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Liceum Ogólnokształcące
• klasa kosmetyczna

• klasa grafi ki komputerowej 
• klasa służb ratowniczych 

Technikum
fototechnik, logistyk  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kucharz 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły Policealne dla Dorosłych (zaoczne)
technik administracji (możliwość wyboru dodatkowych zajęć 
sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna), technik usług 

kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekun 
medyczny

Szkoły Policealne dla Dorosłych (wieczorowe)
terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik 

masażysta, technik ochrony fi zycznej osób i mienia

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych
fototechnik, rolnik, rachunkowość, logistyk, kucharz, agrobiznes 

Oferta na rok szkolny 2016/ 2017
Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A, 21-075 Ludwin

tel. 81/ 757 00 43
www.zsludwin.pl

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19, 21-077 Spiczyn

tel. 81/ 752 75 61
www.zsrkijany.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów

tel. 81/ 531 54 71
www.zs2milejow.edu.pl

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna

tel. 81/ 752 12 57
www.zsg-leczna.pl

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752 10 91

www.kkjagiellonczyk.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego 
w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752 10 91
www.lo1leczna.pl

Liceum Ogólnokształcące 
(sportowo-obronne)

Technikum
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

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kucharz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, kierowca-mechanik, rolnik, ogrodnik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych
technik turystyki wiejskiej, technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych
kucharz, cukiernik, piekarz, rolnik, ogrodnik, technik urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów 
samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług 

gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące
• klasa dziennikarska - możliwość rozszerzeń: przedmioty 

humanistyczne i języki obce 
• klasa ogólna - możliwość rozszerzeń: przedmioty 

matematyczno-przyrodnicze i języki obce

Technikum
technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• klasa mechaniczno-elektryczna (zawody: ślusarz, elektryk), 

• klasa wielozawodowa (zawody: kierowca-mechanik, kucharz, 
piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, blacharz samochodowy, 

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-
tynkarz).

Możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych 
w zawodzie kucharz.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły Policealne dla Dorosłych
technik rachunkowości, technik administracji

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych
elektryk, sprzedawca, ślusarz, technik informatyk, technik ekonomista

Technikum 
technik górnictwa podziemnego (tylko dla chłopców), technik 
mechanik, technik przeróbki kopalin stałych, technik elektryk,
technik elektronik, technik drogownictwa, technik spedytor, 

technik urządzeń sanitarnych, technik chłodnictwa 
i klimatyzacji, technik energetyk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
elektromechanik, górnik eksploatacji podziemnej, ślusarz, 

elektryk, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, mechanik - 
monter maszyn i urządzeń, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, monter - elektronik, mechanik automatyki 
przemysłowej i  urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny 

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych
technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin 

stałych, technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor

Technikum
technik architektury krajobrazu, technik organizacji reklamy, 

technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
fryzjer, murarz-tynkarz, ogrodnik, betoniarz-zbrojarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych, blacharz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych
technik BHP

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych
technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik 
informatyk, technik budownictwa, technik organizacji reklamy

• klasa z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, 
geografi i i  języka angielskiego; języki obce: angielski 
i niemiecki

• klasa z rozszerzonym programem nauczania: biologii, 
chemii; języki obce: angielski i niemiecki

• klasa z rozszerzonym programem nauczania: języka 
polskiego, WOS-u i języka angielskiego; języki obce: 
angielski i hiszpański

• klasa policyjna z rozszerzonym programem nauczania: 
geografi i, WOS-u i języka angielskiego; języki obce: angielski 
i niemiecki

• klasa z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, 
informatyki i fi zyki; języki obce: angielski i niemiecki
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Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszam do lektury kolejnego numeru kwartalnika „Ziemia Łęczyńska”. 

Nadal trwają nabory do szkół ponadgimnazjalnych, zatem na początku jeszcze raz 
przypominamy ofertę szkół powiatowych. W nowym roku szkolnym pojawi się wiele 
nowych, ciekawych kierunków. Najlepsi uczniowie i laureaci konkursów mogą liczyć 
na stypendia. Wysoką jakość kształcenia powiatowych placówek potwierdza fakt, iż 
w kwietniu trzy nasze szkoły kolejny raz uzyskały tytuł „Szkoły Innowacji”. Wiele z nich 
to szkoły z wieloletnią tradycją, tak jak szkoła w Milejowie, obchodząca w czerwcu 45. 
rocznicę nadania imienia. Zachęcam zatem do udziału w rekrutacji. W tym numerze 
ważne ostrzeżenia przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej. Warto się 
z nimi zapoznać, gdyż mogą nam pomóc uchronić się przed poważnymi stratami. 
Dużo miejsca poświęcamy informacjom z jednostek powiatowych zajmujących się 
szeroko pojętą opieką społeczną. Problemy naszych mieszkańców, a szczególnie 
osób niepełnosprawnych są dla nas bardzo istotne. W odpowiedzi na zgłaszane 
potrzeby chcemy m.in. stworzyć spójny system wsparcia osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin, rozpoczęliśmy też prace nad rozszerzeniem kompleksowej oferty 
pomocy dla osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 25 roku życia. W pierwszej 
połowie roku odbyło się bardzo dużo konkursów o randze powiatowej, o czym 
dowiemy się z opracowanego kalendarium. Wiele z nich wsparliśmy fi nansowo, 
rzeczowo i organizacyjnie. Po szczegółowe relacje z tych wydarzeń zapraszam 
na naszą stronę internetową www.powiatleczynski.pl. Starostwo przygotowało też 
wykaz organizacji pozarządowych, które w tym roku na realizację swoich ciekawych 
pomysłów otrzymają od nas prawie 32.000 zł. Coraz bliżej do naszej największej 
imprezy powiatowej – Dożynek, do udziału w których serdecznie zachęcam. Jak 
w każdym wydaniu „Ziemi Łęczyńskiej”, w niniejszym numerze nie zabraknie też 
relacji z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. 

Aktualnie trwają przygotowania do przebudowy dróg powiatowych: 
nr 2003 L na odcinku Kijany-Ziółków, nr 2014 L Stara Wieś-Turowola, nr 1802 L 
w Świerszczowie, a także do budowy chodnika w Ciechankach. Kończymy też 
działania związane z modernizacją sal gimnastycznych w Zespole Szkół Rolniczych 
i Zespole Szkół Górniczych. Inwestycje te szczegółowo przybliżymy Państwu
w kolejnym numerze „Ziemi Łęczyńskiej”, który ukaże się na początku października. 

Starosta Łęczyński

w kolejnym numerze „Ziemi Łęczyńskiej”, który ukaże się na początku października. 
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Coraz więcej osób korzysta z wygodnej formy robienia 
zakupów przez Internet. Niestety, w ostatnim  czasie do 
Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej zgłosiło się kilka 
osób, które zostały oszukane podczas zakupów za po-
średnictwem transakcji internetowych. 

