuje zatrudnio-
nych beneficjentów, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
wnioskodawcy przekracza kwotę 583 zł netto na osobę. 

Przyjmowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
wniosków odbędzie się: w ramach modułu I w terminie od 14.05.2018 r. 
do 30.08.2018 r.,w ramach modułu II w terminie: semestr letni 2017/2018 

- od 09.03.2018r. do 30.03.2018 r., semestr zimowy 2018/2019 - od 
03.09.2018r. do 10.10.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać 
w siedzibie PCPR w Łęcznej w pok. nr 1 (na parterze) oraz pod nr telefonu 
81 5315 366 w godz. od 7.00 do 15.00, na stronie www.pcprleczna.pl. 

Tekst: Anna Kłoda, Agnieszka Zakościelna

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania - 8 000 zł.

Zadanie nr 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, max. dofinansowanie – 2 200 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: dla osoby niewidomej 20 000 zł 
(z czego 12 000 zł na urządzenia brajlowskie), dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8 000 zł, dla osób z dysfunkcją kończyn górnych 5 000 zł.

Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Wysokość dofinansowania dla osoby 
głuchoniewidomej 4 000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2 000 zł.

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 3 000 zł, w pozostałych zadaniach oscyluje od 9 000 zł 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).

Moduł I
W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł II

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, a także kosztów przewodu 
doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
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Sezon turystyczny tuż, tuż 
Wiosną do życia budzi się nie tylko przyroda, ale i ludzie nabierają ocho-

ty na aktywność fizyczną i spędzanie czasu na łonie natury. Jeśli nie macie 
pomysłu co zrobić w wolnym czasie, chętnie Wam podpowiemy.

Przez cały rok, ale szczególnie przed sezonem turystycznym zaprasza-
my do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej znajdującego się 
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (parter budynku Centrum Zarzą-
dzania Siecią). Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-15.00 (wtorek 8.00-16.00). Posiada bezpłatne materiały na temat 
atrakcji Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz woj. lubelskiego. Cen-
trum prowadzi portal internetowy Pojezierza – www.turystyka-pojezierze.
pl, gdzie znajdziecie m.in. informacje na temat aktualnych wydarzeń w na-
szym regionie. Warto również odwiedzać nasz profil „Pojezierze Łęczyń-
sko-Włodawskie” na FB. Od 2015 możecie też korzystać z wykonanej 
przez nas bezpłatnej turystycznej aplikacji na telefon (system Android 
i iOS) pod nazwą „Kameralne Pojezierze”, którą można pobrać z naszej 
turystycznej strony internetowej lub bezpośrednio ze sklepów Google Play 
lub AppStore.

W maju ruszamy z akcją „Kameralna Majówka na Pojezierzu”. Na naszej 
stronie zbierzemy dla Was informacje o najciekawszych imprezach plene-
rowych odbywających się w maju w naszej okolicy – takich, dzięki którym 
możecie dobrze bawić się całą rodziną, a przy tym lepiej poznać przyrodę, 
kulturę i historię Pojezierza. Już wiemy, że jak co roku będziemy mogli za-
prosić Was na otwarcie sezonu w Słowiańskim Grodzie, rozpoczęcie sezo-
nu rowerowego i kajakowego w Gminie Milejów, spływ kajakowy „Powitanie 
Bobrów” na rzece Bug i jej dopływach, Hist oryczną Majówkę w Zawieprzy-
cach, Majówkę Poleską w Kołaczach oraz Dzień Otwarty w Poleskim Parku 
Narodowym, który pod koniec roku 2017 oddał do użytku nową ścieżkę 
przyrodniczą „Czahary”. Szczegółowe informacje o wydarzeniach odbywa-
jących się w całym sezonie turystycznym systematycznie zamieszczane 
są na naszym portalu www.turystyka-pojezierze.pl w zakładce „Co, gdzie, 
kiedy?”, a już dziś informujemy Was o najważniejszych  imprezach plene-
rowych na terenie powiatu łęczyńskiego w roku 2018.

Tekst: Beata Cieślińska

„Czahary” to porośnięte krzewami mokradła. 
Ludność na wschodnich ziemiach I Rzeczypo-
spolitej używała tego słowa już w XVII wieku. 
Nazwę taką nadano nowej ścieżce dydaktycznej 
PPN, zbudowanej na terenie kompleksu Bagna 
Bubnów, który jest idealnym miejscem dla pta-
ków wodno-błotnych. To także doskonałe miejsce 
dla żurawi. Ich jesienne koncentracje na Bagnie 
Bubnów należą do największych w regionie - na 
tzw. noclegowiskach potrafi zgromadzić się ponad 
3000 osobników. Występuje tu jeszcze jeden bar-
dzo rzadki gatunek – wodniczka. Ten niepozorny 
ptak z rodziny trzciniaków jest najrzadszym, mi-
grującym ptakiem śpiewającym w Europie. Jego 
populacja na terenie PPN jest stabilna i szacuje 
się ją na ok. 400 śpiewających samców (druga co 
do liczebności populacja w kraju). Ścieżka poka-
zuje głównie ekosystemy torfowiskowe i charak-
terystyczne dla torfowiska niskiego węglanowego 
gatunki roślin i zwierząt. Tutaj możliwe będzie 
spotkanie z łosiem, sarną, a w czasie rykowiska 
również jeleniem. Na odwiedzających czekają: 
wieże widokowe, zadaszenia, platformy widoko-
we, miejsca postojowe. Znaczna część ścieżki  
przebiega po kładkach, które pozwolą przejść 
przez bagna suchą stopą, a jednocześnie chronią 
wrażliwą przyrodę torfowisk. Ścieżka jest dostęp-

na dla osób niepełnosprawnych. Na 6,5 km trasie 
rozpoczynającej się i kończącej za wsią Zastawie 
znajduje się 5 przystanków. Ścieżka dla osób nie-

pełnosprawnych dostępna jest również od strony 
Kulczyna i Wincencina. Przez kilka lat ścieżka bę-
dzie udostępniana bezpłatnie.

12-13 maja – Historyczna Majówka w Zawieprzycach 28-29 lipca - Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Łęcznej 

2-3 czerwca - Jarmark Łęczyński - Dni Łęcznej 11-12 sierpnia – Dni Gminy Cyców

16-17, 23 czerwca – Dni Milejowa: Bieg Milejowska Piona,  Festyn 
Rodzinny, Noc Świętojańska w Jaszczowie 19 sierpnia – VIII Święto Zezulina

17 czerwca – Dni Puchaczowa 2 września – Dożynki Gminy Cyców, Łęczna, Milejów, Puchaczów

29 lipca – III Święto Chleba i Makaronu z Ludwina 9 września – Dożynki Powiatu Łęczyńskiego w Ludwinie

Ścieżka „Czahary” – nowość w Poleskim Parku Narodowym

Ścieżka dydaktyczna „Czahary”. Fot. arch. PPN



Nowa sala rehabilitacyjno-terapeutyczna  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej

Platforma podwieszana pomaga ćwiczyć równowagę dynamiczną, reakcje posturalne
 i koordynację wzrokowo-ruchową

Ścieżka równoważna –  system do zabawy i ćwiczenia sprawności motorycznych

Ćwiczenia na wałku terapeutycznym to rehabilitacja, ale i dobra zabawa

Łóżko rehabilitacyjne – przydatne w każdej sali rehabilitacyjno-terapeutycznej

Sprzęt podwieszany to podstawowe urządzenie wykorzystywane w terapii sensorycznej Piłka rehabilitacyjna znajduje zastosowanie w rehabilitacji i ćwiczeniach równoważnych


