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Jak wybrać nową drogę rozwoju zawodowego?
Jak zdobyć nowe doświadczenie?
Gdzie szukać pomocy?

Sprawdź
 możliwość udziału w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej 
Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna

tel. 81 752 11 58
www.leczna.praca.gov.pl

O szczegóły pytaj swojego doradcę klienta

Zapraszamy !!!

Dostępne formy wsparcia:
• staże 
• szkolenia indywidualne 
• szkolenia grupowe dla osób powyżej 30 roku życia  

(Spawanie metodą MIG, MAG i TIG, Technolog robót wykończeniowych,  
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III, Florysta, Cukiernik, Krawiec)

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
• doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
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Podpisanie umowy o dofi nansowanie 

projektu dot. modernizacji 
infrastruktury szkół zawodowych. 

Fot. P. Romańczuk 
  

Spis Treści

Szanowni Mieszkańcy,

przed Państwem kolejny numer „Ziemi Łęczyńskiej”, zawierający informacje na temat najważniej-
szych spraw i wydarzeń dotyczących Powiatu Łęczyńskiego w drugim kwartale 2017 roku.

Wykonywanie zadań publicznych przez Powiat wymaga zaangażowania środków fi nansowych, jed-
nak te w ramach otrzymywanych subwencji nie zawsze wystarczają na realizację wszystkich zamierzeń. 
Niewystarczająca w stosunku do potrzeb subwencja oświatowa, zmniejszające się wpływy z podatków, 
spłata zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów to główne przyczyny, które spowodowały, że Zarząd 
Powiatu wymaga od wszystkich jednostek powiatowych ścisłego przestrzegania reżimu fi nansowego, 
racjonalnej polityki kadrowej, a także szukania oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędności nie 
odbywają się jednak kosztem inwestycji i realizacji potrzebnych projektów. Planowo przygotowujemy 
ujęte w budżecie na ten rok modernizacje dróg, terminowo zakończyliśmy modernizację kompleksu bo-
isk sportowych przy ul. Bogdanowicza, podpisaliśmy umowy na wdrożenie złożonych w ubiegłym roku 
projektów, dzięki którym  na nowoczesne kształcenie zawodowe w dwóch naszych szkołach – Zespole 
Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach - otrzymamy ponad 4 mln złotych. 
Przyznanie nam dofi nansowania to duży sukces, bo musimy nadążać za postępem, a dodatkowe środ-
ki zostaną wykorzystane m.in. na utworzenie i modernizację pracowni do praktycznej nauki zawodu, 
zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, dodatkowe kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. 

Wszystkie nasze jednostki organizacyjne w bieżącym kwartale zrealizowały wiele swoich zadań statutowych, szkoły cały czas uatrakcyjniają swoją ofer-
tę i dostosowują ją do wymogów rynku pracy, odbyło się wiele imprez i konkursów. Znamy też coraz więcej szczegółów na temat Dożynek Powiatowych, 
które przygotowujemy wspólnie z Gminą Milejów. Serdecznie zapraszam do lektury,
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Zarząd Dróg Powiatowych jest w trakcie przebudowy skrzyżowania 
w Ciechankach, przygotowuje też realizację kolejnych inwestycji na 
drogach powiatowych, których zakończenie planowane jest w paź-
dzierniku.

W czerwcu rozpoczęto przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 
1809 L i 2015 L w Ciechankach. W wyniku przebudowy zostanie wy-
mieniona nawierzchnia oraz wzmocniona konstrukcja skrzyżowania. 
W bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania zostaną przebudowane 
zatoki autobusowe oraz zamontowane wiaty przystankowe. Bezpie-
czeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego wzrośnie na-
tomiast przez budowę przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym 
oraz chodników prowadzących do przystanków. Całość inwestycji po-
winna się zakończyć najpóźniej z końcem wakacji.  

Kontynuowane są również prace mające na celu poprawę stanu na-
wierzchni na drogach powiatowych. Na dzień oddawania niniejszego 
numeru do druku trwają prace nad ogłoszeniem przetargów na przebu-
dowę następujących dróg powiatowych: 

1.  Nr 1809 L w miejscowości Zawadów, gmina Puchaczów,
2.  Nr 2006 L Ludwin – Dratów Kolonia, gmina Ludwin,
3.  Nr 1564 L Zawieprzyce – Kolonia Zawieprzyce, gmina Spiczyn,
4.  Nr 2014 L w miejscowości Turowola, gmina Puchaczów,
5.  Nr 1801 L Cyców – Bekiesza, gmina Cyców,
6.  Nr 2008 L Zaróbka – Kopina, gmina Cyców.
7. Nr 1809 L ul. Polna, gmina Łęczna,
8. Nr 2010 L Stefanów – Janowica, gmina Cyców.

Jeżeli wszystkie założenia zostaną zrealizowane ww. odcinki dróg zo-
staną przebudowane do października tego roku.

Jak już wspomniano w poprzednim numerze oprócz zadań realizowa-
nych we współpracy z Gminami, Powiat stara się również o środki ze-
wnętrzne. Zakończono już prace nad dokumentacją projektową na za-
danie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie – Urszulin”, 
które będzie realizowane w ramach tzw. „Megaprojektu” we współpracy 
z powiatami z woj. lubelskiego. Ww. zadanie będzie współfinansowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2018-2019.

Tekst: Michał Bijata

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji

W kwietniu Powiat Łęczyński podpisał z Samorządem Województwa 
Lubelskiego umowę na realizację projektu pt. „Szkolnictwo zawodo-
we – dobry start na rynku pracy”. Całkowita wartość projektu wynosi 
1 190 262 zł, w tym 1 071 235,80 zł pochodzi ze środków UE i bu-
dżetu państwa. W czerwcu podpisano umowę o dofinansowanie ko-
lejnego projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych 
w Powiecie Łęczyńskim”. Całkowita wartość projektu 3 137 299,45 zł, 
w tym 2 666 704,53 zł ze środków Unii Europejskiej. Projekt został 
bardzo wysoko oceniony. Łączna wartość obydwu projektów to ponad  
4 mln złotych! 

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparciem 
zostaną objęte dwie szkoły - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz 
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. 

W efekcie realizacji projektów zostaną utworzone i zmodernizowane 
pracownie praktycznej nauki zawodu oraz hale warsztatowe (łącznie 
zostanie przebudowanych i wyposażonych 8 sal szkolenia praktycznej 
nauki zawodu, m.in. pracownia gastronomiczna, mechanicznej produk-
cji rolniczej, pracownia elektryczna, mechaniczna i górnicza, w tym hale 
warsztatowe przy ul. Przemysłowej w Łęcznej), a także place: warsz-
tatowy i manewrowy przy szkole rolniczej w Kijanach. Szkoły zostaną 
wyposażone w  specjalistyczny sprzęt dostosowany do nowoczesnych 

standardów kształcenia zawodowego oraz sprzęt komputerowy (w tym 
np. drukarki 3D, tokarki CNC, maszyny rolnicze, wyposażenie gastro-
nomiczne). Zakupione także zostanie oprogramowanie komputerowe 
wykorzystywane do pracy w nauczanych zawodach. 

W ramach działań szkoleniowych 136 uczniów zdobędzie nowe umie-
jętności i kwalifikacje zawodowe (m.in. spawanie, operator obrabiarek 
skrawających, eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenerge-
tycznych, AutoCAD, prawo jazdy kat. B, kurs barmański, carving, kurs 
kelnerski), a 12 nauczycieli ukończy specjalistyczne szkolenia i studia 
podyplomowe. 

Podczas wakacji uczniowie będą mieli możliwość odbycia płatnych 
staży zawodowych u pracodawców. 

Realizacja obydwu projektów, których zakończenie planowane jest na 
2020 rok przyczyni się do dostosowania metod i warunków nauczania 
do standardów o najwyższej jakości kształcenia zawodowego.

Tekst: Marek Młynarczyk, Anna Giszczak

Cztery miliony na kształcenie 
zawodowe w szkołach powiatowych

Przebudowa skrzyżowania w Ciechankach. Fot. B. Cieślińska
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W dniach 24 - 30 kwietnia 2017 r. obchodzono Europejski Tydzień 
Szczepień. Podobnie jak w latach ubiegłych inicjatywa i działania kiero-
wane i koordynowane są przez Światową Organizację Zdrowia. Głównym 
celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez 
podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia 
szczepień ochronnych dla zdrowia. Szczególny nacisk został położony na 
dotarcie do populacji z grup ryzyka oraz osób, które z różnych przyczyn 
sprzeciwiają się idei szczepień.

Szczepienia ochronne są najważniejszym odkryciem medycyny i przy-
niosły ratunek milionom ludzi na świecie. Dzięki szczepieniom udało 
się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby. 
Choroby zakaźne, zarówno wirusowe jak i bakteryjne szczególnie łatwo 
rozwijają się u najmłodszych dzieci, a każda infekcja niesie za sobą ryzy-
ko ciężkiego przebiegu i powikłań. Szczepienia ochronne to najbezpiecz-
niejsza i najskuteczniejsza metoda chroniąca dziecko przed wieloma 
groźnymi chorobami zakaźnymi. Są to zabiegi medyczne, które sztucz-
nie, czynnie uodparniają organizm dziecka na określone choroby. Nowo-
czesne szczepionki są dobrze tolerowane, niepożądane efekty uboczne 
występują bardzo rzadko.

Celem nowoczesnej profilaktyki jest nie tylko ochrona przed chorobami 
zakaźnymi, ale też komfort pacjenta poddanego szczepieniu. Szczepie-
nia ochronne mogą znacznie zmniejszyć liczbę zachorowań i powikłań, 
a nawet całkowicie wyeliminować niektóre choroby zakaźne. Szacuje się, 
że szczepienia przeciwko takim chorobom jak polio, błonica, krztusiec 
ratują życie 3 milionom osób rocznie na całym świecie. Regularne stoso-
wanie szczepień ochronnych na masową skalę wpływa na zahamowanie 
krążenia zarazków w przyrodzie, co ogranicza lub uniemożliwia szerzenie 
się zakażeń.

Więcej informacji na stronach: 
www.szczepienia.gis.gov.pl, 
www.pzh.gov.pl

Opracowanie: Elżbieta Dyzma

 100 lat Szkoły Podstawowej w Łysołajach

03.06.2017 r. Szkoła Podstawowa w Łysołajach im. Janusza Korczaka 
obchodziła jubileusz 100-lecia szkoły. Uroczystość, w której uczestniczyli 
m.in. Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk, Starosta Łęczyński – Ro-
man Cholewa, Wójt Gminy Milejów – Tomasz Suryś, a także absolwent 
szkoły – ks. Kanonik Józef Serej, była ważnym wydarzeniem dla lokalnej 
społeczności. Podczas uroczystości odbywały się rozmowy i spotkania 
absolwentów, zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw prezentujących osią-
gnięcia uczniów na przestrzeni lat, historię szkoły zamkniętą w starej fo-
tografii. 

25-lecie nadania imienia szkole w Cycowie

Uroczystość odbyła się  09.06.2017 r. Upamiętniła fakt nadania ówcze-
snej Szkole Podstawowej imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, bohaterów 
bitwy, która miała miejsce pod Cycowem w 1920 r. podczas wojny polsko-
bolszewickiej. Imprezą towarzyszącą obchodom był Piknik Kawaleryjski. 
Gościem specjalnym uroczystości był honorowy obywatel Cycowa, Piotr 
Sosnkowski, syn gen. Kazimierza Sosnkowskiego – Dowódcy 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich. Oprócz władz samorządowych Powiatu Łęczyńskie-
go, Gminy Cyców oraz mieszkańców, na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionej ze szkołą jednostki wojskowej z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, środowiska weteranów i sympatyków 7 Pułku.