Jeżeli okoliczności podane przez sprzedającego 
wzbudzają twoje wątpliwości, niezwłocznie skontak-
tuj się z działem bezpieczeństwa portalu aukcyjnego. 
Tam uzyskasz informację, czy wobec sprzedającego nie 
wdrożono procedury weryfi kacyjnej co do legalności za-
mieszczonych ofert. Policja radzi – sprawdzaj zawsze! 
Jeżeli sprzedaje osoba indywidualna, to w wyszukiwarce 
internetowej sprawdź podany numer telefonu lub konta. 
W komentarzach wstępnie zweryfi kujesz sprzedającego. 
Pamiętaj, jeśli dojdzie do oszustwa na aukcji internetowej 
poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpie-
czeństwa i zgłoś się do najbliższej jednostki policji z kom-
pletem danych: datą i numerem aukcji, przedmiotem au-
kcji, wylicytowaną kwotą, loginem sprawcy oszustwa, jego 
danymi teleadresowymi, całą korespondencją z oszustem 
i informacją o sposobie dokonania zapłaty. Gdy kupujesz 
w Internecie zachowuj dokumenty związane z transak-
cją: dowód przelewu na konto, korespondencję mailową, 
przez komunikator i sms.
• Pamiętajmy, by zawsze kierować się ograniczonym za-

ufaniem do sprzedającego.
• Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera sto-

jącego w kafejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę 
poufnych danych. Używajmy tylko komputera domowe-
go i zachowujmy całą korespondencję ze sprzedawcą. 
Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.

• Korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali 
internetowych.

• Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii 
o nim i sprawdźmy jego rzetelność. Można to zrobić 
u znajomych lub na forach internetowych. Zwracajmy 
też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefo-
nu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy 
tam zadzwonić.

• Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy 
połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesy-
łane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić 
się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – liter-
ki „https”. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją 
płatności przy odbiorze.

• Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy ko-
mentarze o sprzedającym. Brak komentarzy pozytyw-
nych lub ich niewielka liczba powinny wzbudzić naszą 
szczególną czujność.

• Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, 
na stronę sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie 
przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywa-
jących się pod legalnie działające sklepy.

• Zamawiając sprzęt zapytajmy, czy sprzedawca dołącza 
oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję ob-
sługi.

• Kupując telefon komórkowy zapytajmy o ładowarkę 
i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są 
bez ładowarki i „dokumentacji”.

Tekst: Magdalena Krasna

Policjanci apelują o wzmożoną czujność i rozsądek 
podczas zamykania domów, mieszkań i pojazdów. Pozo-
stawienie drzwi do domu z kluczami w zamku to idealna 
sytuacja dla złodzieja, który z łatwością wejdzie do środ-
ka. 

Analogiczna sytuacja dotyczy niezabezpieczonych 
drzwi wejściowych do domu, gdy mieszkańcy opuszczają 
budynek udając się do prac rolniczych. Wielokrotnie dom 
pozostawiają otwarty i dostępny dla potencjalnego zło-
dzieja. Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo, pamię-
tajmy by nigdy nie pozostawiać w miejscach widocznych 
kluczy do domu, samochodu bądź innych pomieszczeń. 
Ponadto nie chowajmy klucza pod wycieraczkę, do do-
niczki albo w innym „tylko nam” znanym miejscu. Pod-
czas  dłuższej nieobecności poprośmy sąsiadów o zwró-
cenie uwagi na mieszkanie, o zabranie ulotek reklamo-
wych spod drzwi wejściowych, gdyż mogą one zachęcić 
złodziei do włamania.

Tekst: Izabela Zięba

Trwa kampania społeczna „Razem przeciwko prze-
mocy” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łęcznej i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie w Łęcznej. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem 
przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałanie, zwiększenie 
zaangażowania i reagowania w przypadku jej występo-
wania. Zgodnie z harmonogramem od marca do czerwca 
2016 r. w 7 szkołach podstawowych i gimnazjach na tere-
nie powiatu łęczyńskiego realizowane są warsztaty edu-
kacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców. 
Celem warsztatów jest podniesienie poziomu wiedzy na 
temat zagrożenia i problemu przemocy oraz zwiększe-
nia świadomości w tym zakresie wśród dzieci, młodzieży 
i ich rodziców. W dniu 23.06.2016 r. w Starostwie Powia-
towym w Łęcznej odbyła się konferencja podsumowująca 
tegoroczną kampanię. Przebieg całej kampanii, jej kolej-
ne działania można na bieżąco monitorować na stronie 
www.pcprleczna.pl. 

Tekst: Kornelia Bartoch, Marta Studniarz

Bezpieczne zakupy 
w Internecie 

Nowy szef łęczyńskiej policji
Od 17 marca łęczyńscy policjanci mają nowego szefa. 

Sławomira Zagojskiego na stanowisku Komendanta Po-
wiatowego Policji w Łęcznej zastąpił Jarosław Bryl. Mł. 
insp. Jarosław Bryl swoją karierę rozpoczynał w 1995 r. 
w Komendzie Rejonowej Policji w Lublinie. Później pełnił 
m.in. funkcję kierownika referatu, rewiru dzielnicowych. 
Od 2003 r. był Zastępcą Komendanta I Komisariatu w Lu-
blinie, a od 2005 r. Komendantem VI Komisariatu Policji 
w Lublinie. Od 2006 r. zajmował stanowisko Naczelnika 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

Zabieraj klucze ze sobą

Razem przeciwko przemocy
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12 projektów zostało rekomendowanych do dofi nan-
sowania w ramach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego w roku 
2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechnia-
nia kultury fi zycznej, sportu i turystyki oraz w zakresie 

Od 6 kwietnia zwiększyła się liczba przystanków ob-
sługiwanych przez fi rmę Piątek Bus na terenie Łęcznej. 
Wszystkie dotychczasowe kursy do Lublina rozpoczynają 
się 5 minut wcześniej z przystanku przy ul. Nadwieprzań-
skiej. Jest to także przystanek końcowy. Aktualna trasa 
przejazdu: ul. Nadwieprzańska (PGKiM) - ul. Leśna - 
ul. Wierzbowa - ul. Braci Wójcickich (Targ) - ul. Szkolna 
– Dworzec Główny – al. Jana Pawła II (stadion) – Lu-
blin. Godziny odjazdów z dotychczasowych przystanków: 
ul. Wierzbowa, Dworzec Główny i Stadion pozostają bez 
zmian. Nowy rozkład jazdy dostępny jest na profi lu FB 
fi rmy: www.facebook.com/piatekbus.

31 marca Rada Nadzorcza największej fi rmy na te-
renie naszego powiatu - LW „Bogdanka” S.A. - zmieniła 
skład zarządu. Oprócz nowego Prezesa – Krzysztofa 
Szlagi, do zarządu powołano: Stanisława Misterka na 
stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicz-
no-Finansowych oraz Adama Partykę na stanowisko 
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Spo-
łecznych. W składzie zarządu są również: Sławomir 
Karlikowski - Zastępca Prezesa Zarządu  ds. Produk-
cji - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego oraz Marcin 
Kapkowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów 
i Inwestycji

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

ochrony zdrowia. Łączna wartość przyznanych dotacji to 
31 820 zł. 