200-lecie konsekracji kościoła w Łańcuchowie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie został zbudowany 
w latach 1812 – 1817. Jego fundatorami byli Józef i Anna Suffczyńscy. 
Uroczystość 200-lecia konsekracji świątyni, która odbyła się 24.06.2017 r. 
zgromadziła liczne grono osób. Gośćmi honorowymi jubileuszu byli:  
ks. Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, Konsul Honoro-
wy Republiki Mołdawii w Lublinie Andrzej Kita, Starosta Roman Cholewa 
i Wicestarosta Dariusz Kowalski

Tekst: Beata Cieślińska

Europejski Tydzień Szczepień Ważne jubileusze

Włoski ortopeda operował w Łęcznej  
Światowej sławy lekarz ortopeda dr Alessandro Lelli przyjął zaproszenie Polskiego To-

warzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego – Zarządu Oddziału Lubelskiego oraz Szpi-
tala w Łęcznej i przyjechał, by wykonać operację kolana u kilku pacjentów. Asystowali mu 
lekarze z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPZOZ w Łęcznej. 

Szkolenie zaplanowano na 4 i 5 maja br. Obraz z sali operacyjnej transmitowany był 
na salę konferencyjną, gdzie przebieg zabiegów mogli obejrzeć lekarze biorący udział 
w szkoleniu. - „Zabiegi artroskopowe, wykonujemy od początku powstania naszego od-
działu, ale zawsze warto wymieniać się doświadczeniami, uczyć się i podpatrywać szcze-
gólnie takie autorytety jak doktor Alessandro Lelli” – mówi Andrzej Jurkiewicz, lekarz koor-
dynujący Oddział Urazowo – Ortopedyczny w SPZOZ w Łęcznej. 

Zespół lekarzy, w którym tym razem liderem był doktor Lelli wykonywał zabieg rekon-
strukcji więzadła krzyżowego przedniego u pacjentów po urazach sportowych, których 
średnia wieku to 20-30 lat. Po tym zabiegu mają oni szansę odzyskać pełną sprawność 
kolan. 

Alessandro Lelli, lekarz ortopeda z Bolonii, specjalista od artroskopii i rekonstrukcji ko-
lan, ma na swoim koncie ponad 35 tysięcy operacji, w tym ok. 2 tysięcy rekonstrukcji wią-
zadła krzyżowego przedniego. Współpracuje z wieloma drużynami koszykarskimi i spor-
towcami, którym wykonywał operacje kolan. Związany jest m.in. z  Włoskim Towarzystwem 
Ortopedii i Traumatologii, Europejskim Towarzystwem Traumatologii Sportowej i Chirurgii 
Kolana, Amerykańską Akademią Ortopedyczną, jest honorowym członkiem Wenezuel-
skiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. 

Tekst: Danuta Matłaszewska A. Lelli podczas operacji. Fot. arch. SPZOZ
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„Nie nowotworom u dzieci” - ambulans 
Fundacji Ronalda McDonalda w Łęcznej

Ambulans Fundacji 
Ronalda McDonalda

Profilaktyczne badania przesiewowe USG 
to jeden z najlepszych sposobów na wczesne 
wykrywanie zmian chorobowych u dzieci. Od 
12 lat Fundacja Ronalda McDonalda  realizuje 
program „Nie nowotworom u dzieci”, w ramach 
którego mobilny ambulans co roku przemierza 
dziesiątki tysięcy kilometrów odwiedzając mia-
sta w całej Polsce. Na jego pokładzie  wyko-
nywane są bezpłatne  i kompleksowe badania 
USG dzieci. 14 i 15 maja ambulans przebadał 
144 dzieci w Łęcznej. Badania sfinansował Po-
wiat Łęczyński.

Program badań ultrasonograficznych dzie-
ci znakomicie wpisuje się w linię programo-
wą Fundacji pod nazwą „Nie nowotworom 

u dzieci”. Badaniami objęte są dzieci w wieku 
od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonują je lekarze 
radiolodzy, na co dzień pracujący w szpita-
lach pediatrycznych. W czasie badania lekarz 
dokonuje kompleksowej oceny stanu tarczycy 
i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, 
a u chłopców dodatkowo moszny. Klinika na ko-
łach może dotrzeć do wielu miejsc, gdzie na co 
dzień nie ma dostępu do tego typu diagnostyki 
lub jest on ograniczony. Badania wykonywane 
na pokładzie ambulansu są bardzo atrakcyjne 
dla rodziców przede wszystkim ze względu 
na to, że są adresowane do wszystkich dzieci 
i obejmują więcej obszarów ciała niż badane 
podczas jednej wizyty. 

Tekst: Emilia Warda 

Przez 12 lat działania ambulansu badania ob-
jęły ponad 50 000 dzieci. Podczas każdej akcji, 
tam gdzie jest taka potrzeba rodzice otrzymują 
informację o potrzebie konsultacji specjalistycz-
nej lub przeprowadzenia dodatkowych badań. 
W ramach programu „Nie nowotworom u dzie-
ci” Fundacja prowadzi także wykłady dla rodzi-
ców pod hasłem „Rodzicu, dostrzeż objawy”. 
Wykłady, podobnie jak badania profilaktyczne, 
są bezpłatne. To doskonała alternatywa dla ro-
dzin, którym nie udało się dostać na badania. 
Program realizowany jest we współpracy z Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów 
Medycyny IFMSA-Poland. Dzięki wykładom ro-
dzice dowiadują się, czego nie wolno przeoczyć 
i na jakie niepokojące sygnały należy zwrócić 
uwagę. To bardzo ważne, wyleczalność wielu 
nowotworów u dzieci jest znacznie wyższa przy 
wczesnej diagnozie. Prelekcje trwają niewiele 
ponad pół godziny, a ich uczestnicy po wykła-
dzie otrzymują książeczkę, w której znajdują 
się wszystkie potrzebne informacje „w pigułce”. 
Aby zorganizować wykład w swoim mieście 
wystarczy skontaktować się z Fundacją za po-
średnictwem strony internetowej www.frm.org.
pl/pl lub Fanpage’a Fundacji. Może to zrobić 
każdy - rodzic, samorząd, przedszkole.

Tekst: Karolina Sirko
Ekipa ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda ze Starostą Romanem Cholewą. Fot. M. Haraszczuk

Targi Pracy 2017. Fot. B. Cieślińska

Kolejne Targi Pracy za nami
25 kwietnia w Starostwie Powiatowym 

w Łęcznej miała miejsce kolejna edycja 
Targów Pracy. W Targach udział wzięło 19 
wystawców m.in. ABC na Kołach Sp. z o.o., 
PRG Linter S.A., MR Bogdanka Sp. z o.o., 
Solid Security Sp. z o.o., Kampol-Fruit Sp. 
z o.o., Komenda Powiatowa Policji w Łęcz-
nej i wielu innych. 

Szeroką gamę ofert pracy zarówno w kra-
ju, jak i za granicą zaprezentowały agencje 
pośrednictwa pracy. Zainteresowani pra-
cą w wojsku mogli zasięgnąć informacji 
u przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień. Jak co roku nie zabrakło przedsta-
wicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy 
służyli informacją i pomocą w różnorakich 
sprawach z zakresu prawa pracy. Wszyscy 
zainteresowani poszukiwaniem zatrudnie-
nia bez większych kosztów mogli zapoznać 
się z ofertami pracy firm i agencji pracy, 
które swoje siedziby mają poza terenem 
naszego miasta, a nawet województwa. 
Oferty pracy prezentowali również organi-
zatorzy Targów – Powiatowy Urząd Pracy 

w Łęcznej oraz Punkt Pośrednictwa Pracy 
OHP w Łęcznej. 

Oferta wystawców tegorocznych targów 
pracy była bogata, skierowana zarówno 
do osób bezrobotnych, zainteresowanych 
zmianą pracy, jak też przyszłych absol-
wentów szkół. Poszukiwani byli kandydaci 
na stanowiska: ślusarz, spawacz, tokarz, 
frezer, mechanik, górnik, elektryk, pracow-
nik dozoru p/z, operator cnc, sprzedawca, 
pracownik produkcji lotniczej, pracownik 
przetwórstwa, monter konstrukcji, operator 
maszyn, pracownik ochrony, operator wóz-
ków widłowych, konstruktor, doradca ds. 
ubezpieczeń, doradca ds. nieruchomości, 
asystent/ka ds. rekrutacji, księgowa/faktu-
rzysta i wiele innych. 

Trzeba przyznać, iż impreza cieszyła się 
zainteresowaniem, jednak o wiele mniej-
szym, niż w roku ubiegłym. Mamy nadzieję, 
że spowodowane to było tym, iż większość 
mieszkańców naszego powiatu posiada już 
zatrudnienie.

Tekst: Marzena Pogonowska 
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Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób 
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Od 08.05.2017 r. do 15.12.2017 r.  w ra-
mach pomocy finansowej udzielonej na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmi-
ną Łęczna, a Powiatem Łęczyńskim działa  
Punkt  Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób 
Uzależnionych od Substancji Psychoaktyw-
nych. Działalność Punktu odpowiada na waż-
ne potrzeby społeczne mieszkańców Gminy 
Łęczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, narkotykowych 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do Punktu mogą zgłaszać się: osoby uza-
leżnione od substancji psychoaktywnych 

W celu stymulowania rozwoju dzieci z różne-
go rodzaju niepełnosprawnościami w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej  or-
ganizowane są zajęcia wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci.  

Zespół wczesnego wspomagania tworzą spe-
cjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 
rodzaju niepełnosprawności dziecka: psycho-
lodzy, oligofrenopedagog, neurologopeda, lo-
gopeda oraz terapeuci integracji sensorycznej, 
terapeuta autyzmu, specjalista alternatywnych 
i wspomagających sposobów porozumiewania 
się, specjalista metody wideotreningu, terapeu-
ta rodzin. Aktualnie wsparciem objętych jest 30 
dzieci wraz rodzinami.  

 Ważnym działaniem na którym skupia uwa-
gę zespół  jest wprowadzanie komunikacji al-
ternatywnej u dzieci niemówiących. W sposób 
indywidualny dostosowany do możliwości roz-
wojowych, psycho-fizycznych dziecka terapeuci 
pracują nad budowaniem systemu komunikacyj-
nego oraz motywacji  jako znaczącego elemen-
tu w procesie nauki porozumiewania się. W tym 
celu używają następujących metod: PECS, 
książki komunikacyjne, gesty Makaton, symbole 
PCS.  

 Kompleksowym wsparciem objęta jest cała 

Regionalne Centrum Trzeźwości 
„Maksymilian” 
21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 4 
tel. 81 462 94 99, 
wtorek-sobota 17.00-20.00 
Grupa AA: 
środa 17.00-19.00, niedziela: 9.00-11.00 
do 30 listopada 2017 r. działa Punkt konsultacyjno-infor-
macyjny (w I i III piątek miesiąca w godz. 18.00-20.00 
wsparcia udziela psycholog) 

takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopala-
cze, wyroby tytoniowe, współuzależnione 
(partnerzy osób uzależnionych), członkowie 
rodzin oraz osoby bliskie, które dostrzega-
ją problem.W Punkcie dyżurują specjaliści, 
którzy posiadają wiedzę na temat problemów 
uzależnień, współuzależnień, zjawiska prze-
mocy w rodzinie, sytuacji dziecka w rodzinie 
z problemem uzależnień, rodziców posiada-
jących pod opieką nieletnich zażywających 
substancje psychoaktywne, osób z trudno-
ściami motywacyjnymi, osób stosujących 
lub doznających przemocy domowej. Dyżury 
specjalistów odbywają się 3 razy w tygodniu: 

rodzina dziecka. Rodzice jak i rodzeństwo 
mogą korzystać z indywidualnych konsultacji 
z psychologiem oraz terapeutą rodzin, a także 
uczestniczyć w systematycznie odbywających 
się spotkaniach grupy wsparcia. Aby  nauczyć 
rodziców prawidłowej relacji z dziećmi, stoso-
wany jest wideotrening komunikacji. Ta nowo-
czesna, niezwykle skuteczna forma treningu 
stwarza możliwość uczenia się zasad dobrej ko-
munikacji poprzez kształtowanie  umiejętności 
dostrzegania i przyjmowania sygnałów komuni-
kacyjnych, inicjatyw dziecka. 

Kolejną innowacyjną metodą stosowaną w te-
rapii jest sensoplastyka. Pozwala ona na stymu-
lację wszystkich zmysłów i daje ogromną radość 
dziecku.  Podczas zajęć stosowana jest również 
metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherobone, 
elementy arteterapii, muzykoterapii, logorytmi-
ka. Prowadzona jest również terapia ręki. Aby 
zachęcić dzieci i ich rodziców do korzystania 
z dobrodziejstw literatury,  podczas terapii wpro-
wadzamy czytanie uczestniczące. Rodzic ma 
możliwość obserwacji i kontynuacji wprowa-
dzania niektórych metod w domu. W najbliższej 
przyszłości na terenie Poradni chcemy utworzyć 
salę do integracji sensorycznej, przystosowaną 
i wyposażoną do diagnozy i terapii.

Tekst: Aleksandra Połeć

w poniedziałki w godz. 17.15-19.15 przyjmuje 
specjalista ds. profilaktyki uzależnień, w śro-
dy w godz. 15.00-16.00 psycholog i pracow-
nik socjalny ds. pomocy osobom doznającym 
przemocy w rodzinie oraz prawnik w godz. 
15.00-17.00; od września do grudnia co drugi  
piątek w godz. 16.30-18.30  konsultant i pra-
cownik socjalny ds. pracy z osobami stosują-
cymi przemoc  w rodzinie. Porady udzielane 
są bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.

Tekst: Kornelia Bartoch

Stowarzyszenie „MONAR” 
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna 
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 1/1 
tel. 81 462 87 21, 506 393 443 
poniedziałek 9.00-15.00, wtorek 8.00-19.00, 
środa 9.00-14.00, czwartek 11.00-19.00, piątek 9.00-14.00

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22 (I piętro pokój 1) 
poniedziałki: 15.30-17.00 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 4 (MOPS) 
tel. 81 462 83 74 wew. 18 
poniedziałek - piątek: 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00

Poradnia Psychologiczna 
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52 (Szpital) 
tel. 81 752 62 00 

Poradnia Psychologiczna 
21-010 Łęczna,  ul. Górnicza 3 (SANITAS) 
tel. 81 752  07 41

Gdzie jeszcze znajdziesz pomoc

Zajęcia w Poradni. Fot. arch. PPP
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Gala wręczenia certyfikatów „Zakup Prospołeczny”. Fot. arch. PZAZ

28.04.2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszony 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.  Rodzaj zadania to: Pro-
wadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci 
z terenu powiatu łęczyńskiego.

Placówki wsparcia dziennego mają na celu wspomaganie wychowawczej roli 
rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci 
i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Rokrocz-
nie z tej formy wsparcia korzysta ok. 220 dzieci. Od 17 lat Powiat Łęczyński prze-
znacza na ten cel środki finansowe - w roku bieżącym jest to kwota 70 000 zł. Z 8 
podmiotami zostały zawarte umowy  na w/w zadanie  w okresie od 17.05.2017r. 
do 15.12.2017 r. 

Wykaz placówek:
1.  Parafia pw. św. Barbary w Łęcznej, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 97 (Świe-

tlica opiekuńczo-wychowawcza, w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 97 – przy parafii)
2. Stowarzyszenie Nasza Świetlica-Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Pu-

chaczów (Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Spiczynie - przy Gimna-
zjum w Spiczynie, Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Ostrówku - przy 
Szkole Podstawowej w Ostrówku, Świetlica profilaktyczno-wychowawcza 
w Nadrybiu - przy Szkole Podstawowej  w Nadrybiu, Świetlica profilaktyczno-
wychowawcza  w Albertowie - przy Szkole Podstawowej  w Albertowie, Świe-
tlica profilaktyczno-wychowawcza w Ciechankach – Ciechanki 53)

3. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans, ul. Jaśminowa 6, 21– 010 
Łęczna (Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6)

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny, ul. Świętoduska 2, 21-010 
Łęczna (Świetlica opiekuńczo-wychowawcza, w Łęcznej,  ul. Świętoduska 2 
- przy parafii)

Tekst: Barbara Tryk

Placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci

„Aktywny Samorząd” 
dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w 2017 roku kon-
tynuuje realizację programu „Aktywny Samorząd”. Program adresowany 
jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, dysfunkcją koń-
czyn górnych, dysfunkcją narządu wzroku. Celem głównym programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier 
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski przyjmowane 
są od 10.05.2017 r. do 30.08.2017 r.
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
• Obszar A – likwidacja bariery transportowej 
• Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społe-

czeństwie informacyjnym  
• Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się  
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-

pewnienie opieki dla osoby zależnej 
W 2017 roku w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach Modułu I pre-

ferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, co 
podkreśla prozatrudnieniowy charakter pomocy. Podstawą podjęcia decy-
zji o przyznaniu dofinansowania jest wniosek zawierający wszystkie wyma-
gane dane wraz z kompletem wymaganych załączników. Dokumenty są do 
pobrania na stronie internetowej www.pcprleczna.pl lub w siedzibie PCPR,  
ul. Staszica 9, pokój nr 01. Szczegółowe informacje  można uzyskać pod 
nr telefonu 81/ 53 15 366.

Tekst: Agnieszka Zakościelna

Certyfikat dla ZAZ-u
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

w Łęcznej decyzją Kapituły otrzymał w dniu 
26.06.2017r. certyfikat  potwierdzający pra-
wo do posługiwania się promocyjnym zna-
kiem jakości „Zakup Prospołeczny”. Cel jego 
istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony 
daje on klientom szansę kupowania pro-
duktów i usług ekonomii społecznej, a tym 
samym dokonywania ważnych społecznych 
działań - takie prospołeczne zakupy pozwa-
lają przy okazji codziennych wydatków po-
dejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebu-
jących, walczących o swoją samodzielność 
życiową i zawodową. Z drugiej strony cer-
tyfikowane podmioty ekonomii społecznej 
muszą dbać o jakość i konkurencyjność. De-
cyzja o zakupie ich produktów i usług wynika 
z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt 
społeczny jest  i powinien być dodatkowym 
bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjo-
nują dzięki sprzedaży produktów i usług. 
Aby ułatwić  konsumentom ich rozpoznanie, 
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 
przygotowała kampanię oznaczania ich spe-
cjalnym znakiem promocyjnym.

Opracowano i zarejestrowano znak, który 
– podobnie jak najlepsze europejskie znaki ja-
kości, intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta 
o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim roz-
poznawalne elementy: kod kreskowy, serce, 
torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej ja-
kości produktów i usług podmiotów ekonomii 
społecznej.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii 
Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia 
wybrane jednostki spośród podmiotów ekono-
mii społecznej działających na danym terenie. 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe 

umocnienie rangi i wizerunku podmiotów eko-
nomii społecznej jako symbolu usług i produk-
tów o najwyższej jakości, wykonanych w połą-
czeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie 
potencjału społecznego. Certyfikacja efektyw-
nie wspomaga działania prowadzone przez 
odznaczone podmioty ekonomii społecznej 
w zakresie marketingu i public relations. Cie-
szymy się, że Powiatowy Zakład Aktywno-
ści Zawodowej jest w gronie instytucji, które 
otrzymały znak świadczący o  wysokiej jakości 
usług. 

Tekst: Małgorzata Paprota
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Piknik rodzinny „Stawiamy na Rodzinę”
26 maja na placu przy ul. Wiosennej w Łęcznej Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łęcznej zorganizowały Piknik Rodzinny pn. 
„Stawiamy na Rodzinę”. Piknik odbył się z okazji Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego i Dnia Matki w ramach lokalnej kampanii spo-
łecznej „Razem Przeciwko Przemocy – wsparcie rodziny”, którą 
we współpracy z łęczyńskim MOPS-em i Zespołem Interdyscypli-
narnym w Łęcznej realizujemy na terenie powiatu łęczyńskiego 
już drugi  rok.

Impreza się udała i dużo się działo. Każdy kto był to widział. 
Było gwarno i kolorowo. Uczestnicy dopisali. Nawet pogoda 
z okazji Dnia Matki „zmieniła nastrój”  na bardziej przyjazny 
i po kilku deszczowych dniach  znowu zaświeciło piękne słoń-
ce. Piknik to przykład wspaniałej i owocnej współpracy i za to 
dziękujemy naszym Partnerom. Dziękujemy również Staroście 
Łęczyńskiemu Romanowi Cholewie i Burmistrzowi Łęcznej Teo-
dorowi Kosiarskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Policji 
w Łęcznej Jarosławowi Brylowi za objęcie kampanii patronatem. 
Wielkie podziękowania składamy wszystkim, którzy pomagali 
w zorganizowaniu imprezy: Dyrektorowi i pracownikom Powia-
towego Zarządu  Dróg w Łęcznej, Dyrektorowi Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Panu Markowi 
Wojciechowskiemu, Panu Pawłowi Romańczukowi, Pani Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory”, Panu Prezesowi Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Wspólnota”, Panu Komendantowi Powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Pani Komendant Stra-
ży Miejskiej w Łęcznej, Pani Prezes i Członkom Stowarzyszenia 
Regionalnego Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej,   
Dyrektorom i pracownikom: Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Łęcznej i Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łęcznej  oraz wolontariuszom. 

Największe wyrazy wdzięczności składamy wszystkim arty-
stom, którzy swoim występem uświetnili piknik. 

Dziękujemy! Bez Was nie byłoby tak pięknie!

Tekst: Elżbieta Brodzik

„Słonik Nadziei” w naszym powiecie
Akcja charytatywna TVP Lublin „Słonik Nadziei” od 10 lat wspie-

ra oddziały dziecięce szpitali Lubelszczyzny, pomaga uczestnikom 
warsztatów terapii zajęciowej i przedszkolnym oddziałom integra-
cyjnym. W tym roku zawitała do naszego powiatu.

Dzięki nawiązaniu współpracy TVP Lublin ze Starostą Romanem 
Cholewą „Słonik Nadziei” odwiedzi w naszym powiecie aż 6 pla-
cówek.  Ekipa telewizyjna była już w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Puchaczowie, Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Łęcznej, a także na oddziale dziecięcym Wschodniego Centrum 
Leczenia Oparzeń w naszym Szpitalu Powiatowym. – „Nasza Pla-
cówka otrzymała mnóstwo zabawek oraz pomocy dydaktycznych, 
które uatrakcyjnią zajęcia uczniów. Sponsorom upominków dla 
dzieci serdecznie dziękujemy!” – mówi Aneta Zabłocka Dyrektor 
ORW.