Przyznane pieniądze pozwolą zwycięskim organiza-
cjom na realizację wielu ciekawych pomysłów. Kolejny 
nabór wniosków planowany jest na początku 2017 roku. 
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Tekst: Beata Cieślińska

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Dotacja 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzie-
ci i Młodzieży „Fortitudo” „Festiwal Twórczości Artystycznej Dzień Integracji 2016” 2 500 zł

2. Stowarzyszenie Kijańczyk Warsztaty edukacyjne ,,Kijany - czy znasz” 1 900  zł

3. Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury 
i Sztuki „Plama” „IX Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2016” 2 000 zł

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej ,,Barbórka” Wojewódzki Przegląd Kabaretów Młodzieżowych 3 300 zł

5. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „Potrawy tradycyjne - warsztaty zachowania dziedzictwa 
kulinarnego podczas imprez promujących powiat łęczyński” 7 000 zł

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Dotacja 
1. Uczniowski Klub Sportowy ,,Sumiko” w Łęcznej   „Działania kultury fi zycznej i sportu” 1 000 zł 

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wigor”
 „Kijańskie Dni Sportu pod hasłem Turniej Piłki Siatkowej 
o puchar Starosty Łęczyńskiego KEEP CALM and STAY 
STRONG”

3 210 zł 

3. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans
Organizacja otwartego turnieju sportowo-rekreacyjnego dla 
dzieci   i młodzieży z udziałem uczniów klas integracyjnych 
z terenu powiatu łęczyńskiego - XV Olimpiada Integracyjna”

1 600 zł

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Dotacja 

1. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego ,,Smaki Pojezierza Łęczyńskiego – udział w Święcie Jesieni  
w Kazimierzu Dolnym” 2 500 zł

2. Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar” „Poleskie safari - promocja ścieżki przyrodniczej Nadrybie” 1 500  zł

3. Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
im. Jana Pawła II Oddz. w Łęcznej ,,Integracja Łęczyńskich Seniorów Poznajemy Swój Powiat” 1 000 zł

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania publicznego Dotacja 
1. Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Łęcznej  Kampania edukacyjna pt.: ,,Jesteśmy razem” 4310 zł

W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego – 16 700 zł

W dziedzinie kultury fi zycznej i sportu – 5 810 zł

W dziedzinie turystyki – 5000 zł

W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – 4310 zł

Więcej przystanków w ŁęcznejNowy zarząd „Bogdanki”
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej od 
21 marca kontynuuje realizację pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”, który fi nansowany jest ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Program adresowany jest do osób niepeł-
nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, 
dysfunkcją kończyn górnych, dysfunkcją narządu wzroku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo be-
nefi cjentów programu w życiu społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej - Zadanie 
nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu - max. kwota dofi nansowania to 
5000 zł. Zadanie nr 2 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, max. dofi nansowanie to 2100 zł.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczest-
niczenia w społeczeństwie informacyjnym – Zadanie nr 
1 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania; wysokość dofi nanso-
wania: 20000 zł dla osoby niewidomej (w tym 12000 zł 
na sprzęt brajlowski), 8000 zł dla pozostałych osób z dys-
funkcją narządu wzroku, 5000 zł dla osoby z dysfunkcją 
obu  kończyn górnych; Zadanie nr 2 -  dofi nansowanie 
szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania; wysokość dofi nanso-
wania: 4000 zł dla osoby głuchoniewidomej, 2000 zł dla 
pozostałych osób z możliwością zwiększenia kwoty dofi -
nansowania w indywidualnych przypadkach. 

Benefi cjentów 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 - Za-
danie nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycz-
nym; Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technicz-
ne (co najmniej na III poziomie jakości); Zadanie nr 4 - 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązani a techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).  
Wysokość dofi nansowania w Zadaniu 2 wynosi 2000 zł, 
w pozostałych zadaniach w zależności od indywidualnego 
przypadku dofi nansowanie oscyluje od 9000 do 25000 zł.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Do-
fi nansowanie wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 
2400 zł w ciągu roku.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 
w programie jest nauka w szkole wyższej lub w szkole po-
licealnej lub kolegium lub przewód doktorski. Wysokość 
dofi nansowania różnicowana jest w zależności od wyso-
kości czesnego, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 
wynosi od  700 zł do 1000 zł.

Wkład własny wnioskodawcy wymagany jest w poniż-
szych zadaniach:

W module I w ramach Obszaru B – Zadanie 1, Obszaru 
C – Zadania nr 3 i 4 wynosi on 10% ceny brutto zakupu/
usługi.  W ramach Obszaru A – Zadanie nr 1 oraz Obszaru 
D – 15% ceny brutto ceny zakupu/usługi, w ramach Ob-
szaru A – Zadanie nr 2 - 25% ceny brutto zakupu/usługi. 
W module II udział własny obowiązuje w przypadku za-
trudnionych benefi cjentów. 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I odbywa 
się od 09.05.2016 r. do 30.08.2016 r., natomiast w ramach 
Modułu II odbędzie się od 01.09.2016 r. do 10.10.2016 r. 
Wnioski można pobrać w PCPR  w Łęcznej, pokój nr 01 
(na parterze) od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-
15.00 oraz ze strony internetowej www.pcprleczna.pl 
w zakładce „Aktywny samorząd” – „Aktywny Samorząd 
2016”.

Tekst: Agnieszka Zakościelna

Aktywny Samorząd 2016

Europoseł Krzysztof Hetman, Radny Sejmiku Krzysz-
tof Bojarski, Starosta Roman Cholewa, Burmistrz Łęcznej 
Teodor Kosiarski oraz wszyscy wójtowie z terenu powia-
tu łęczyńskiego podczas wspólnej konferencji prasowej 
wyrazili zaniepokojenie sytuacją kopalni w Bogdance. 
Podczas konferencji  wspólnie podpisano następujące 
oświadczenie.

Łęczna, 4 kwietnia 2016 r.

Oświadczenie

W ostatnim czasie z ogromnym niepokojem przysłu-
chujemy się informacjom dotyczącym funkcjonowania 
kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Nagły spadek 
akcji giełdowych i rosnący niepokój wśród załogi to efekt 
m.in. zapowiedzi płynących z Ministerstwa Energii doty-
czących fi nansowego wsparcia Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Według zapowiedzi w/w wsparcie miałoby 
odbyć się kosztem kopalni w Bogdance. Kategorycznie 
sprzeciwiamy się przymusowej „składce” na ratowanie 
śląskich kopalń przez głównego udziałowca LW Bogdan-
ka S.A., jakim jest Enea S.A. Nasza kopalnia nie może 
być przysłowiową kroplówką dla upadającego holdingu. 
„Bogdanka” jest jedną z najnowocześniejszych i najbar-
dziej efektywnych kopalni węgla kamiennego w Polsce. 
Jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego, 
wyróżniających się na tle branży pod względem osiąga-
nych wyników fi nansowych, wydajności wydobycia węgla 
kamiennego oraz planów inwestycyjnych. To również je-
den z największych pracodawców w województwie lubel-
skim. Apelujemy do polskiego Rządu i parlamentarzystów 
z województwa lubelskiego, w szczególności tych, któ-
rzy w czasie kampanii wyborczej obiecywali współpracę 
z „Bogdanką” o roztropne decyzje i pracę na rzecz rozwo-
ju naszej kopalni. Jednocześnie deklarujemy wsparcie dla 
załogi kopalni LW „Bogdanka” S.A., w staraniach o zacho-
wanie niezależności w ramach grupy Enea.

Tekst: Beata Cieślińska

Razem w obronie Bogdanki



Ziemia Łęczyńska Nr 2/2016 czerwiec Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego7

3 maja w Łęcznej odbyły się uroczyste obchody świę-
ta upamiętniającego uchwalenie w 1791 r. Konstytucji 3 
Maja, w których udział wzięli przedstawiciele władz Powia-
tu Łęczyńskiego: Starosta Roman Cholewa, Wicestarosta 
Dariusz Kowalski i Sekretarz Kazimierz Radko. 

Uroczystości w Łęcznej rozpoczęły się zbiórką pocz-
tów sztandarowych, które wraz z władzami i mieszkań-
cami miasta oraz powiatu wzięły udział w Mszy Świętej 
w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Przed 
rozpoczęciem liturgii młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Kró-

Projekt remontu zabytkowych dworów w Hruszów-
ce i Ciechankach - to główny punkt programu ostatnich 
spotkań delegacji z powiatu łęczyńskiego i z rejonu lacho-
wickiego. Mamy również pierwsze efekty wizyt gospodar-
czych z początku roku.