Tekst: Beata Cieślińska

Zabawy z animatorami. Fot. arch. PCPR

Rodzinne malowanie. Fot. arch. PCPR

„Słonik Nadziei” TVP Lublin w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym. Fot. arch. ORW
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Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łęcznej

Zapraszamy do 
udziału w konkursie 
fotografi cznym

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy 
na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmo-
wania takich działań i zwrócić uwagę na niedo-
puszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, 
jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem 
i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw 
Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są 
równe wobec prawa i przysługują im wszystkie 
prawa człowieka i podstawowe wolności. Ośro-
dek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej we 
współpracy z pracownikami Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Łęcznej po raz kolejny 
w stolicy naszego powiatu zorganizowały obcho-
dy Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

4 kwietnia spotkaliśmy się na placu im. Ta-
deusza Kościuszki w Łęcznej, aby powiedzieć 
całemu światu, że DZIŚ ŚWIECIMY NA NIEBIE-
SKO DLA AUTYZMU. Na niebiesko podświetlony 
został jeden z kluczowych budynków w Łęcznej 
– budynek Urzędu Miasta, w kolorze niebieskim 
popłynęły strumienie fontanny. Imprezę uświetni-
ły występy przedszkolaków, solistów, zespołów 
wokalno-instrumentalnych, grup tanecznych, 
przejazd motocyklistów, warsztaty sensoryczne 
oraz bezpłatne konsultacje ze specjalistami.

Współorganizatorami obchodów byli: Sta-
rostwo Powiatowe  w Łęcznej, Urząd Miasta 
Łęczna, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
w Łęcznej, Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Łęcznej oraz Centrum Kultury w Łęcz-
nej.

Tekst: Agnieszka Sachar

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu 
Szkół w Ludwinie „Kreator” w ramach realizacji 
zadania publicznego realizowanego ze środków 
budżetowych Powiatu Łęczyńskiego, ogłasza: 
Konkurs fotografi czny pt. „Zauroczeni pięknem 
ziemi łęczyńskiej”. 

Głównym celem konkursu jest promocja walo-
rów przyrodniczych, historycznych i turystycznych 
powiatu łęczyńskiego, pomoc twórcom – fotogra-
fom w pozyskiwaniu niezbędnego doświadczenia 
oraz promocja ich twórczości. Konkurs ma charak-
ter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotogra-
fujących. Każdy autor może przesłać pocztą lub 
dostarczyć osobiście maksymalnie trzy prace za-
pisane na płycie DVD na adres Stowarzyszenia do 
dnia 15 września 2017 r. Rozstrzygnięcie konkur-
su nastąpi 20 września 2017 r. Wernisaż wystawy 
pokonkursowej oraz rozdanie nagród odbędzie się 
1 października 2017 r. w Zespole Szkół w Ludwi-
nie. Szczegóły w regulaminie Konkursu na stronie 
internetowej www.zsludwin.pl 

     
Tekst: Jadwiga Pakaluk 

Uroczyste otwarcie obchodów przez Starostę, Burmistrza Łęcznej oraz Dyrektorów PPP i ORW. Fot. arch. ORW

Występ wychowanków ORW. Fot. arch. ORW Uczestnicy imprezy. Fot. arch. ORW 

Rusza Centrum Aktywności Senioralnej

Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łę-
czyńskiego zaprasza osoby w wieku 60+ 
zamieszkałe na terenie gmin wiejskich po-
wiatu łęczyńskiego do udziału w projekcie 
„Centrum Aktywności Senioralnej w powie-
cie łęczyńskim”. Poszukiwani są również 
wolontariusze, którzy zechcą poświęcić 
swój czas seniorom.

Centrum Aktywności Senioralnej po-
wstanie w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Ludwinie. Projekt realizowany 
jest w ramach programu Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich – FIO 2017. W ramach 
działalności Centrum zostaną zorgani-
zowane m. in. bezpłatne warsztaty z rę-
kodzielnictwa, komputerowe, kulinarne. 
Zajęcia będą odbywały się w Ludwinie, Mi-
lejowie, Puchaczowie i Spiczynie od lipca 
do grudnia 2017 r. Rekrutacja uczestników 
projektu już trwa.  Osoby zakwalifi kowane 
do udziału w projekcie będą miały obowią-
zek uczestniczyć w całym cyklu szkolenio-
wym.

Stowarzyszenie zaprasza również do 
współpracy przy realizacji projektu wolon-

tariuszy - osoby, które chcą się rozwijać 
i uczyć nowych rzeczy, są cierpliwe, em-
patyczne, tolerancyjne i dyskretne, dyspo-
nują wolnym czasem i chcą się nim dzielić. 
Nie liczy się wiek wolontariusza, bo ważny 
jest czas poświęcony seniorom, ich ener-
gia, motywacja, wiedza i umiejętności. Mile 
widziani są wszyscy, którzy są otwarci na 
potrzeby innych, potrafi ą słuchać, mają 
pozytywną energię, poczucie humoru, cie-
kawe pomysły i dobry kontakt z ludźmi.  

Seniorzy zainteresowani udziałem 
w projekcie oraz wolontariusze proszeni 
są o kontakt pod nr tel. 607 922 981 lub 
e-mail:stowarzyszeniekobietleczna@wp.pl

Tekst: Magdalena Janocińska
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Modernizowane boiska przy ZSG już otwarte
W czerwcu br. zakończyła się inwestycja pod nazwą „Modernizacja 

kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcz-
nej”. Dzięki niej uczniowie szkół przy ul. Bogdanowicza 9, członkowie 
klubów sportowych oraz mieszkańcy Łęcznej i powiatu łęczyńskiego już 
mogą korzystać z nowych boisk. 

Jedno z nich to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x22m, prze-
znaczone do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę, drugie to bo-
isko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m, 
otoczone bieżnią lekkoatletyczną o długości 200m wraz ze skocznią 
w dal z zeskocznią o wymiarach 8x3m. Wzdłuż każdego boku boisk za-
montowane zostały piłkochwyty. Cały teren oświetlony jest piętnastoma 
lampami.

Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość inwe-
stycji wyniosła 1,4 mln zł, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki do-
finansowało 50 proc. Wkład własny pokryty został ze środków Powiatu 
Łęczyńskiego (ok. 400 tys. zł) – organu prowadzącego szkołę oraz Gminy 
Łęczna (300 tys. zł), która jest właścicielem terenu.

Boisko czynne jest cały tydzień od godz. 7.00 do 22.00, a w okresie zi-
mowym od 7.00 do 20.00. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 
z wyjątkiem wakacji, pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają kluby 
sportowe, uczniowie ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespołu 
Szkół Górniczych w Łęcznej. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłat-
ne, szczegóły korzystania określa regulamin.

Tekst: Marzena Olędzka

Bieżnia lekkoatletyczna o długości 200 m. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Młodzież korzysta z nowych obiektów sportowych. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Boisko do piłki nożnej. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Boisko wielofunkcyjne. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Boisko do piłki nożnej z czterotorową bieżnią. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda”
Termin: 09.01.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Gimnazjada Powiatowa w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 
Termin: 03.02.2017 r.
Organizator: UKS „Sokół” w Jawidzu, Szkoła Podstawowa w Spiczynie, Starostwo Po-
wiatowe w Łęcznej

VIII Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. Powstanie Styczniowe w powie-
cie łęczyńskim”
Termin: 15.02.2017 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nadrybiu, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczny Dom i Gospodarstwo”
Termin: 17.02.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej
Termin: 28.02.2017 r.
Organizator: ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Powiatowa Liga Halowa Oldboyów w piłce nożnej 
Termin: 12.03.2017 r. 
Organizator: UKS Banita Milejów, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Łęczyńska Liga Halowa Piłki Nożnej
Termin: 26.03.2017 r.
Organizator:  PSZS, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
Termin: 30.03.2017 r.
Organizator: KPPSP w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów 
,,Przebudzeni do życia”- eliminacje powiatowe
Termin: 04.04.2017 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
Termin: 04.04.2017 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Pomyśl logicznie”
Termin: 05.04.2017 r.
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

XXI Konkurs Plastyczny Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych 
„Kolorowa Wielkanoc”
Termin: 07.04.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Mistrzostwa Powiatu Łęczyńskiego w halowej piłce nożnej chłopców 
pod patronatem Starosty Łęczyńskiego
Termin: 19.04.2017 r.
Organizator: PSZS w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 2017 – eliminacje powiatowe
Termin: 24.04.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik 2017” – eliminacje powiatowe
Termin: 28.04.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Konkursy powiatowe i imprezy pod patronatem 
Starosty Łęczyńskiego (Kalendarium styczeń – czerwiec 2017)

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczny Dom i Gospodarstwo”. 
Fot. P. Romańczuk

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe. 
Fot. arch. KPPSP w Łęcznej

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

Wojewódzki Przegląd Teatrów  Dziecięcych i Młodzieżowych 
– eliminacje powiatowe. Fot. arch. CK w Łęcznej
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Konkurs powiatowy „Młodzi ratownicy”
Termin: 28.04.2017 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nadrybiu, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”
Termin: 11.05.2017 r. 
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
XXXVI Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
Termin: 16.05.2017 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem 
„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” – eliminacje powiatowe
Termin: 17.05.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa ze sztuką-wycinanka”
Termin: 18.05.2017 r.
Organizator: Szkoła Podstawowa  nr  2 w Łęcznej
Historyczna Majówka w Zawieprzycach
Termin: 20-21.05.2017 r.
Organizator: Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyń-
skiego herbu Suchekomnaty, Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie, Gminna Biblioteka 
w Spiczynie
Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem ,,Jestem Bezpieczny”
- eliminacje powiatowe
Termin: 23.05.2017 r.
Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „English Around The Canada”
Termin: 29.05.2017 r.
Organizator: ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
VI Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu
Termin: 30.05.2017 r.
Organizator: Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Zespół Szkół w Cycowie
II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żyję zdrowo”
Termin: 31.05.2017 r.
Organizator: Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Przedszkole w Puchaczowie
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękno mojego miejsca zamieszkania”
Termin: 31.05.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
IX Powiatowy Konkurs Historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”
Termin:  06.06.2017  r. 
Organizator: Zespół Szkól im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Starostwo  
Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki do różniczki”
Termin: 07.06.2017 r.  
Organizator: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
Termin: 08.06.2017 r.
Organizator: Przedszkole w Puchaczowie, Przedszkole Samorządowe w Milejowie
Powiatowy Przegląd Muzyki Chóralnej 
Termin: 11.06.0217 r. 
Organizator: Chór Cordi Est, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wakacje tuż, tuż – kosmiczna podróż”
Termin: 13.06.2017 r.
Organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
XXI Powiatowy Konkurs Poetycki „Sztubackie strofy”
Termin: 13.06.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Powiatowy Konkurs Plastyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Termin: 21.06.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu. 
Fot. arch. ZS w Cycowie

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

Powiatowy Konkurs Ortograficzny. 
Fot. arch. Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Konkurs powiatowy „Młodzi ratownicy”. 
Fot. arch. Szkoły Podstawowej w Nadrybiu
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Nowości na turystycznej mapie powiatu 
Wakacje to doskonały czas na rodzinne wycieczki. W ostatnich kilku latach 

na turystycznej mapie powiatu łęczyńskiego pojawiło się kilka nowych atrakcji, 
które warto odwiedzić. Więcej informacji: www.turystyka-pojezierze.pl. Zapra-
szamy też do korzystania z bezpłatnej aplikacji na telefon „Kameralne Poje-
zierze”.