Na początku roku miało miejsce kilka wzajemnych wizyt 
gospodarczych władz i przedsiębiorców z terenu naszego 
powiatu i rejonu lachowickiego na Białorusi. Ich efektem 
jest m.in. nawiązanie współpracy handlowej łęczyńskiej 
fi rmy „Malinex” z przedsiębiorstwem „Transelektrokom-
plet” w Lachowiczach. Obecnie prowadzone są wspólne 
starania na rzecz pozyskania środków na remont dworu 
Tadeusza Rejtana w Hruszówce na Białorusi oraz dwo-
ru Lachertów w Ciechankach. Realizacją tego przedsię-
wzięcia zainteresowane jest polskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Na początku kwietnia Staro-
sta Roman Cholewa, Wójt Gminy Puchaczów Adam Grze-
siuk i Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros pojechali w tej 
sprawie do Warszawy. Relację z tego spotkania Starosta 
oraz Wójt Gminy Puchaczów przekazali stronie białoru-
skiej w dniach 8-9 maja, podczas udziału w obchodach 
Dnia Zwycięstwa w Lachowiczach. Reprezentanci Gminy 
Ludwin, którzy wzięli udział w tej wizycie mieli okazję na-

Dzięki dobrej współpracy z wieloma partnerami przy 
niewielkich nakładach możemy aktywnie i w ciekawy spo-
sób promować atrakcje turystyczne Pojezierza Łęczyń-
sko-Włodawskiego - zarówno w regionie, jak i w kraju. 

W ubiegłym roku Powiat Łęczyński i Włodawski przy 
udziale środków UE wspólnie wydały zestaw materiałów 
promocyjnych Pojezierza: folder turystyczny, mapy i ulot-
ki, a także przygotowały turystyczną aplikację na telefon. 
Takich materiałów, obejmujących atrakcje z dwóch po-
wiatów nie było od lat. Dostępne są one w punktach in-
formacji turystycznej w Lublinie i regionie. Dzięki dobrej 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim ofertę Pojezierza 
mogliśmy osobiście zaprezentować na targach turystycz-
nych w Łodzi, Katowicach i Warszawie. 22 kwietnia, pod-

la Bolesława Chrobrego zaprezentowała cześć artystycz-
ną, przypominającą okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości przeszli na 
Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie po programie artystycz-
nym w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 
nastąpiła część ofi cjalna: wystąpienia okolicznościowe, 
uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Ko-
ściuszki oraz koncert utworów patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Górniczej.

Tekst: Beata Cieślińska

wiązać współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi 
z rejonu lachowickiego, której wynikiem będzie m.in. waka-
cyjna wymiana młodzieży, a  występ wokalny Oliwii Polak 
z Ludwina uświetnił uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. 
Kolejna wizyta na Białorusi dotycząca remontu zabytko-
wych dworów,  z udziałem przedstawicieli MSWiA oraz 
MKiDN odbyła się w dniach 15-16 czerwca. 

Tekst: Beata Cieślińska

czas Dnia Ziemi, organizowanego przez zaprzyjaźniony 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
w Lublinie, atrakcje turystyczne regionu zaprezentowa-
liśmy szkołom z całego województwa. Członkowie Cho-
rągwi w Zawieprzycach zapraszali do muzeum i na gry 
terenowe, a właścicielka Domu Tradycji Ludowej w Starej 
Wsi przygotowała ciekawe warsztaty rękodzieła. W dniach 
4-5 czerwca wspólnie z Powiatem Włodawskim wzięliśmy 
udział w Lubelskim Kiermaszu Turystycznym. Na naszym 
stoisku o atrakcjach przyrodniczych Pojezierza opowiadali 
pracownicy Poleskiego Parku Narodowego, a do uprawia-
nia turystyki kajakowej zachęcali członkowie Stowarzysze-
nia Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem” z Jaszczowa. 

Tekst: Beata Cieślińska

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w Łęcznej

Współpraca z Białorusią przynosi efekty

Razem możemy więcej

Spotkanie delegacji w Lachowiczach. 
Fot. arch. Rejonu Lachowickiego
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Konkursy powiatowe – Kalendarium
styczeń - czerwiec 2016

• Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Herody”
Termin: 12.01.2016 r. 
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

• Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
Termin: 12.01.2016 r.
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

• Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda”
Termin: 15.01.2016 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

• Powiatowe Igrzyska w Drużynowym Tenisie Stołowym
Termin: 15.01.2016 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Spiczynie, Starostwo 
Powiatowe

• VII Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. 
Powstanie Styczniowe w powiecie łęczyńskim”
Termin: 03.02.2016 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nadrybiu, Starostwo 
Powiatowe 

• XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
Termin: 17.03.2016 r.
Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Łęcznej

• Konkurs Plastyczny „Symbole i tradycje Świąt 
Wielkanocnych”
Termin: 18.03.2016 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

• Powiatowy Konkurs Matematyczny „Pomyśl logicznie”
Termin: 08.04.2016 r.
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Starostwo 
Powiatowe

• X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów 
,,Przebudzeni do życia” 
Termin: 08.04.2016 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

• 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Termin: 08.04.2016 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

• Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych 2016 
Termin: 12.04.2016 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe 

• Powiatowy konkurs historyczny „Jan Zamoyski i jego 
dokonania” 
Termin: 21.04.2016 r.
Organizator: I LO im. J. Zamoyskiego w Łęcznej

• I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo”
Termin: 22.04.2016 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe 

• Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik 2016 ” 
Termin: 26.04.2016 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

• Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej
Termin: 26.04.2016 r.
Organizator: ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

• Konkurs powiatowy „Młodzi ratownicy”
Termin: 28.04.2016 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nadrybiu

Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda”. 
Fot. arch. CK w Łęcznej

Konkurs matematyczny „Pomyśl logicznie”. 
Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe.
Fot. arch. PBP w Łęcznej

Powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym. 
Fot. arch. SP w Łęcznej
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• Powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym
Termin: 06.05.2016 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Jawidzu, Starostwo 
Powiatowe

• Powiatowy Konkurs Ortografi czny „Mistrz ortografi i”
Termin: 12.05.2016r. 
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką”
Termin: 18.05.2016 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa  nr  2 w Łęcznej

• XXXV Mały Konkurs Recytatorski 
Termin: 18.05.2016 r
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna 

• Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny” 
Termin: 19.05.2016 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji 

• Konkurs plastyczny „Zgaś ryzyko - ogień w lesie na 
polu i na łące”
Termin: 23.05.2016 r.
Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

• V Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu
Termin: 24.05.2016 r.
Organizator: Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W trosce o nasze 
bezpieczeństwo” 
Termin: 27.05.2016 r. 
Organizator: Starostwo Powiatowe 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękno mojego miejsca 
zamieszkania”
Termin: 02.06.2016
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe 

• Gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP 
z terenu powiatu łęczyńskiego
Termin: 05.06.2016 r.
Organizator: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

• Olimpiada sportowa „Na sportowo zawsze zdrowo” 
Termin: 08.06.2016 r.
Organizator: Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

• XVI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
Termin: 09.06.2016 r.
Organizator: Przedszkole Samorządowe w Milejowie

• Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do 
różniczki”
Termin: 09.06.2016 r.
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

• Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wakacje tuż, tuż – morskie 
opowieści”
Termin: 10.06.2016 r.
Organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie, Starostwo 
Powiatowe

• Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk 
i jego czasy” 
Termin: 15.06.2016
Organizator: ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej,  
Starostwo Powiatowe

• XXI Powiatowy Konkurs Poetycki „Sztubackie strofy”
Termin: 16.06.2016 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe

Konkurs historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”. 
Fot. arch. ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

Konkurs matematyczny „Od tabliczki do różniczki”. 
Fot. arch. Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Konkurs Piosenki o Zdrowiu. 
Fot. arch. SP w Łęcznej

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. 
Fot. arch. KPP w Łęcznej
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W gronie 28 szkół, które w 2016 r. uhonorowane zostały 
Certyfi katem „Szkoła Innowacji” kolejny raz znalazły  się: 
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górni-
czych w Łęcznej i Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Ja-
giellończyka w Łęcznej. 