Park linowy w Ciechankach
Park znajduje się na terenie „Zajazdu w Lesie”. Obejmuję trasę trudną (230 

m), średnią (200 m), łatwą (150 m) oraz tyrolkę (300 m). Na terenie obiektu 
znajduje się również mini zoo. Park zaprasza od godz. 10.00 do zmierzchu, 
sobota w godz. 10.00 - 17.00

„Zajazd w Lesie”, Ciechanki 1, 21-113 Puchaczów, tel. 603 816 700.

Ścieżka przyrodnicza „Nadrybie”
Ścieżka została wytyczona przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. we współ-

pracy Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków wokół Zalewu Nadryb-
skiego – sztucznego zbiornika, który powstał w wyniku prowadzonych tam 
robót górniczych. Można tam zaobserwować wiele ciekawych i chronionych  
gatunków zwierząt, a przede wszystkim ptaków. Ścieżka ma długość ok. 2 km. 
Na trasie znajdują się tablice informacyjne oraz miejsca do odpoczynku.

Ośrodek rekreacyjny w Jaszczowie
Nad rzeką Wieprz, przy szkole podstawowej w Jaszczowie powstała przy-

stań kajakowa z wypożyczalnią kajaków i rowerów. Dla grup zorganizowanych 
istnieje możliwość organizacji spływu, rajdu rowerowego, a także noclegu 
w schronisku młodzieżowym.

Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”, Jaszczów 24,  
21-020 Milejów, tel. 501 547 237, 518 857 667, www.nadwieprzem.org

Muzeum broni i strojów z XVII w.
Muzeum mieści się w zabytkowym lamusie na terenie zespołu parkowo-

pałacowego w Zawieprzycach. W niewielkim muzeum Stowarzyszenie Chorą-
giew Zamku w Zawieprzycach zgromadziło m.in. broń i stroje z epoki, dzięki 
którym można lepiej poznać i zrozumieć czasy w których żyli Jan III Sobieski 
i jego przyjaciel - właściciel zamku w Zawieprzycach - Atanazy Miączyński. 
Dla grup zorganizowanych możliwość organizacji zwiedzania, warsztatów hi-
storycznych i kulinarnych, a także noclegu w schronisku szkolnym w uzgod-
nionym terminie. Czynne: niedziela w godz. 14.00-16.00. 

Muzeum Czasów Jana III Sobieskiego, Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn, 
tel. 502 056 124, www.suchekomnaty.pl

Dworek nad Wieprzem w Kijanach
W malowniczej posiadłości usytuowanej w Kijanach nad rzeką Wieprz, 

organizowane są  imprezy okolicznościowe, spływy kajakowe, potańcówki.  
W obiekcie w działa również restauracja, w sezonie letnim czynna: wtorek-
piątek w godz. 13.00-20.00, niedziela w godz. 12.00-20.00.

Dworek nad Wieprzem, Kijany 27, 21-077 Spiczyn, tel. 513 091 717, 
www.dworeknadwieprzem.pl

Ośrodek Jeździecki „Marysieńka”
Naukę jazdy konnej można zacząć w wieku 10 lat. Pod okiem instruktora 

mogą szkolić się zarówno osoby początkujące jak i jeźdźcy bardziej zaawan-
sowani. Młodszym klientom proponowane są przejażdżki na koniu połączone 
z ćwiczeniami oraz zabawą, osobom bardziej zaawansowanym nauka skoków 
przez przeszkody oraz wyjazdy w teren. Na terenie ośrodka znajduje się pole 
namiotowe i campingowe.

Ośrodek Jeździecki „Marysieńka”, Spiczyn 101 B, 21-077 Spiczyn,  
tel. 606 947 616, www.osrodek-marysienka.pl 

Tekst: Beata Cieślińska
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Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca Powia-
tową Bibliotekę Publiczną odwiedzili goście 
z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Łęcznej – Ewelina, Weronika, Arkadiusz 
i Rafał. 

Wychowankom towarzyszyli opiekunowie: 
Aneta Zabłocka – Dyrektor ORW w Łęcznej, 
Ewelina Misiewicz – specjalista ds. fizjotera-
pii, Agnieszka Wysokińska – pomoc nauczy-
ciela, Elżbieta Patyra – pomoc nauczyciela. 
Była to pierwsza wizyta tej grupy w bibliotece. 
Wszystkich przywitała Dyrektor PBP Jadwiga 
Marczewska. Goście zapoznali się z działal-
nością i funkcjonowaniem placówki oraz z za-
sadami zachowania w bibliotece. Wychowan-
ków zaciekawił bogaty księgozbiór biblioteki. 
Największą atrakcją były wypełnione po brze-
gi regały z książkami. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się książki dla dzieci, które 
zachwycały różnorodnymi kształtami i koloro-
wymi ilustracjami. Dziewczyny z uwagą prze-
glądały publikacje na temat mody, kosmetyki 
oraz pielęgnacji paznokci. Chłopcy z zacieka-
wieniem obejrzeli wydawnictwa prezentujące 
pojazdy mechaniczne.

Jedna z uczestniczek – Ewelina – obcho-
dziła tego dnia urodziny. Nie zabrakło więc 
życzeń, odśpiewania „Sto lat” i urodzinowego 
tortu. Czas minął szybko i wszyscy zgodnie 
potwierdzili, że chętnie ponownie zawitają 
w progi Biblioteki.

Tekst: Magdalena Kosacka

Dzień Dziecka 
w Bibliotece

W dniach 2-4 czerwca w Lublinie na Placu Teatralnym przy CSK wiele się działo! A wszystko 
to za sprawą VIII edycji Lubelskich Targów Turystycznych. Nie mogło na nich zabraknąć stoiska 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, które zostało przygotowane przy współpracy Starostwa Po-
wiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz Poleskiego Parku Narodowego.

Piękna słoneczna pogoda i letni klimat nadały VIII Targom Turystycznym wyjątkowego cha-
rakteru, co docenili liczni odwiedzający. Zaprezentowało się ponad 20 regionów turystycznych 
i organizacji turystycznych, 6 biur podróży oraz 10 przedstawicieli obiektów turystycznych i ga-
stronomicznych. Na scenie i w specjalnej strefie wystawców prezentowała się Hiszpania, do której 
połączenia uruchamia lubelskie lotnisko. Zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się również 
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nich były: zaproszenia do Poleskiego Parku 
Narodowego, karnety na spływ kajakowy rzeką Wieprz od Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej 
„Nad Wieprzem” w Jaszczowie, bilety do parku linowego przy „Zajeździe w Lesie” w Ciechankach, 
wejściówki do Muzeum - Zespołu Synagogalnego we Włodawie. Odwiedzający stoisko Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego chętnie sięgali po foldery z opisem największych atrakcji naszego re-
gionu oraz mapy Pojezierza. Odwiedzający mogli również zapoznać się z ofertą Poleskiego Parku 
Narodowego, ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych, spływów kajakowych 
Wieprzem i Bugiem. 

Tekst: Beata Cieślińska

26 października, w 17-tą rocznicę rozpoczęcia działalności przez Powiatową Bibliotekę Publicz-
ną w Łęcznej odbędzie się kolejna edycja Turnieju Mowy Polskiej. VI odsłona konkursu dotyczyć 
będzie „Wydarzeń, o których warto pamiętać” na ziemiach obecnego powiatu łęczyńskiego.

Tak jak poprzednie, również tegoroczna edycja ma na celu promocję historii naszej „małej oj-
czyzny”, popularyzację literatury regionalnej, kształtowanie regionalnej tożsamości, rozwijanie 
uzdolnień, twórczego myślenia oraz propagowanie piękna i poprawności języka polskiego. For-
mą prezentacji jest oracja tj. uroczysta i barwna przemowa oparta na wybranej literaturze. Do 
niezwykłej podróży przez historię zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego, 
niezależnie od wieku, którzy kochają historię naszego regionu i chcą ją propagować w szerszym 
gronie. Zachęcamy do popularyzacji zdarzeń znaczących (np. nadanie praw miejskich Łęcznej, 
bitwa cycowska), ale także do zagłębiania się w meandry historii i „odkopywania” z zamierzchłej 
przeszłości, ukrytych głęboko, często już zacierających się w pamięci faktów. Regulamin, karta 
zgłoszenia uczestnictwa oraz bibliografia do Turnieju są dostępne na stronie www.biblioteka.po-
wiatleczynski.pl.

Tekst: Monika Bogusz

Pojezierze na Lubelskich 
Targach Turystycznych

Zapraszamy do udziału 
w Turnieju Mowy Polskiej

Stoisko Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Fot. arch. LROT

Wizyta wychowanków ORW w Bibliotece Powiatowej.
Fot. arch. PBP w Łęcznej
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Nagrody i stypendia 
sportowe

Licealiści z „Jagiellończyka” 
pojadą do Brukseli

Lata 2016/2017 były bardzo udane dla sportowców 
z naszego regionu. Po raz kolejny zawodnicy oraz trene-
rzy z terenu powiatu łęczyńskiego, którzy odnieśli sukcesy 
w swoich dyscyplinach sportu otrzymali stypendia oraz na-
grody pieniężne. 

Stypendium na okres 6 miesięcy przyznano Pawłowi 
Siedleckiemu zawodnikowi Klubu Sportowego ,,Budow-
lani” w Lublinie w dyscyplinie rugby. Nagrody pieniężne 
otrzymali: Sandra  Bobowicz - zawodniczka MGKS „Gwa-
rek” Łęczna (boks), Jakub Janusz Jagodziński - zawodnik 
Termochem Chemik Puławy/AZS Politechniki Lubelskiej 
(brydż sportowy) oraz zawodnicy Ludowego Klubu Spor-
towego „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Spiczynie: 
Klaudiusz Pachuta, Olgierd Gąsior, Jakub Chmielewski, 
Bartłomiej Żuraw oraz Konrad Wójcik (zapasy styl wolny). 
Nagrody pieniężne przyznano również trenerom: Markowi 
Kozakowi z Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego ,,Gwa-
rek” Łęczna oraz Tomaszowi Żurawiowi z Ludowego Klubu 
Sportowego „Iskra” przy Szkole Podstawowej w Spiczynie.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym dziękujemy za 
wkład w promocję naszego powiatu i życzymy kolejnych 
sukcesów. Nowe zasady przyznawania stypendiów, na-
gród oraz wyróżnień sportowych dostępne są na stronie  
www.powiatleczynski.pl w zakładce Poradnik mieszkańca. 

Tekst: Monika Haraszczuk

Justyna Głąb, Wiktoria Olender i Oliwia Polak - trzy uczennice pierwszej klasy I LO im. 
Jana Zamoyskiego z „Jagiellończyka” pojadą we wrześniu do Brukseli. Wyjazd ten jest 
główną nagrodą dla dwunastu trójosobowych drużyn wyróżnionych w wojewódzkim kon-
kursie „Twoje europejskie wyzwanie” organizowanym przez europosła Krzysztofa Hetmana.

Dwa lata temu uczennice z LO „Zamoyskiego” i Technikum z „Jagiellończyka” również 
brały udział w I edycji tego konkursu i również znalazły się wśród jego finalistów. W efekcie 
czego miały okazję zobaczyć i zwiedzić m. in. Parlament Europejski oraz siedzibę Komi-
sji Europejskiej. Zadaniem tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, było przygotowanie 
przez uczniowskie drużyny jednominutowego nagrania o tym, jak obecność w UE zmieniła 
ich najbliższe otoczenie - miasto, gminę lub powiat. Dziewczęta z I A LO pod opieką pani 
Marzeny Niedźwiadek przygotowały materiał o podejmowanych ze środków unijnych re-
montach w Łańcuchowie. O tym kto pojedzie do Brukseli zadecydowało głosowanie na 
poszczególne materiały filmowe online za pośrednictwem Facebooka.

 Tekst: Emilia Salak

W marcu Spółka Wirtualne Powiaty 3 rozpoczęła nową kampanię mar-
ketingową MegaMistrz LTE. W przeciągu dwóch miesięcy dotarła z nowy-
mi materiałami reklamowymi i informacją o promocji  do  102 miejscowości 
powiatu łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego.

- „Nasz Internet jest już w każdej gminie. Udało się to dzięki korespon-
dencji do  mieszkańców wybranych miejscowości, rozwieszeniu 16 ba-
nerów na terenie gmin, a przede wszystkim dzięki uprzejmości Wójtów, 
Radnych, Sołtysów oraz rozniesieniu ulotek mieszkańcom powiatów. Na 
przestrzeni lutego i marca uczestniczyliśmy w 81 zebraniach sołeckich. 

Obecnie z sieci WP3 LTE korzysta 309 jednostek samorządowych oraz 
ponad 600 mieszkańców powiatu łęczyńskiego, świdnickiego oraz wło-
dawskiego. Jesteśmy w trakcie zapewnienia dostępu do Internetu miesz-
kańcom Gminy Mełgiew w ramach projektu „Mełgiew - Gmina równego 
dostępu do internetu” - mówi Prezes Spółki Małgorzata Kolary-Woźniak.

Spółka utworzyła punkt obsługi klienta, dzięki czemu jest do Państwa 
dyspozycji pod numerami telefonów:  881 445 001 lub 881 445 002 w go-
dzinach 8.00- 16.00. Warto skorzystać z aktualnej oferty, bo od kwietnia 
ceny Internetu poszły mocno w dół - ok. 30%!

Tekst: Aleksandra Korszla

Coraz więcej abonentów sieci internetowej WP3
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14 czerwca  Zarząd Powiatu w Łęcznej 
zatwierdził wyniki konkursów na dyrektorów 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Mi-
lejowie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ki-
janach. Dyrektorem „Bolivara” na kolejną ka-
dencję został Dariusz Szafranek. Dyrektorem 
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach została 
Jolanta Wąsala – dotychczasowy Wicedyrek-
tor. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami konkurs na dyrektorów szkół przepro-
wadzany jest co 5 lat. Dyrektorów wyłoniła 
komisja powołana przez Zarząd Powiatu, 
w skład której wchodzili przedstawiciele: or-
ganu prowadzącego, Lubelskiego Kuratorium 
Oświaty, związków zawodowych, nauczycieli 
i rodziców uczniów danej szkoły. 

Tekst: Beata Cieślińska

Konkurs na 
dyrektorów szkół 
rozstrzygnięty

Klasa wojskowa 
w „Bolivarze”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
uczniów i rodziców oraz biorąc pod uwagę ten-
dencje na rynku pracy ZS Nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie w nowym roku szkolnym 2017/2018 
utworzy w Liceum Ogólnokształcącym klasę 
wojskową.

28 marca w obecności Starosty Łęczyńskie-
go zostało podpisane porozumienie o współ-
pracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im. Si-
mona Bolivara w Milejowie a Dowództwem 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mjr 
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Poro-
zumienie podpisał pułkownik Tadeusz Nastoro-
wicz oraz Dyrektor szkoły Dariusz Szafranek. 
Absolwenci tej klasy będą mieli pierwszeństwo 
w powoływaniu do Terytorialnej Służby Wojsko-
wej oraz w ubieganiu się o przyjęcie do wyż-
szych szkół wojskowych. Wojska Obrony Te-
rytorialnej (WOT) będą piątym, samodzielnym 
rodzajem sił zbrojnych. Ich misją będzie obrona 
oraz wspieranie lokalnych społeczności w cza-
sie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk 
żywiołowych lub katastrof. Do końca 2019 roku 
zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które 
wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych 
dowództwu WOT. Wcześniej szkoła podpisała 
również porozumienie o współpracy z Wyższą 
Oficerską Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Patronat „Szkoły Orląt” to dla uczniów z „Boliva-
ra” możliwość korzystania z bazy dydaktycznej 
tej placówki oraz zajęcia prowadzone przez wy-
kładowców wojskowych.

Tekst: Dariusz Szafranek

Sukces uczennic „Bolivara” 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Goście z Kanady i Hongkongu 
w „Bolivarze”

Z przyjemnością informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 
Aleksandra Pietrzak oraz Michalina Danielak (klasa II LO) z sukcesem wzięły udział w ogólnopolskim  
konkursie organizowanym w związku z 49. edycją Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy. 

Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu promującego to niezwykłe wydarzenie. 19 maja 
ogłoszono wyniki konkursu. Za plakat „Lalka” jury przyznało Aleksandrze Pietrzak I miejsce. Micha-
linę Danielak natomiast uhonorowano wyróżnieniem. Nagrodę z rąk Starosty Puławskiego dziew-
częta odebrały w obecności Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie Dariusza Szafranka. Warto 
dodać, że wymienione uczennice biorą udział w zajęciach plastycznych prowadzonych przez Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie - Dominikę Kornecką.

Tekst: Renata Nowomińska

W maju  po raz kolejny Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie miał przyjemność 
gościć studentki w ramach międzynarodowej wymiany studentów. Tym razem były to dziewczęta 
z Hongkongu oraz z Kanady o wdzięcznych imionach Mika i Mary. 

Przypominamy, że w ramach projektu AISEC uczniowie „Bolivara” mieli okazję zetknąć się z do-
robkiem tak odległych krajów, jak Grecja, Japonia Peru oraz Iran. Studenci przybliżają kulturę 
krajów z których pochodzą. Uczniowie milejowskiej szkoły tym samym mają ponownie możliwość 
doskonalenia swych umiejętności językowych oraz poznawania odległych kultur. Ze studentkami 
i ich opiekunami z Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie spotkał się Starosta Roman 
Cholewa. Dziewczyny wzięły również udział w XI Międzyszkolnych Spotkaniach z Poezją Wieloję-
zyczną zorganizowanych przez szkołę.

Tekst: Karolina Duda

Laureatki konkursu z z Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie. Fot. arch. szkoły

Spotkanie studentek i ich opiekunów z Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie ze ze Starostą Łęczyńskim. Fot. P. Romańczuk
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17 maja u w siedzibie Zarządu LW „Bogdanka” zostało podpisane poro-
zumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej, 
Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim a Lubelskim Węglem „Bogdanka” 
S.A. Na jego mocy został ustanowiony program stypendialny dla najlepszych 
uczniów kształcących się w zawodach bezpośrednio związanych z górnic-
twem, jak również w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. 

W spotkaniu udział wzięło po ośmiu najzdolniejszych uczniów kształcą-
cych się w zawodzie górniczym w każdej ze szkół, dyrektorzy obydwu placó-
wek oraz prezesi Zarządu LW „Bogdanka” S.A., a także prezesi spółek RG 
Bogdanka i MR Bogdanka.

Pierwszy z dokumentów zakłada nagradzanie uczniów osiągających naj-
lepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych. Kwota stypendium to 
1000 zł za semestr. Umowa obowiązuje do 30.07.2020 r. Drugi dokument 
dotyczy wdrożenia projektu „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu „Bog-
danka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych”. Umowa obowiązuje 
do 31.12.2020 r. Dzięki niej co roku  6 najzdolniejszych absolwentów z oby-
dwu szkół otrzyma propozycję pracy w LW „Bogdanka” S.A.

Najlepsi, którzy zechcą kształcić się dalej, będą mogli skorzystać z progra-
mu wspierającego „Bogdanki” od samego początku studiów na AGH i innych 
uczelniach, kształcących w zawodach górniczych. - „Jak miałbym dzisiaj 19 
lat i wiedzę, którą mam w tym momencie” – mówił Prezes „Bogdanki” - „to 
na pewno wybrałbym górnictwo. Dlaczego? Dlatego, że bez konkurencji do 
emerytury mógłbym piastować wysokie stanowisko. Bardzo szybko. Starsi 
ode mnie odchodziliby na emeryturę, a kolegów konkurentów nie byłoby. Na 
wydziale górniczym na AGH studiuje dzisiaj kilkanaście osób na roku. Dla-
tego czasami trzeba iść pod prąd. Oprócz Bogdanki jest Śląsk, jest KGHM 
Polska Miedź, jest gdzie pracować” - zapewniał. 

18 maja została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatem 
Łęczyńskim a Górnikiem Łęczna S.A. i Górniczym Klubem Sportowym 
Górnik Łęczna. Celem współpracy jest realizacja programu szkolenia 
sportowego w piłce nożnej i innych sportach uprawianych przez uczniów 
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Podpisana umowa daje wymierny efekt w postaci poszerzenia ofer-
ty edukacyjnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej o klasy sportowe. 
Utworzenie takiej klasy stworzy uczniom optymalne warunki do rozwijania 
talentów i pasji uzdolnionej młodzieży. Ponadto umowa jest gwarantem 
profesjonalnego przygotowania sportowego uczniów. W oparciu o nią 
Powiat ma zapewnić warunki do realizacji programu szkolenia sportowe-
go opracowanego dla młodzieży w klasach sportowych. Natomiast kluby 
udzielą merytorycznej i organizacyjnej pomocy w zakresie edukacji, pro-
mocji czy spotkań z trenerami i zawodnikami.

- „Umowa stwarza możliwość pogodzenia procesu dydaktycznego 
z czynnym uprawianiem sportu. Ponadto stwarza możliwość korzysta-
nia z miejscowej bazy sportowej. W obrębie Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej wyremontowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat sale gimna-
styczne wraz z zapleczem. Aktualnie kończymy remont boisk sportowych 
przy tym Zespole” – mówił Roman Cholewa, Starosta Łęczyński.

Artur Kapelko, Prezes Górnika Łęczna S.A. podkreślając znaczenie 
podpisanej umowy powiedział – „Cieszymy się, że młodzież ma szansę 
łączenia edukacji, w tym edukacji profilowanej czyli zdobycia konkretnej 
umiejętności, konkretnego zawodu z uprawianiem sportu. Daje to zabez-
pieczenie, że w razie ewentualności, że ktoś kto nie zostanie wyczyno-
wym sportowcem będzie miał konkretny fach w ręku.”

Na szerszy aspekt zawartej umowy zwrócił uwagę Krzysztof Kwiatkow-
ski, Prezes GKS Górnik Łęczna - „Celem tej umowy, jest też rozruszanie 

Taka forma inwestycji w przyszłe kadry LW „Bogdanka” S.A. na pewno 
będzie motywująca dla uczniów, aby rozwijali zainteresowania zawodowe, 
ale też ułatwi zdobycie stabilnej i satysfakcjonującej finansowo posady 
w firmie mającej wysokie notowania na rynku pracy w regionie i w Polsce, 
szczególnie, że ogłoszona w tym roku strategia rozwoju LW „Bogdanka” za-
kłada m.in: „podwojenie zasobów operatywnych w oparciu o złoże Ostrów 
i przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat”. 23 czerwca 2017 r. podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego 5 tegorocznych absolwentów ZSG 
w Łęcznej otrzymało „Przepustkę do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka 
S.A. „. Nagrodę otrzymali: Paweł Kot, Patryk Olszewski, Andrzej Onyszko, 
Rafał Podgornow, Marek Szelepusta, absolwenci kierunku technik elektryk.

Tekst: Marzena Olędzka

młodzieży. Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu i prowadzenia 
aktywnego trybu życia.”

- „Jako Zespół Szkół Górniczych chcemy oprzeć się na tradycjach 
sportowych łęczyńskich klubów, a także dać młodym sportowcom kon-
kretny zawód w oparciu o naszego partnera Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A.” – podkreślił Arkadiusz Marucha, Dyrektor ZSG w Łęcznej.