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych 
z woj. lubelskiego. Certyfi kat jest poświadczeniem, że jed-
nostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić 

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 23 maja Starosta 
Roman Cholewa i Przewodniczący Rady Powiatu Jan 
Baczyński vel Mróz wręczyli nagrody i stypendia sporto-
we zawodnikom i trenerom z terenu powiatu łęczyńskie-
go, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe sukcesy 
w swoich dyscyplinach sportu. 

Uhonorowani to zawodnicy Ludowego Klubu Sportowe-
go ,,Iskra” w Spiczynie i Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Orlik” przy Gimnazjum w Ludwinie. Zawodnicy „Iskry” zo-
stali uhonorowani za czołowe miejsca w zapasach w Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Kadetów i w Pucharze 
Polski Kadetów oraz eliminacje do kadry narodowej. Sty-
pendia (na okres 6 miesięcy) trafi ły do 5 osób: Klaudiusz 
Pachuta, Bartłomiej Żuraw, Konrad Wójcik, Andrzej Her-
manowski, Jakub Chmielewski. Nagroda pieniężna trafi ła 
do Huberta Mazurka. Statuetkę od władz Powiatu Łęczyń-
skiego otrzymał trener Tomasz Żuraw z wyrazami uznania 
oraz podziękowania za wytrwałą pracę i trud jaki włożył 
w kształtowanie postaw i umiejętności wychowanków 
„Iskry”. Statuetka i nagroda pieniężna trafi ła też do trenera 
Wiktora Bodzaka za przygotowanie młodzieży do zawo-

Przypadająca w tym roku 45. rocznica nadania imienia 
Simona Bolivara szkole w Milejowie jest okazją do wspo-
mnień i przypomnienia ciekawej historii tej placówki oświa-
towej. 

Początek szkoły związany jest z osobą wyjątkowego pe-
dagoga i harcmistrza – Natalii Nekraszowej, która w 1942 r.
zapoczątkowała w Milejowie tajne nauczanie. W czasie 
okupacji nauczyciele i uczniowie tajnych kompletów na-
rażali własne życie, ale stawką była tożsamość narodowa 
młodych Polaków oraz kształtowanie ich postaw. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa pierwsze świadectwa maturalne za-
kopano w butelce w ogródku i tam doczekały zakończenia 
wojny. Trudne czasy powojenne to wysiłek kolejnych dy-
rektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy podejmo-
wali różnorodne inicjatywy sprzyjające rozwojowi szkoły. 
W latach 50. i 60. XX w. placówka przechodziła reorgani-
zację, a w roku 1971 uzyskała obecny kształt architekto-
niczny. 14.10.1971 r. LO w Milejowie nadano imię Simona 
Bolivara – bohatera walk narodowo-wyzwoleńczych We-

na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przed-
siębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność i kreować naj-
lepsze wzorce w dziedzinie edukacji. Organizatorem kon-
kursu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 
Przedsięwzięciu patronują Marszałek Województwa Lu-
belskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator 
Oświaty. Uroczysta gala odbyła się 7 kwietnia w Lublinie.

Tekst: Marzena Szypulska

dów sportowych w badmintonie, a  nagrody rzeczowe za 
wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej 
i krajowej w badmintonie otrzymali następujący zawodnicy 
UKS „Orlik” w Ludwinie: Michał Pietrzela, Julia Szelepusta, 
Agnieszka Nawrocka, Adam Bodzak. Wszystkim wyróż-
nionym i nagrodzonym dziękujemy za wkład w promocję 
naszego powiatu, życząc dalszych sukcesów sportowych. 

Tekst: Teresa Madejska 

nezueli i wielu państw Ameryki Południowej. Na tę uroczy-
stość przybył do Milejowa wysłannik prezydenta Wenezueli 
oraz przedstawiciele ambasad Wenezueli, Kolumbii i Peru. 
Po nadaniu szkole imienia podjęto starania o pozyskania 
sztandaru. Został on ufundowany przez społeczeństwo gmi-
ny Milejów i przekazany szkole 20.06.1974 r. Tak niezwykły 
patron jest dla szkoły okazją do przybliżania uczniom idei 
boliwariańskich - wolność, równość, braterstwo, prawda, 
odwaga i honor to wartości uniwersalne. Dzięki patronowi, 
szkoła utrzymuje ożywione stosunku z ambasadami państw 
południowoamerykańskich. Młodzież uczestniczy w intere-
sujących zajęciach i warsztatach. 22.06.2016 r. nastąpiło 
przekazanie szkole nowego sztandaru, którego fundato-
rem jest ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. 
Uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły i władze 
Powiatu Łęczyńskiego z tej okazji przygotowały uroczystą 
i ciekawą oprawę artystyczną. Gośćmi specjalnymi uroczy-
stości byli Ambasador wraz z małżonką oraz sekretarzem.

Tekst: Marta Lipińska, Anna Wójcik

Szkoły Innowacji

Nagrody i stypendia sportowe wręczone

Jubileusz „Bolivara”

 Trener Tomasz Żuraw ze stypendystami. 
Fot. arch. Starostwa Powiatowego
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6 kwietnia Łęczna po raz trzeci obchodziła Świato-
wy Dzień Świadomości Autyzmu. Imprezę zorganizował 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy wraz z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej. 29 kwietnia  
Poradnia zorganizowała również konferencję pt. „Autyzm 
wyzwaniem”. 

Honorowymi patronami łęczyńskich obchodów Świato-
wego Dnia Świadomości Autyzmu byli Starosta Łęczyński 
Roman Cholewa oraz Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiar-
ski. Mieszkańcy Łęcznej licznie zgromadzili się na placu 
przed Urzędem Miasta, aby wyrazić swoje wsparcie i so-
lidarność z osobami cierpiącymi na autyzm. W trakcie 
spotkania przybliżona została wiedza na temat autyzmu 
i trudności z jakimi muszą borykać się osoby dotknięte 
chorobą. W obchody włączyły się placówki oświatowe 
z Łęcznej oraz powiatu łęczyńskiego, a także studenci 
Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Atrakcją wie-
czoru była także parada motocyklistów. 

29 kwietnia z okazji obchodów „Miesiąca wiedzy na 
temat autyzmu w Łęcznej” Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna zorganizowała konferencję pt. „Autyzm 
wyzwaniem”. Konferencja była miejscem dzielenia się 
najnowszą wiedzą na temat autyzmu i doświadczeniami 
życia z osobami z autyzmem. Celem przedsięwzięcia było 
pokazanie, że „…brak inicjatywy i postawa kapitulacji jest 
jądrem patologii dziecka autystycznego” (Hanna Olech-
nowicz). Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, 
że warto podążać za każdym dzieckiem i budować z nim 
relacje, gdyż „…relacja jest czymś czego potrzebujemy, 
żeby był progres” (Raun Kaufman). Inicjatywa spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wyrazili chęć 
udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Tekst: Aneta Zabłocka, Małgorzata Zarzycka Od początku roku 2016 na terenie powiatu łęczyńskiego 
funkcjonowało 57 rodzin zastępczych, w których przeby-
wało łącznie 80 dzieci oraz 2 rodziny zawodowe, w których 
przebywa 4 dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom rodzin zastępczych PCPR w Łęcznej/ORPZ 
zorganizowało szkolenia mające na celu podniesienie ich 
kwalifi kacji, zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.  

Przeprowadzone szkolenia to: ,,Pierwsza pomoc przed-
medyczna”, „Jak zabezpieczyć sferę emocjonalną nasto-
latka”, ,,Substancje odurzające - podział, działania, zagro-
żenia”. Ponadto w siedzibie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie zorganizowano bal  karnawałowy dla dzieci 
z rodzin zastępczych, wyjazd integracyjno-edukacyjny do 
Lublina. Dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Łęcznej,  podopieczni rodzin zastępczych mają 
także możliwość korzystania bezpłatnie z basenu szkolne-
go do czerwca br. Od kwietnia ruszyła prowadzona przez 
psychologa i pedagoga grupa wsparcia dla rodzin zastęp-
czych mająca na celu ich wsparcie i wymianę doświadczeń 
w obszarze opieki i wychowania. Na bieżąco prowadzone 
jest  poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą oraz dla dzieci umieszczonych w pieczy zastęp-
czej, w ramach którego rodziny mogą skorzystać z pomocy 
psychologa, pedagoga, prawnika, koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych.

Tekst: Kornelia Bartoch, Katarzyna Łoś

Punkt działa przy PCPR w Łęcznej od 09.05.2016 r. do 
15.12.2016 r.  Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uza-
leżnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alko-
hol, narkotyki, leki, dopalacze, wyroby tytoniowe, współ-
uzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członkowie 
rodzin oraz osoby bliskie, które dostrzegają problem, wy-
kazują motywację, jak i bezradność, oczekując wsparcia 
i ukierunkowania.  

W punkcie fi nansowanym ze środków Gminy Łęczna 
oraz Powiatu Łęczyńskiego dyżurują specjaliści, któ-
rzy posiadają wiedzę na temat problemów uzależnień, 
współuzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji 
dziecka w rodzinie z problemem uzależnień, rodziców 
posiadających pod opieką nieletnich używających sub-
stancje psychoaktywne, osób z trudnościami motywa-
cyjnymi, osób stosujących lub doznających przemocy 
domowej. Dyżury specjalistów odbywają się 3 razy w ty-
godniu. W poniedziałki w godz. 17.15-19.15 przyjmuje 
specjalista ds. profi laktyki uzależnień, w środy w godz. 
15.00-16.00 psycholog i pracownik socjalny ds. pracy 
z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz praw-
nik w godz. 15.00-17.00, w co drugi piątek w godz. 16.30-
18.30 konsultant i pracownik socjalny ds. pracy z osoba-
mi stosującymi przemoc  w rodzinie. Porady udzielane są 
bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Tekst: Kornelia Bartoch

Kwiecień 
miesiącem autyzmu

Szkolenia dla 
rodzin zastępczych

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny dla Osób 

Uzależnionych 

Najmłodsi uczestnicy obchodów „Dnia Autyzmu”.
Fot. arch. ORW w Łęcznej
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Targi Pracy w Łęcznej 

,,Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w po-
wiecie łęczyńskim” -  to temat konferencji zorganizowanej 
przez Społeczną Powiatową Radę ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Celem konferencji było stworzenie spójnego 
systemu wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
tak  aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw 
i uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. 

Efektywność podejmowanych przedsięwzięć na rzecz 
osób niepełnosprawnych, możliwość dotarcia do osób 
najbardziej potrzebujących w dużym stopniu zależy od 
właściwego rozpoznania potrzeb w środowisku lokalnym. 
Stąd w ramach planowanych działań duży nacisk poło-
żony został na ścisłą współpracę wszystkich jednostek 
samorządowych i organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz na bieżące monitorowanie ich 
potrzeb. Konferencja odbyła się 16 czerwca w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej. Tematy konferencji obejmowały:
1. funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w rodzi-

nie, przedstawienie oferty edukacyjno-terapeutycznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej,

Kilkaset osób odwiedziło Targi Pracy, jakie miały miej-
sce 28 kwietnia w Łęcznej. 18 wystawców prezentowa-
ło swoje oferty pracy, w tym organizatorzy: Powiatowy 
Urząd Pracy w Łęcznej i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Łęcznej. 

Na poszukujących pracy czekała ponad setka ofert 
pracy w kraju i za granicą. Wśród wystawców były lokal-
ne fi rmy oraz agencje pracy,  którym coraz większa liczba 
pracodawców zleca poszukiwanie pracowników. Wie-
dzą na temat pracy w służbach mundurowych dzielili się 
przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada środki fi -
nansowe na realizację szkoleń indywidualnych, bonów 
szkoleniowych oraz refundację kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezro-
botnego.

Szkolenia indywidualne oraz bony szkoleniowe adreso-
wane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 
w Łęcznej. Do pozytywnego rozpatrzenia w/w form przy-
czynia się gwarancja uzyskania zatrudnienia  po ukoń-
czonym szkoleniu na okres min. 3 miesięcy. O refunda-
cję kosztów wyposażenia stanowiska pracy ubiegać się 
mogą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodar-
czą co najmniej 6 m-cy. 

1. Bony szkoleniowe - bony fi nansowane w ramach re-
alizacji POWER na lata 2014-2020 pt. ,,Aktywizacja osób 
młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim” 
adresowane są do osób do 29 roku życia, natomiast bony 
fi nansowane z Funduszu Pracy do osób do 30 roku życia.

2. Szkolenia indywidualne - fi nansowane w ramach re-
alizacji RPO WL na lata 2014-2020 pt. ,,Aktywni 2016”. 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP. 

3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Forma realizowana jest w ramach RPO WL na lata 
2014-2020. Celem  projektu „Aktywni 2016” jest zwięk-
szenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i wię-
cej zarejestrowanych w PUP. Maksymalna kwota możliwa 
do uzyskania na 1 stanowisko pracy to kwota: 23 000 zł.

Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą 
uzyskać  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcz-
nej: szkolenia pok.102, tel. (81) 53-15-397; refundacja 
kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy 
pok. 117, tel. (81) 53-15-401. 

Tekst: Monika Mikołajewska

Dyskutowali o systemie wsparcia 
osób niepełnosprawnych

Skorzystaj z oferty PUP

2. działalność Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w procesie wychowawczym, edukacyjnym i terapeu-
tycznym,

3. problemy osób niepełnosprawnych i pomoc w zakre-
sie ich rozwiązywania - Telefon Zaufania Prowadzony 
przez Jana  Arczewskiego,

4. ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych - ofer-
ta Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Powiatowego Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej, Zespołu Orzekającego, a także  Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie,

5. oferty pracy skierowane do osób niepełnosprawnych 
przedstawione prze Powiatowy Urząd Pracy.  
Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem 

wsparcia, zachęcamy do kontaktu z właściwymi jednost-
kami organizacyjnymi lub Społeczną Powiatową Radą ds. 
Osób Niepełnosprawnych.

Tekst: Małgorzata Paprota

Komendy Powiatowej Policji. Wiele osób odwiedzających 
targi pozostawiło swoje CV i przeprowadziło wstępne roz-
mowy z pracodawcami. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie udziela-
no porad prawnych. Targi były też okazją do zapoznania 
się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się informacje pozyskiwane 
przez osoby bezrobotne do 30 r. ż., liczące na zatrudnie-
nie u pracodawcy, który otrzymałby wsparcie dotyczące 
refundacji - przez okres 12 miesięcy - części kosztów po-
niesionych na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne. 

Tekst: Marzena Pogonowska
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Nowa oferta  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Promują zdrowie

LGD „Polesie” dla przedsiębiorców

Jesienią Lokalna Grupa Działania „Polesie” rozpocznie 
pierwszy nabór wniosków dedykowany osobom, chcącym 
złożyć własną działalność gospodarczą oraz rozwijać już 
istniejącą fi rmę. Nabory potrwają do 2021 roku.

 Preferowane będą fi rmy z zakresu turystyki oraz te, 
które działają w oparciu o lokalne produkty rolne, ale apli-
kować mogą również przedsiębiorcy z pozostałych branż. 
Aby ubiegać się o wsparcie trzeba być osobą fi zyczną 
mieszkającą lub posiadać miejsce rejestracji fi rmy na te-
renie jednej z 9 gmin: Łęczna, Ludwin, Spiczyn, Pucha-
czów, Uścimów, Sosnowica, Urszulin, Cyców, Wierzbica. 
Maksymalne kwoty dofi nansowania to 70 000 zł na roz-
poczęcie działalności gospodarczej i 300 000 zł na rozwój 
istniejącej fi rmy. Wysokość dofi nansowania w obu przy-
padkach kształtuje się na poziomie 70% kosztów kwalifi -
kowanych projektu. Dokumentami niezbędnymi przy apli-
kowaniu o wsparcie są: wniosek o dofi nansowanie, bizne-
splan oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym. 

Warunkiem kluczowym jest stworzenie co najmniej jedne-
go miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat. 
W przypadku osób rozpoczynających działalność  może to 
być samozatrudnienie, wiążące się z utrzymaniem miejsca 
pracy przez okres dwóch lat. Premiowane będą wnioski 
spełniające następujące kryteria: innowacyjne, przewidu-
jące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie śro-
dowiska lub klimatu, generujące miejsca pracy, ukierun-
kowane na grupy defaworyzowane (młodzież do 30 roku 
życia, seniorzy, osoby niepełnosprawne). Przed rozpoczę-
ciem naborów planujemy spotkania konsultacyjno-infor-
macyjne w każdej z gmin. Informacje będą na bieżąco pu-
blikowane na naszej stronie internetowej www.lgdpolesie.
pl. Można również skorzystać z konsultacji telefonicznie 
pod numerem biura (82) 567 76 75 oraz przyjść osobiście 
do naszej siedziby w Cycowie przy ul. Nowej 1.

Tekst: Michał Woźniak

Od września poradnia rozpoczyna nabór do pierw-
szych edycji dwóch nowych programów skierowanych do 
dzieci i młodzieży z różnych etapów edukacyjnych oraz 
ich rodziców. 

1. „Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program któ-
ry kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne 
u małych dzieci. Zajęcia będą prowadzone w formie 
grupowej raz w tygodniu przez okres 6 miesięcy. 

2. „Trening Pewności Siebie” - jest to 10 godz. forma 
pracy z dziećmi poszkodowanymi - ofi arami przemocy 
rówieśniczej. 

22 kwietnia, podczas I Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego „Żyję zdrowo”, władze Powiatu Łęczyńskiego 
uhonorowały Panią Elżbietę Polak za zaangażowanie 
w działalność na rzecz Powiatowej Sieci Szkół Promu-
jących Zdrowie, podczas pełnienia funkcji Koordynatora 
Powiatowego w latach 2010-2014.

Realizacja projektu Szkoła Promująca Zdrowie odby-
wa się systematycznie od roku 2003. Misją Szkoły Pro-
mującej Zdrowie jest kształtowanie wśród całej społecz-
ności szkolnej poczucia odpowiedzialności za zdrowie 
swoje i innych. Działania podejmowane przez Powiatową 
Sieć Szkół Promujących Zdrowie mają różną postać oraz 
są dostosowane do różnych grup wiekowych. Wśród te-
gorocznych przedsięwzięć skierowanych do przedszko-
laków i uczniów kl. I-III znalazły się I Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Żyję zdrowo” oraz V Powiatowy Konkurs 

Ponadto w  roku szkolnym 2016/17 rozpoczynamy 
w poradni grupowe zajęcia dla uczniów zdolnych. Ich 
celem jest stymulowanie rozwoju poznawczego oraz 
wzmacnianie sfery emocjonalno – społecznej uczniów 
zdolnych. Lista rekrutacyjna znajduje się w sekretariacie 
poradni. Nabór jest już rozpoczęty! Pełną ofertę porad-
ni na rok szkolny 2016/2017 można znaleźć na stronie 
www.pppleczna.pl.

Tekst: Elżbieta Juszka

Piosenki o Zdrowiu. Uczniowie kl. V rywalizowali w Olim-
piadzie sportowej pn. „Na sportowo zawsze zdrowo”. 
Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli 
okazję zaprezentować układ taneczny i fi gury gimnastycz-
ne podczas konkursu „Wytańczyć zdrowie”. Dzięki podej-
mowanym formom działalności uczniowie rozwijają swoje 
zainteresowania, zdolności i umiejętności w różnych sek-
cjach oraz kształtują pożądane cechy charakteru. Tylko 
zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie 
i osiągać wysokie wyniki. W planie pracy Sieci na ten rok 
znalazły się również szkolenia poszerzające wiedzę na-
uczycieli w tematyce  postępowania z dzieckiem z cukrzy-
cą w placówkach oświatowych oraz szkolenie pt. „Uzależ-
nienia wśród dzieci i młodzieży”.

Tekst: Emilia Warda
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Zgodnie z wieloletnią tradycją powiatowe obchody 
Dnia Strażaka zainaugurowała Msza Święta w intencji 
strażaków, która miała miejsce 4 maja w kościele p.w. św. 
Marii Magdaleny w Łęcznej. Kolejnym etapem obchodów 
był uroczysty apel, który odbył się 25 maja w Komendzie 
Powiatowej PSP w Łęcznej. 

Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP 
w Łęcznej bryg. Dariusz Lis, który w swoim wystąpieniu 
omówił aktualny stan sił i środków krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu łęczyńskie-
go, wymieniając istotne fakty dla jego rozwoju w okresie 
ostatniego roku. Następnie odbyło się wręczenie odzna-
czeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróż-
nień. W części podsumowującej uroczystość głos zabrał 
Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
oraz zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce Komen-
danta Powiatowego PSP w Łęcznej podziękowania, ży-
czenia i gratulacje.

Tekst: Robert Gruszecki

10 czerwca w Puchaczowie odbył się III Memoriał Ka-
zimierza Budki w piłce nożnej. Tegoroczne zawody zgro-
madziły ponad 200 piłkarzy, którzy rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych.

Turniej piłkarski ku pamięci byłego Wicestarosty, wspa-
niałego człowieka i świetnego piłkarza zorganizowali: 
Adam Niwiński, Krzysztof Bojarski, Paweł Woliński i Ro-
man Cholewa. Rywalizacja była ogromna, a mecze stały 
na naprawdę wysokim poziomie. Wyniki na tym turnieju 
nie były jednak sprawą istotną. Na takich imprezach scho-
dzą na drugi plan, a organizacja i widok dzieci cieszą-
cych się grą w piłkę to świetny moment by pokazać, że 
śp. Kazimierz Budka nadal jest w naszych sercach.

Tekst: Paweł Woliński

Gmina Cyców dołączyła do grona jednostek samorządo-
wych z terenu naszego powiatu, które mają swój sztandar 
- dotychczas posiadały go tylko Powiat Łęczyński i Gmina 
Łęczna.

Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, fl agi, banne-
ru, sztandaru, tablicy urzędowej z herbem gminy i pieczę-
ci oraz zasad ich używania Rada Gminy Cyców przyjęła 
już 30.12.2015 r. Wykonanie sztandaru wymagało jednak 
czasu, dlatego też jego uroczyste poświęcenie odbyło 
się w Cycowie 12.06.2016 r. Na sztandarze znajduje się 
herb gminy. W czerwonym polu tarczy herbu umieszczono 
dwie skrzyżowane ze sobą szable o srebrnych głowniach 
i złotych rękojeściach symbolizujące bitwę pod Cycowem 
z 16 sierpnia 1920 r. Pomiędzy sztychami, w głównej czę-
ści tarczy umieszczono srebrne czółenko tkackie, nawiązu-
jące do pochodzenia nazwy miejscowości.

Tekst: Beata Cieślińska

Z przyjemnością informujemy, iż jest już dostępna dłu-
go oczekiwana książka dr J. Ewy Leśniewskiej „Łańcu-
chów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od 
Kuropatwów do Steckich”. Uroczysta promocja odbyła 
się 7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Galę zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Łęcznej wspólnie z  wydawnictwem Werset. Było to 
LV spotkanie z cyklu „Czy ich znamy?”. Dr Leśniewska 
buduje obrazy kolejnych właścicieli majątku Łańcuchów. 
Perfekcyjnie odtwarza klimat i realia życia ziemian. Do 
napisania publikacji posłużyły dokumenty archiwalne, 
materiały ilustracyjne ze zbiorów prywatnych, wywiady 
przeprowadzone przez autorkę. Zapraszamy do lektury – 
książka jest dostępna w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Łęcznej. Można ją również kupić w siedzibie lub sklepie 
internetowym wydawnictwa Werset z Lublina.

Tekst: red. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Powiatowe obchody 
Dnia Strażaka

III Memoriał 
Kazimierza Budki

W historycznym Łańcuchowie 
z dr J. Ewą Leśniewską

Gmina Cyców 
ma sztandar

Uroczysty apel przed KPPSP w Łecznej. 
Fot. arch. KPPSP

Sztandar Gminy Cyców. Fot. arch. Gminy Cyców
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Dożynki Powiatowe  to jedna z największych imprez 
kulturalno-rozrywkowych na terenie powiatu łęczyńskie-
go, w której udział chętnie biorą nie tylko rolnicy, ale 
wszyscy mieszkańcy regionu. W tym roku impreza odbę-
dzie się 28 sierpnia w Cycowie.

Radosne świętowanie po zakończeniu zbiorów to 
okazja do podtrzymywania lokalnych zwyczajów kultury 
ludowej, ale też dobrej zabawy. Do tradycyjnych elemen-
tów imprezy należą: korowód dożynkowy, dziękczynna 
Msza Święta, dzielenie chlebem, konkurs wieńców i po-
traw regionalnych, wystawa płodów rolnych i rękodzieła 
ludowego, prezentacje folklorystyczne lokalnych zespo-
łów ludowych. Podczas bloku rozrywkowego, pokaz ilu-
zji i humoru na najwyższym poziomie zaprezentuje Piotr 
Denisiuk z Lublina, a do zabawy w rytmie  rock’n’rolla pu-
bliczność zaprosi lubelski zespół Backbeat, który z grania 
coverów (m.in. Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, 
The Beatles) uczynił prawdziwą sztukę. Gwiazdą wieczo-
ru będzie młody, popularny wokalista Rafał Brzozowski, 
którego przeboje „Tak blisko”, „Za mały świat” oraz „Nie 
mam nic” zna cała Polska. 

Podczas imprezy odbędzie się akcja honorowego 
krwiodawstwa oraz wybory Miss Dożynek.

Zgłoszenia kandydatek na Miss od mieszkanek na-
szego powiatu w wieku powyżej 15 roku życia będą 
przyjmowane w Starostwie do 29.07.2016 r. Na laureatki 
konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe o łącz-
nej wartości 1000 zł i rzeczowe (m.in. vouchery na za-
kup ubrań, usługi szkoleniowe, kosmetyczne, fryzjerskie, 

Wywiad z Emilią Bochińską „Miss Dożynek Powiatu 
Łęczyńskiego 2015”
Co skłoniło Panią do wzięcia udziału w konkursie?

Od dziecka marzyłam o tym, aby sprawdzić samą sie-
bie w dziedzinie modelingu, ale brakowało mi pewności 
siebie. Tym razem był to spontaniczny krok, który okazał 
się być strzałem w dziesiątkę i cieszę się, że udało mi się 
znaleźć w sobie tę odwagę. 
Jakie korzyści odniosła Pani dzięki udziałowi w kon-
kursie?

Najważniejszą korzyścią dla mnie jest pewność sie-
bie. Następnie w kolejności jest oferta pracy w lubelskiej 
agencji modelek Catwalk Models Agency, którą przyję-
łam i mogę od środka poznać świat modelingu. Ostatnią 
korzyścią są oczywiście nagrody za zwycięstwo.
Jak wspomina Pani przebieg całego konkursu? 

Wspominam ten konkurs dość sentymentalnie 
i z uśmiechem na ustach. Całość odbywa się w waka-
cje, więc jest to pewien rodzaj zabawy. Myślę, że każda 
z dziewcząt miała swoją faworytkę i przyznaję, że byłam 
naprawdę zaskoczona wygraną. Oczywiście zachęcam 
wszystkie piękne dziewczyny, które mają jakiekolwiek 
wątpliwości do sprawdzenia siebie i spełniania swoich 
marzeń w kolejnych edycjach konkursu.

Rozmawiała: Marta Kamińska

Dożynki Powiatowe tuż, tuż

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 
Cyców, 28 sierpnia 2016

To był strzał w dziesiątkę 

restauracyjne), a dzięki naszemu partnerowi Studiu Wi-
zażu & Stylizacji Diva Glamour, także szansa zaistnienia 
w świecie modelingu. Szczegóły znajdziecie na stronie 
www.powiatleczynski.pl

 Tekst: Beata Cieślińska, Marta Kamińska

10.45 Zbiórka korowodu dożynkowego 

11.00 Przemarsz na plac dożynkowy 

11.30 Oficjalne otwarcie Dożynek

12.00 Uroczysta Msza Święta

13.00 Obrzęd dzielenia chlebem

13.30 Prezentacje artystyczne gmin powiatu łęczyńskiego

15.00 Pokazy iluzji - Piotr Denisiuk 

16.00 Rozstrzygnięcie konkursów  dożynkowych 

17.00 Prezentacje artystyczne zespołów z Białorusi

18.00 Rock’n’roll z zespołem Backbeat 

19.00 Wybory Miss Dożynek 

21.00 Koncert gwiazdy wieczoru – Rafał Brzozowski

22.30 - 00.30 Zabawa dożynkowa z zespołem Pozytywni.pl



Pokazy iluzji – Piotr Denisiuk

Wspólne dzielenie chlebem

Gwiazda wieczoru – Rafał Brzozowski

Prezentacja lokalnych zwyczajów i kultury ludowej

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 
Cyców, 28 sierpnia 2016

Wybory Miss Dożynek

Rock’n’roll z zespołem Backbeat