Tekst: Marzena Szypulska

Stypendia i praca w „Bogdance” 
dla najzdolniejszych uczniów

W ZSG będą się kształcić sportowcy 
Przepustka do pracy w LW „Bogdanka” S.A. dla 5 absolwentów ZSG w Łęcznej. 
Fot. arch. szkoły

Konferencja prasowa z okazji podpisania umowy o współpracy Powiatu Łęczyńskiego 
z Górnikiem Łęczna S.A. i GKS „Górnik Łęczna”. Fot. P. Romańczuk
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE
Ludwin 30A, 21-075 Ludwin, www.zsludwin.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)
Szkoła Policealna (weekendowa): technik administracji (zajęcia dodatkowe sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna), opiekun osoby star-
szej, florysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik ochrony fizycznej osób i mienia
Szkoła Policealna (wieczorowa): technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (weekendowe): kucharz, rolnik, technik agrobiznesu, technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik 
rachunkowości, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, www.zsg-leczna.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (weekendowe): technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik przeróbki kopalin stałych, technik 
elektryk

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, www.kkjagiellonczyk.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)
Szkoła Policealna (weekendowa): technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (weekendowe): technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. S. BOLIVARA W MILEJOWIE
ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, www.zs2milejow.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)
Szkoła Policealna dla Dorosłych (weekendowe): technik administracji, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (weekendowe): elektryk, sprzedawca, ślusarz, technik informatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
Kijany 19, 21-077 Spiczyn, www.zsrkijany.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)
Szkoła Policealna (weekendowa): technik turystyki wiejskiej, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (weekendowe): kucharz, cukiernik, rolnik, ogrodnik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik technologii żywienia, technik hodowca koni

Oferta dla osób dorosłych w szkołach Powiatu Łęczyńskiego: 

Zespół Szkół w Ludwinie – specjaliści 
od kształcenia osób dorosłych

W naszym powiecie w kształceniu osób 
dorosłych specjalizuje się Zespół Szkół w Lu-
dwinie. Rekrutacja w szkołach ponadgimna-
zjalnych dla dorosłych nadal trwa, słuchacze 
nie ponoszą opłaty za naukę, warto zatem 
zastanowić się nad podwyższeniem własnych 
kwalifikacji. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 
jesienią.

- „Osobom dorosłym dajemy szansę zdo-
bycia nowego, atrakcyjnego zawodu, czy to 
w szkole policealnej, czy na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym, będącym pozaszkolną 
formą kształcenia osób dorosłych. Od kilku lat 
kształcimy z bardzo dobrymi wynikami tech-
ników sterylizacji medycznej, opiekunów me-
dycznych, masażystów, techników logistyków, 
techników rachunkowości i administracji oraz 

rolników. Szkoła umożliwia również uzupeł-
nienie lub zdobycie wykształcenia średniego 
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych” – 
mówi Dyrektor Magdalena Dyndur.

Wszyscy słuchacze kursów w ramach da-
nego zawodu mogą podwyższać swoje umie-
jętności, wybierając tzw. kwalifikacje, trwające 
przeważnie 2 semestry, czyli jeden rok szkol-
ny. Każdy absolwent kursu kwalifikacyjnego 
otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, 
co umożliwia przystąpienie do państwowego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie, przeprowadzonego przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. Szkoła jest ośrodkiem 
egzaminacyjnym we wszystkich zawodach 
w których kształci. Absolwent, który ukończył 
kurs oraz zdał egzamin otrzymuje dyplom po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Swoim słuchaczom placówka gwarantuje 
wykwalifikowaną kadrę, doskonale wyposa-
żone pracownie, możliwość odbywania zajęć 
praktycznych m.in. w Szpitalu Powiatowym 
w Łęcznej, w gospodarstwach rolnych, przed-
siębiorstwach logistycznych, biurach rachunko-
wych, gabinetach kosmetycznych. - „Naszym 
atutem jest również doskonała atmosfera, która 
sprzyja procesowi uczenia się. Nasi uczniowie 
i słuchacze są jednocześnie gospodarzami 
szkoły, to oni są organizatorami m. in. kon-
certów charytatywnych, pikników rodzinnych, 
wigilii integracyjnej, zbiórek krwi i rejestracji 
dawców szpiku kostnego i komórek macierzy-
stych, akcji „Góra grosza”, „Za jeden uśmiech”, 
„Szlachetna paczka” – dodaje Dyrektor Dyndur.

Tekst: Jadwiga Pakaluk
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31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto 
jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o 
zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wy-
boru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Tego-
roczne obchody Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzone są pod 
hasłem:  „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stojąca na straży 
zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia 
konsumpcji wyrobów tytoniowych poprzez prowadzenie działań 
informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu skutków 
zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego. Palenie tytoniu jest silnie 
powiązane z nowotworami płuc, krtani, gardła, przełyku, jamy ust-
nej, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, trzustki, wątroby, szyjki 
macicy. U  palących wzrasta ryzyko chorób układu oddechowego, 
układu krążenia, a także powstania wrzodów żołądka i upośledze-
nia płodności. Wraz z utratą zdrowia, pogarsza się również wygląd. 
Skóra traci jędrność i elastyczność. Palenie przyspiesza powsta-
wanie zmarszczek, sprzyja  pojawianiu się przebarwień i kamienia 
na zębach, nieświeżego oddechu czy żółknięciu palców. Czas na 
zmianę!

Pomoc w rzuceniu palenia uzyskasz dzwoniąc na numer Telefo-
nicznej Poradni Pomocy Palącym: 801 – 108 – 108.

Odwiedź też stronę internetową: www.jakrzucicpalenie.pl i do-
wiedz się więcej na temat uzależnienia od wyrobów tytoniowych.

Opracowanie: Elżbieta Dyzma

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. wprowadza zmiany w Ko-
deksie karnym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Ko-
deksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w Prawie o ruchu dro-
gowym. Regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, 
którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są 
niejednokrotnie dzieci.
Najważniejsze nowe przepisy:
• Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wypadku lub po-

wodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do więzienia na co najmniej  
2 lata. Kara nie będzie mogła zostać zawieszona.

• W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie jego 
przedawnienie nastąpi dopiero po 3 latach od daty popełnienia czynu.

• Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo jazdy decyzją 
administracyjną, narazi się nie tylko na karę do dwóch lat więzienia, obo-
wiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego zakaz prowadzenia po-
jazdów od roku do 15 lat.

• Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie skazany na karę 
nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do 
niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

• Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc uciec, nie za-
trzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych ze ścigającego go 
radiowozu, popełni przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia. Sąd 
obligatoryjnie zakaże mu prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.
Zaostrzenie przepisów pomoże Policji na skuteczne ściganie sprawców 

przestępstw drogowych i wykroczeń. Tylko w 2016 roku nietrzeźwi kierow-
cy spowodowali 1686 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 221 
osób, a 2100 odniosło obrażenia ciała.

Źródło:www.leczna.lubelska.policja.gov.pl

Tytoń – zagrożenie 
dla rozwoju

Surowsze kary dla 
piratów drogowych

„Kijany” organizatorem etapu centralnego 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

XLI finał ogólnopolskiej olimpiady w tym roku 
organizowany był przez Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie oraz Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach. 2 czerwca w Kijanach odbyły się 
eliminacje pisemne oraz część praktyczna 
w 11 blokach tematycznych: gastronomia, 
technologia żywności, produkcja roślinna, 
produkcja zwierzęca, weterynaria, leśnictwo, 
ochrona i inżynieria środowiska, ogrodnictwo, 
architektura krajobrazu, agrobiznes i  mecha-
nizacja rolnictwa. 

W eliminacjach wzięło udział 238 uczniów 
z całej Polski – 9 okręgów olimpijskich. Uro-
czysta inauguracja odbyła się w sali gimna-
stycznej szkoły w Kijanach i zgromadziła ok. 
450 osób. Szkoła w Kijanach gościła również 
dyrekcję partnerskiej Szkoły Rolniczej z La-
chowicz na Białorusi, która z zainteresowa-
niem obserwowała organizację i przebieg 
olimpiady.

Organizacja tak ogromnego przedsięwzię-
cia była dużym wyzwaniem logistycznym. 

Wymagała m.in. przygotowania całokształtu 
dokumentacji merytorycznej i promocyjno- in-
formacyjnej, zorganizowania części pisemnej i  
praktycznej konkursu, zakwaterowania uczest-
ników. Jan Trojak Dyrektor Zespołu Szkół Rol-
niczych w  Kijanach odebrał od JM Rektora 
prof. dr hab.  Zygmunta Litwińczuka puchar 
w podziękowaniu za organizację olimpiady. 

Uroczystość wręczenia nagród uczestnikom 
i laureatom odbyła się 3 czerwca w Centrum 
Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie. Wręczono nagrody najlepszym 
uczestnikom, najlepszym szkołom. Starosta 
Łęczyński ufundował puchary: dla ucznia 
z najwyższym wynikiem punktowym oraz 
dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach za 
wzorową organizację olimpiady, które wręczył 
Wicestarosta Dariusz Kowalski. Uroczystość 
uświetniona została występem artystycznym 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tekst: Jolanta Wąsala
Podziękowania dla ZSR za organizację olimpiady. 
Fot. arch. ZSR w Kijanach
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Aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” działa i po-
zwala na skuteczną walkę z piratami drogowymi. Aktywna współpraca 
obywateli i Policji z wykorzystaniem KMZB skutkuje zwiększeniem po-
ziomu bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania.

W naszym powiecie z możliwości jaką daje aplikacja skorzystali 
m.in. mieszkańcy Janowicy i Szpicy. Mieszkańcy za pomocą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Publicznego przekazali policjantom 
informację o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców 
przejeżdżających przez ich miejscowości. Dzięki sygnałom zaplanowa-
no dodatkowe patrole ruchu drogowego. W Janowicy 23-letni mieszka-
niec Cycowa w terenie zabudowanym, przy ograniczeniu do 40 km/h na 
liczniku miał 105 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, 
dodatkowo kierowca został ukarany 400 złotowym mandantem oraz 
nałożono na niego punkty karne. Tego samego dnia w Janowicy za 
przekraczanie prędkości kilkusetzłotowymi mandatami zostało ukara-
nych 3 innych kierowców. W Szpicy 29-letni łęcznianin w terenie za-
budowanym, przy ograniczeniu do 50 km/h na liczniku miał 104 km/h. 
Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, dodatkowo kierowca zo-
stał ukarany wysokim mandatem oraz nałożono na niego punkty karne. 
Tego samego dnia w Szpicy za przekraczanie prędkości mandatami 
zostało ukaranych 6 innych kierowców.

Chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz 
mieć na to wpływ, podziel się swoimi spostrzeżeniami. Odwiedź Krajo-
wą Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa: www.lubelska.policja.gov.pl

Tekst: Michał Grzesiuk

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

24 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej odbył się Finał Wojewódzki 
XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 
szkół podstawowych. W imprezie, która została organizowana w Łęcz-
nej już po raz czwarty wzięły udział reprezentacje prawie ze wszystkich 
powiatów woj. lubelskiego - 19 drużyn. 

Patronat nad turniejem objęli Wojewoda Lubelski, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego oraz Lubelski Kurator Oświaty. Impreza została 
zorganizowana dzięki współpracy z Zarządem Okręgowym PZM w Lu-
blinie, WORD w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz z Woje-
wódzką Komendą Policji w Lublinie. Zadania z którymi musieli zmierzyć 
się uczestnicy to  test wiedzy, zadanie praktyczne z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykazanie się umiejętnością 
jazdy po torze przeszkód i w miasteczku drogowym. Zwycięzcą elimina-
cji wojewódzkich została Szkoła Podstawowa w Korczowie. W kategorii 
indywidualnej chłopców najlepszym okazał się Hubert Blicharz ze Szko-
ły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej, a dziewcząt Maria Szwed ze 
Szkoły Podstawowej nr 27 w Korczowie.

Tekst: Michał Grzesiuk

Na dworze jest coraz cieplej. Nie zapominajmy jednak, że właśnie słoń-
ce i wysoka temperatura stają się zagrożeniem dla ludzi i zwierząt pozo-
stawionych w zaparkowanych pojazdach. Apelujemy szczególnie do osób 
dorosłych, aby nie bagatelizować tego problemu i nie zostawiać dzieci 
i zwierząt w samochodzie nawet na chwilę.

Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, 
w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie dopro-
wadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Wydaje się, że nic złego 
nie powinno się stać jeśli pozostawimy śpiące dziecko lub zwierzę w po-
jeździe na przysłowiową chwilę, by zrobić szybkie zakupy czy załatwić 
jakąś sprawę. Nic bardziej mylnego, wystarczy kilkanaście minut, aby 
w zamkniętym pojeździe temperatura wrosła do poziomu, który może za-
grażać naszemu życiu. Dzieci i zwierzęta siedzące w samochodzie mogą 
być wówczas narażone na przegrzanie, a nawet śmierć.

Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę 
znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy 
o wszystkim policję dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 997 lub 112. 
Nie bójmy się zareagować. Nasza szybka reakcja i zdecydowane działa-
nie może w konsekwencji uratować czyjeś życie. 

Źródło: www.leczna.lubelska.policja.gov.pl

Wojewódzki finał 
Turnieju Bezpieczeństwa 
w naszym powiecie

Nie zostawiajmy 
w pojazdach 
dzieci i zwierząt
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Zawody sportowo-pożarnicze 
jednostek OSP 

28 maja w Nadrybiu Ukazowym odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu po-
wiatu łęczyńskiego. W zawodach udział wzię-
ło 39 drużyn męskich (gmina Cyców - 3 dru-
żyny, Łęczna - 6 drużyn, Milejów - 8 drużyn, 
Puchaczów – 11 drużyn, Spiczyn – 4 drużyny, 
Ludwin – 7 drużyn) oraz 4 drużyny kobiece 
(gmina Cyców - 2 drużyny, gmina Ludwin - 1 
drużyna, gmina Spiczyn - 1 drużyna).

Gospodarzem zawodów był Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Puchaczowie 
przy współudziale Urzędu Gminy w Pucha-
czowie. Zawody rozegrane zostały w trzech 
konkurencjach: musztra pododdziału po-
żarniczego, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m 
z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. 
Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze 
były okazją do sprawdzenia przygotowania 
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania 
strażaków poszczególnych jednostek oraz 
sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajdu-
je się na ich wyposażeniu. Najlepsze wyniki 
w poszczególnych gminach osiągnęły nastę-
pujące drużyny: Grupa A (męskie drużyny): 
Gmina Cyców - OSP Nowy Stręczyn,  Gmina 
Ludwin - OSP Dratów,  Gmina Łęczna - OSP 

Karolin,  Gmina Milejów - OSP Łańcuchów,  
Gmina Puchaczów - OSP Ostrówek,  Gmina 
Spiczyn - OSP Januszówka.

Grupa C (kobiece drużyny): Gmina Cyców 
- OSP Nowy Stręczyn, Gmina Ludwin - OSP 
Rogóźno, Gmina Spiczyn -  OSP Jawidz. 

Nagrodą specjalną, w postaci pamiątko-
wych pucharów ufundowanych przez Komen-
danta Powiatowego PSP w Łęcznej – Da-
riusza Lisa oraz Prezesa Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej – Roma-
na Cholewę została uhonorowana jednostka 
OSP Ostrówek za osiągnięty najlepszy wynik 
w ćwiczeniu bojowym oraz najlepszy wynik 
końcowy w zawodach. Drużyny, które zajęły 
czołowe miejsca w poszczególnych gminach 
otrzymały nagrody i dyplomy ufundowane 
przez Burmistrza Łęcznej i Wójtów Gmin.

Tekst: Robert Gruszecki

Zgodnie z wieloletnią tradycją powiatowe obchody Dnia Strażaka w roku 2017 
zainaugurowała Msza Święta w intencji strażaków, którą w dniu 4 maja w kościele 
p.w. św. Marii Magdaleny odprawili Kapelani Strażaków Powiatu Łęczyńskiego ks. 
Janusz Rzeźnik oraz ks. Waldemar Taracha. Kolejnym etapem obchodów był uro-
czysty apel, który miał miejsce 18 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej. 

Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Dariusz 
Lis, który w swoim wystąpieniu, z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej, 
przedstawił m.in. historię funkcjonowania struktur PSP w powiecie łęczyńskim na 
przestrzeni ostatnich 25 lat. Omówione zostały również inne istotne fakty i wyda-
rzenia związane z funkcjonowaniem struktur ochrony przeciwpożarowej w ostatnim 
25-leciu. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie 
służbowe oraz wyróżnień. Odznaczenia otrzymali:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 
Roman Cholewa - Starosta Łęczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Łęcznej; nadkom. Jacek Deptuś – Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Łęcznej; ogn. Łukasz Fedde

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: 
kpt. Adam Ulatowski - na stopień starszego kapitana; mł. kpt. Grzegorz Budzyński 
- na stopień kapitana; st. asp. Piotr Medyński - na stopień aspiranta sztabowego; 
str. Michał Jarosz - na stopień starszego strażaka.

Jednocześnie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, za zaangażowanie i wzo-
rowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie, 
wyróżnił nagrodami mł. bryg. Piotra Remisza oraz sekc. Andrzeja Franczaka.

Tekst: Robert Gruszecki

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2017 
Drużyny OSP podczas wykonywania zadań konkursowych. Fot. arch. KPPSP

Wręczenie medali zasłużonym dla pożarnictwa. Fot. arch. KPPSP
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Podczas Dożynek Powiatowych odbędą 
się Wybory Miss Dożynek 2017. W związ-
ku z tym wszystkie dziewczyny z naszego 
powiatu, które ukończyły 15 lat serdecznie 
zapraszamy i zachęcamy do udziału w kon-
kursie. 

Uczestniczki będą miały okazję zaprezen-
tować się w:

• pięknym i tradycyjnym stroju ludowym
• własnym stroju wieczorowym. 

Współorganizator konkursu Studio Wizażu & 
Stylizacji „Diva Glamour” jak co roku, w ramach 
nagrody oferuje uczestniczkom współpracę ze 
światem mody. Do wygrania również wiele 
atrakcyjnych nagród zarówno pieniężnych jak 
i rzeczowych (m.in. kurs językowy, sesja zdję-

Po wzięciu udziału w konkursie stałam się 
bardziej odważna i otwarta na ludzi, uwierzy-
łam w siebie. Bardzo miło wspominam to wy-
darzenie. Było to ciekawe doświadczenie, coś 
nowego. Nigdy wcześniej nie brałam udziału 
w takim konkursie, ale uważam że było war-
to. Wszystkim dziewczynom chciałabym po-
wiedzieć, żeby nie zastanawiały się, czy się 
nadają, czy nie, lecz spróbowały. Na pewno 
nie będą żałowały. Ja sama wzięłam udział 
w ostatniej chwili i stwierdzam, że była to do-
bra decyzja. Jest to naprawdę fajna przygoda 
i niezapomniane przeżycie.

Klaudia Mutwicka
Miss Dożynek 2016

Małgorzata Kozieł
I Wicemiss 2016

Anna Żmuda 
II Wicemiss, Miss Publiczności 2016

Dzięki konkursowi mogłam doświadczyć 
nowych wrażeń i pokazać się na scenie jako 
prawdziwa modelka – co było moim marze-
niem. Dostałam propozycję wzięcia udziału 
w prawdziwym pokazie mody East Fashion 
w Lublinie, co było świetnym przeżyciem 
pełnym wrażeń. Startowałam w wyborach kil-
ka razy i z przyjemnością bym wzięła udział 
w kolejnych. Konkurs to dla mnie świetna za-
bawa, nowe znajomości, nauczyłam się z gra-
cją występować na scenie. Dziewczyny, nie 
możecie przegapić takiej okazji jak zaprezen-
towanie siebie przed publicznością jako Miss.

Konkurs daje szansę na poznanie no-
wych ludzi, zmierzenie się ze swoimi słabo-
ściami. Cieszę się, że mogłam się spraw-
dzić w tym kierunku i zobaczyć ile mam 
odwagi w sobie, występując pierwszy raz 
przed tak dużą publicznością. Bardzo do-
brze wspominam podejście organizatorów, 
atmosferę na próbach i kontakty z innym 
uczestniczkami. Wspaniała przygoda – 
nie żałuję, że wzięłam udział. Wszystkim 
dziewczynom chcę powiedzieć, że to fajna 
zabawa i warto sprawdzić się w roli model-
ki. Może akurat Wam się spodoba?

ciowa, bilety na pokaz mody, biżuteria, vouche-
ry na zakupy ubrań, sportowe, restauracyjne, 
kosmetyczne, fryzjerskie).  

Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Łęcznej 
tel. 81 531 52 02, e-mail: a.misztal@powiatle-
czynski.pl oraz na Facebook - MISS DOŻYNEK

Tekst: Aleksandra Wolska

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego to doskonała okazja do zabawy oraz 
prezentacji lokalnych zwyczajów i kultury ludowej naszego  regionu. W tym 
roku impreza odbędzie się 27 sierpnia w Milejowie. Wieczorny koncert za-
gra Małgorzata Ostrowska z zespołem.

Jak co roku nie może obejść się bez tradycyjnych i obowiązkowych już 
punktów programu, do których należą: korowód dożynkowy, dziękczynna 
Msza Święta, dzielenie chlebem, konkurs wieńców, wystawa płodów rol-
nych i rękodzieła ludowego, prezentacje folklorystyczne. Czas uczestnikom 
imprezy umilać będą również liczne występy rozrywkowe oraz konkursy 
przygotowane przez organizatorów i sponsorów, wśród których szczególne 
miejsce zajmują akcja honorowego krwiodawstwa oraz wybory Miss Doży-
nek. Gwiazdą wieczoru będzie znana wszystkim piosenkarka Małgorzata 

Ostrowska, nazywana „ikoną polskiego rocka lat 80”. Popularność zdo-
była z zespołem „Lombard”, grając przeboje takie jak „Szklana pogoda”, 
„Śmierć dyskotece”, czy „Nasz ostatni taniec”, które do dzisiaj śpiewa cała 
Polska. W latach 90. rozpoczęła solową karierę singlem „Lawa”, który po 
premierze był najczęściej graną piosenką w naszym kraju. Największym 
atutem Małgorzaty Ostrowskiej są koncerty, podczas których pokazuje 
swoje ogromne możliwości wokalne i niezwykły temperament. 

- Jest to artystka, która pomimo upływu czasu wciąż ma wielu fanów 
i aktywnie działa na polskiej scenie muzycznej. Jesteśmy więc ogromnie 
zadowoleni, że przyjęła nasze zaproszenie i wystąpi podczas imprezy jako 
gwiazda wieczoru – mówi Starosta Roman Cholewa. 

Tekst: Beata Cieślińska

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017

Zostań Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego




