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Zapraszamy na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2018 

Zostań Miss Powiatu Łęczyńskiego

Dożynki Powiatowe w tym roku odbędą się 9 
września w Ludwinie. Organizatorzy – Powiat 
Łęczyński oraz Gmina Ludwin – serdecznie za-
praszają do udziału w powiatowych obchodach 
Święta Plonów.

Dożynki Powiatowe to jedna z największych 
imprez plenerowych w naszym regionie. Oka-
zja do spotkania się delegacji wszystkich gmin, 
rozmów z naszymi rolnikami, podsumowania 

zbiorów, przypomnienia zwyczajów związanych 
ze Świętem Plonów, prezentacji twórczości lo-
kalnych zespołów i artystów ludowych, a także 
dobrej zabawy dla wszystkich mieszkańców po-
wiatu. Jak co roku w programie nie zabraknie cie-
kawych występów artystycznych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, a także licznych konkursów 
organizowanych zarówno przez organizatorów 
uroczystości, jak i sponsorów. Dożynkom będzie 
towarzyszyła m.in. akcja honorowego krwio-

dawstwa z nagrodami dla uczestników, konkurs 
plastyczny dla dzieci oraz Wybory Miss Powiatu 
Łęczyńskiego. Gwiazdą wieczoru będzie młoda 
polska wokalistka Lanberry, znana z takich radio-
wych przebojów jak „Podpalimy świat”, „Ostatni 
most”, „Piątek”, „Zagadka”, „Każdy moment”, 
„Gotowi na wszystko”. Imprezę zakończy „zaba-
wa pod chmurką”.

Tekst: Beata Cieślińska

Chleb – symbol dożynek. Fot. P. Romańczuk Gwiazda wieczoru – Lanberry. Fot. A. Powierża

Natalia Ławnik. Fot. FOTOOKO.COM Sławomir Pięciak

Wszystkie piękne i odważne mieszkanki powiatu łęczyńskiego powyżej 
15 roku życia zapraszamy do udziału w konkursie Wybory Miss Powiatu Łę-
czyńskiego, który odbędzie się podczas dożynek  powiatowych. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, uczestniczki konkursu zaprezentują się na dożynko-
wej scenie w stroju ludowym oraz wieczorowym. Udział w konkursie to oka-
zja do realizacji swoich marzeń i sprawdzenia sił przed konkursowym jury 
oraz zgromadzoną publicznością. Na laureatki czeka wiele atrakcyjnych 
nagród – m.in. nagrody fi nansowe, upominki, vouchery na usługi szkolenio-
we, kosmetyczne, fryzjerskie, restauracyjne, a także możliwość zaistnienia 
w świecie modelingu. Nabór kandydatek prowadzony będzie do 10 sierpnia 
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Szczegóły i regulamin konkursu na 
www.powiatleczynski.pl 

Tekst: Beata Cieślińska

Udział w konkursie Miss Dożynek wspominam bardzo dobrze. Na pró-
bach panowała przyjazna atmosfera wśród dziewczyn oraz osób przygoto-
wujących wybory. Wygrana przyniosła mi wiele nagród oraz była pomocą 
w kolejnym konkursie. Otrzymałam wiele voucherów, dzięki którym miałam 
możliwość skorzystania z usług, m.in. fryzjerskich, kosmetycznych i gastro-
nomicznych, a także gotówkę. Główną nagrodą był kurs języka angielskie-
go. Dzięki temu, że otrzymałam tytuł Miss mogłam wziąć udział w pokazie 
mody. Konkurs przyniósł mi wiele doświadczenia, takiego jak obycie ze 
sceną i współpraca z ludźmi. Dodał również pewności siebie, co pomogło 
mi wziąć udział w kolejnym konkursie - Queen Województwa Lubelskiego. 
Uważam, że zawsze warto próbować swoich sił, dlatego jeśli interesujesz 
się modelingiem to zachęcam do udziału w wyborach. Może to właśnie Ty 
zostaniesz tegoroczną Miss Dożynek? 

Natalia Ławnik – Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2017
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Romana Cholewy podczas 
jubileuszu szkoły średniej w Milejowie. 

Fot. D. Szczepanik

Spis Treści

Szanowni Mieszkańcy,

na początku roku rozpoczęliśmy realizację trzech projektów, w ramach których uczniowie i nauczyciele 
ZSG Łęcznej, ZSR w Kijanach i ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej biorą udział w dodatkowych kur-
sach, szkoleniach i stażach, modernizowane i  doposażane są  pracownie do praktycznej nauki zawodów.  
Dlatego też cieszę się, że udało nam się uzyskać  dofi nansowanie na kolejny projekt i działania takie będą 
prowadzone również w Zespole Szkół im. S. Bolivara w Milejowie, który właśnie obchodził jubileusz 75 – lecia 
swojej działalności. Łączna wartość tych czterech projektów to niemal 5,8 mln zł. Dzięki środkom pozyska-
nym z Ministerstwa Sportu przy naszych szkołach w Milejowie, Kijanach oraz przy MOW w Podgłębokiem 
w tym roku za ponad 150 tys. zł powstaną ogólnodostępne siłownie plenerowe oraz strefy relaksu dla dzieci 
i dorosłych. Do 27 lipca trwa nabór uzupełniający do szkół dla młodzieży, a do przełomu września i paździer-
nika do szkół dla dorosłych – można więc jeszcze skorzystać z możliwości bezpłatnego podniesienia swoich 
kwalifi kacji w naszych placówkach w nowym roku szkolnym.

W tym roku planujemy zrealizować inwestycje drogowe o wartości ok. 8 mln zł. W czerwcu rozpoczęliśmy 
współfi nansowaną z funduszy UE rozbudowę drogi Nadrybie-Urszulin. Powiat otrzymał również dofi nanso-
wanie od Marszałka Woj. Lubelskiego na modernizację drogi Nowa Wólka-Stary Radzic. Przygotowujemy się 
też do kolejnych inwestycji drogowych realizowanych ze środków własnych oraz przy współpracy z gminami, 
a także do kolejnego projektu scaleniowego. Nie zapominamy też o sferze społecznej. W kwietniu PCPR oraz 
ORW rozpoczęły wdrażanie nowego projektu, w ramach którego w naszym powiecie za prawie 700 tys. zł 
powstanie Ośrodek Wsparcia Rodzin. Coraz bliżej też do utworzenia przez Powiat Łęczyński i Gminę Łęczna 
spółdzielni socjalnej, gdzie zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne.

Jak widać, pomimo trudnej sytuacji fi nansowej naszego powiatu staramy się realizować wiele oczekiwa-
nych przez mieszkańców działań. Wykonanie przez Zarządu Powiatu budżetu za rok 2017 zostało pozytyw-
nie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez większość Rady Powiatu na sesji absolu-
toryjnej w dniu 27 czerwca. Dzięki wprowadzonym we wszystkich jednostkach oszczędnościom i temu, że 
posiadane środki umiejętnie uzupełniamy środkami zewnętrznymi nasz powiat rozwija się. 

Starosta Łęczyński
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Kolejne scalenia gruntów w naszym powiecie

Rusza rozbudowa drogi Nadrybie-Urszulin

Marszałek Województwa Lubelskiego zatwier-
dził aktualizację Programu Prac Scaleniowych 
dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. Na liście podstawowej programu umiesz-
czony został kolejny - trzeci już - obiekt przezna-
czony do scalenia w powiecie łęczyńskim. Tym 
razem geodeci znowu zawitają do gminy Cyców.  

Celem scalenia jest stworzenie warunków do 
gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez 
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rol-
nych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne kształ-
towanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic 
nieruchomości do systemu urządzeń melioracji 
wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. W latach 
2011-2015 w naszym powiecie przeprowadzono 
scalanie gruntów w gminie Cyców we wsiach 
Szczupak i Ostrówek Podyski, od roku 2016 
prace prowadzone są na terenie gminy Ludwin 

w miejscowościach Grądy, Kocia Góra, Zezulin 
Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi.

23 kwietnia 2018 r. zostało wszczęte postę-
powanie scaleniowe gruntów o łącznej pow.  
2 283 ha, położonych we wsiach:  Adamów, 
Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn 
oraz  Zosin w gminie Cyców. Scalenie prowadzo-
ne będzie jako jedno postępowanie geodezyjno-
administracyjne ze względu na umożliwienie 
uczestnikom scalenia skomasowanie ich grun-
tów rozproszonych w kilku ww. wsiach oraz stwo-
rzenie funkcjonalnej sieci dróg łączącej wszyst-
kie te obręby. Pierwszy etap prac obejmować 
będzie część geodezyjną, której wykonawcami 
będą geodeci Wojewódzkiego Biura Geodezji 
w Lublinie, a przewidywany termin zakończenia 
określony został na rok 2021. W tym samym 
roku rozpocznie się drugi etap, w ramach które-
go przeprowadzone zostanie zagospodarowanie 

poscaleniowe. Będzie obejmował prace związa-
ne z poprawą parametrów melioracji szczegóło-
wych oraz budowę i przebudowę dróg gminnych 
w ww. wsiach. Termin zakończenia etapu  plano-
wany jest na rok 2022.  

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku 
do Marszałka Województwa Lubelskiego o sfi-
nansowanie operacji ze środków zewnętrznych, 
w tym unijnych w ramach poddziałania „Wspar-
cie na inwestycje związane z rozwojem, moder-
nizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Uczestnicy scalenia nie 
poniosą żadnych kosztów.

Tekst: Joanna  Gańska - Skrzypczak

W maju została podpisana umowa z wykonaw-
cą na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1716 L 
Nadrybie – Urszulin”. Prace drogowe na 7,4 km 
odcinku już ruszyły i będą prowadzone na od-
cinku od ronda w miejscowości Nadrybie Dwór 
do granicy z powiatem włodawskim w okolicach 
jeziora Sumin. Kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami, które mogą wystąpić w czasie trwania 
inwestycji. 

Zadanie wdrażane jest w ramach tzw. „me-
gaprojektu drogowego” realizowanego we 
współpracy wszystkich powiatów z terenu woj. 
lubelskiego i dofinansowanego ze środków UE 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Ogłoszo-
ny przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej 
przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów w Mińsku Mazowieckim, które podjęło 
się realizacji inwestycji za 7 246 434,53 zł.

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, 
cieszę się, że bez problemu udało nam się wyło-
nić wykonawcę robót budowlanych i że wartość 
umowy mieści się w zabezpieczonej przez nas 
kwocie – mówi Starosta Roman Cholewa. - 36 
% środków będzie pochodziło z budżetu UE, po-
zostałe z budżetu Powiatu, Gminy Cyców i Gmi-
ny Puchaczów. Jak informuje Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łęcznej Wojciech Kister, re-

alizacja inwestycji została zaplanowana na dwa 
lata, a termin zakończenia robót określony został 
na listopad 2019 r. W tym roku będzie kosztowała 
ok. 4 mln 980 tys. zł.   

Prace inwestycyjne od jeziora Sumin do Urszu-
lina będą prowadzone w roku 2019 przez Powiat 
Włodawski. Zakończenie inwestycji w roku 2019 
na całej długości drogi od Nadrybia do Urszulina 
znacznie poprawi komfort podróżowania na alter-
natywnej trasie Łęczna – Włodawa, ułatwi także 
dojazd do kopalni w Bogdance oraz do znajdują-
cych się w pobliżu jezior Pojezierza Łęczyńsko-
Włodawskiego. 

Tekst: Beata Cieślińska

Prace modernizacyjne na drodze Nadrybie-Urszulin. 
Fot. arch. ZDP w Łęcznej

Planowane inwestycje drogowe  - rok 2018 Wartość inwestycji

Modernizacja drogi powiatowej nr 1565L 
w m. Nowa Wólka - Stary Radzic

420 000 zł, w tym 250 000 zł z budżetu Województwa 
Lubelskiego i 50 000 zł z budżetu Gmin Spiczyn i Ludwin

Przebudowa drogi powiatowej nr 2014L w m. Turowola 174 000 zł, w tym 100 000 zł wkład Gminy Puchaczów

Przebudowa drowi powiatowej nr 1809 w m. Zawadów. 200 000 zł - wkład Gminy Puchaczów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1808L w m. Nowy Stręczyn 400 000 zł - wkład rzeczowy Gminy Cyców

Przebudowa drogi powiatowej nr 2010L w m. Janowica 50 000 zł - wkład rzeczowy Gminy Cyców

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008L w m. Zaróbka 250 000 zł  - wkład rzeczowy Gminy Cyców

Przebudowa drogi powiatowej nr 2009L w m. Kopina 400 000 zł - wkład rzeczowy Gminy Cyców

Przebudowa drogi powiatowej nr 1801 Cyców-Bekiesza 283 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L 
Zawieprzyce – Kolonia Zawieprzyce 400 000 zł, w tym 200 000 zł wkład Gminy Spiczyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 L Ludwin – Dratów Kolonia 360 000 zł, w tym 180 000 zł wkład Gminy Ludwin

Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1625L 
w m. Rozpłucie Pierwsze 31 000 zł, w tym 11 000 zł wkład Gminy Ludwin

Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714 L 
w m. Piaseczno 37 000 zł, w tym 17 000 zł wkład Gminy Ludwin

Utwardzenie poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2007 L 
w m. Dąbrowa 79 000 zł, w tym 39 000 zł wkład Gminy Ludwin
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Nasza „oparzeniówka”  
Ambasadorem Województwa Lubelskiego

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej to jeden 
z nowych Ambasadorów Województwa Lubel-
skiego. Podczas Gali, która odbyła się 21 kwiet-
nia w Lublinie statuetkę oraz dyplom odebrał 
Dyrektor SP ZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojarski 
oraz lekarz koordynujący WCLOiChR prof. Je-
rzy Strużyna.

 
–To już 19. edycja wydarzenia, które pokazu-

je jak wiele osób, firm i instytucji każdego dnia 
przyczynia się do rozwoju naszego wojewódz-

twa. Co roku grono, spośród którego można 
wybierać jest liczne i to czyni wybór bardzo 
trudnym, bo wybieramy spośród sobie równych 
– mówił Sławomir Sosnowski, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego.

W kategorii „instytucja” tytuł otrzymało nasze 
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Centrum 
działa w szpitalu powiatowym w Łęcznej od 
siedmiu lat i jest jedynym ośrodkiem w kraju, 
zajmującym się leczeniem, chirurgią rekon-
strukcyjną i replantacją kończyn zarówno dzie-

ci, jak i dorosłych. Posiada bardzo nowoczesny 
sprzęt i zajmuje się nie tylko oparzeniami - ma 
także wypracowane skuteczne metody lecze-
nia pacjentów z Zespołem Lyella, który objawia 
się oddzieleniem naskórka od skóry właściwej 
w wyniku alergicznej reakcji organizmu na leki. 
Przeprowadzane są tam również operacje roz-
szczepu warg i podniebienia u dzieci. Od listo-
pada 2016 r. Centrum  przygotowywane jest do 
operacji rekonstrukcji ręki.

Tekst: Beata Cieślińska

Skorzystaj z darmowych badań w SP ZOZ 
w Łęcznej

W szpitalu w Łęcznej można zbadać się za darmo w ramach  „Programu  
wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”.  Skorzystać z niego 
mogą osoby aktywne zawodowo, pracujące, bezrobotne i poszukujące pra-
cy w wieku od 50 do 65 lat. Osoby młodsze mogą się zbadać, jeśli w ro-
dzinie ktoś chorował na raka jelita grubego. Program skierowany jest do 
mieszkańców powiatu łęczyńskiego, lubelskiego, lubartowskiego, świdnic-
kiego. 

- Chcemy, by z tego Programu skorzystało jak najwięcej osób, więc 
staraliśmy się wyeliminować to, co może być przeszkodą - mówi Dyrektor 
SPZOZ Krzysztof Bojarski. - Dlatego badania będą wykonywane w znie-
czuleniu, terminy zostały ustalone tak, by osoby pracujące mogły z nich 
skorzystać, a osobom z terenów wiejskich zwracamy koszty dojazdu. A co 
najważniejsze oddajemy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych 
specjalistów. 

Tekst: Danuta Matłaszewska

Liczby i prognozy
Statystyki  nie pozostawiają złudzeń. Zachorowalność na raka jelita gru-

bego (RJG) wzrasta rocznie o ok.  2,5-3 %.  Jest to jeden z najczęściej wy-
stępujących  nowotworów złośliwych w Polsce. Dziś wykrywanych jest ok. 
18 tys. przypadków, a według szacunkowych danych, za osiem lat liczba 
zachorowań wynieść może 25 tys.  Raka jelita grubego nie wyeliminujemy – 
jest to choroba cywilizacyjna, związana z naszym trybem, życia i żywienia, 
genami. Możemy zmieniać nasze przyzwyczajenia,  ale przede wszystkim 
musimy się badać. Bo RJG długo rozwija się bezobjawowo, a od stadium 
polipa do rozwiniętego raka upływa średnio 10 lat.

Nie zmarnuj szansy
RJG wcześnie wykryty jest uleczalny w 95 %, niektórzy lekarze twierdzą 

nawet, że w 100 %. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i badanie. Taką 
możliwość daje  „Program  wczesnego wykrywania nowotworów jelita gru-
bego”. Realizuje go obecnie SP ZOZ w Łęcznej i Salmed s.c w Łęcznej. 

Nie ma przeszkód, nie masz wymówek
Tym razem nie będzie zaproszeń imiennych na badanie. Jest kampania 

informacyjna, którą szpital w Łęcznej rozpoczął kilka tygodni temu. Przygo-
towano plakaty, ulotki, komunikaty dla mediów, organizowane są spotkania. 
Z bezpłatnych badań skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo, pracują-
ce, bezrobotne, poszukujące pracy w następujących grupach wiekowych:   

- w wieku 50-65 lat, które nie miały w ostatnich 10 latach wykonanego 
badania, 

- w wieku 40-49 lat, które mają krewnego I stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego,

- w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, z potwierdzeniem z po-
radni genetycznej (w tym przypadku nie obowiązuje karencja 10 lat od wy-
konania ostatniej kolonoskopii).

Znieczulenie i zespół specjalistów 
W czasie badania lekarz za pomocą nowoczesnego sprzętu ma możli-

wość sprawdzić wnętrze całego jelita grubego oraz ocenić stan błony śluzo-
wej. Badanie trwa od 15 do 40 minut. Wykonują je w znieczuleniu doświad-
czeni lekarze specjaliści. Masz pytanie, masz wątpliwości – przyjdź lub 
zadzwoń. Zapraszamy do Biura Ośrodka Programu Badań Przesiewowych 
w SPZOZ w Łęcznej w godz. 8.00-15.00 – pokój A040 (parter), tel. 81 752 
63 61, e-mail: profilaktyka@spzoz.powiatleczynski.pl

Zmiany na stanowiskach 
kierowniczych

Ostatnie miesiące przyniosły zmiany na stanowiskach kierowniczych 
w jednostkach powiatowych. 

Po przejściu na emeryturę dotychczasowego Dyrektora Powiatowe-
go Urzędu Pracy – Janiny Teresy Brońskiej oraz jej zastępczyni Bożeny 
Słomiany, nowym dyrektorem PUP od 1 maja została Monika Mikołajew-
ska. Funkcję Zastępcy pełni obecnie Milena Wasilewicz. W kwietniu na 
emeryturę przeszedł również Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej – bryg. Dariusz Lis. Na stanowisku zastąpił go mł. bryg. Michał 
Pytlak. W związku z upływem kadencji, Władze Powiatu przeprowadziły 
również konkursy na dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. W ZSG  sytuacja pozostała bez 
zmian, na stanowisku pozostał dotychczasowy dyrektor– Arkadiusz Ma-
rucha. Konkurs w Poradni nie został rozstrzygnięty.

Tekst: Beata Cieślińska
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Podsumowanie kampanii „Bezpieczny Internet”

Kampania zorganizowana przez Wirtualne 
Powiaty 3 Spółka z o.o. przy współpracy z Ko-
mendą Powiatową Policji w Łęcznej spotkała 
się z dobrym odbiorem wśród nauczycieli, 
pedagogów oraz samych uczniów. Od marca 
do czerwca odbyło się 46 spotkań z udziałem 
blisko 1500 dzieci w różnym przedziale wieko-
wym. 

Kampania Informacyjna „Bezpieczny Inter-
net - Korzystaj Mądrze” w liczbach to: 46 lekcji 
(2070 minut), 11 szkół z powiatu łęczyńskiego, 
1427 dzieci biorących udział w zajęciach, 85 ro-
dziców przeszkolonych w zakresie bezpieczeń-
stwa w sieci, tysiące rozdanych informatorów 
oraz odblasków. Najmłodsi uczniowie (klasy 
1-3 szkół podstawowych) mogli dowiedzieć się 
o zagrożeniach płynących ze znajomości inter-
netowych. Starszym użytkownikom Internetu 
(klasy 4-7 szkół podstawowych oraz oddziały 
gimnazjalne) poradzono jak radzić sobie z in-
ternetowym hejtem oraz przybliżono rozwiąza-
nia na nowe niebezpieczne zjawisko sekstingu. 
Każdy uczestnik zajęć otrzymał bezpłatny infor-
mator oraz firmowy upominek. 

Kontynuacja akcji została zaplanowana na 
przyszły rok szkolny, tym razem zostanie ona 
również poszerzona o powiaty świdnicki oraz 
włodawski. W związku z tym zapraszamy 

wszystkie jednostki oświatowe do zgłaszania 
chęci uczestnictwa w kampanii oraz zapozna-
nia się z jej formułą na stronie: www.wirtualne-
powiaty.pl/bezpieczny-internet. 

Szczegóły u koordynatora kampanii Mate-
usza Michalaka, tel. 881-445-001, e-mail mate-
usz.michalak@wirtualnepowiaty.pl

Jako spółka zajmująca się dystrybucją Inter-
netu dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego, 
świdnickiego oraz włodawskiego firma wyszła  
również z inicjatywą stworzenia usługi bez-
piecznego dostępu do Internetu. 

Tekst: Mateusz Michalak

Współpracujemy z zagranicą

Drugi kwartał 2018 roku to wizyta w naszym powiecie delegacji z Mołda-
wii oraz Ukrainy, a także wyjazd naszych przedstawicieli na białoruskie targi 
gospodarcze.

24 kwietnia gościliśmy delegację z zainteresowanego nawiązaniem współ-
pracy z Powiatem Łęczyńskim mołdawskiego Rejonu Riscani. Przebywający 
z wizytą w Polsce Przewodniczący administracji Rejonu Jurij Urzike z mał-
żonką, spotkali się z przedstawicielami władz Powiatu oraz Konsulem Hono-
rowym Republiki Mołdawii w Lublinie - Andrzejem Kitą. Zobaczyli w naszym 
Starostwie Targi Pracy, zwiedzili Sortownię Odpadów w Starej Wsi, szpital 
powiatowy i Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, a także Zespół Szkół 
Rolniczych w Kijanach. Pierwsza wizyta gości z Mołdawii była okazją do po-
znania się i omówienia możliwości współpracy w dalszej perspektywie.

W dniach 26-27 kwietnia w Brześciu odbyło się III Międzynarodowe Forum 
– Wystawa Kontaktów Biznesowych „Brześć 2018”. Na zaproszenie Rejonu 
Lachowickiego i Wicekonsula Białorusi w Białej Podlaskiej w drugim dniu Fo-
rum wzięła udział 13-osobowa delegacja przedsiębiorców i samorządowców 
z terenu powiatu łęczyńskiego. - Dla osób, które były na Białorusi po raz 
pierwszy była to okazja do poznania naszych partnerów i białoruskiej go-
spodarki, a dla przedsiębiorców do nawiązania kontaktów biznesowych. Po-
znanie formuły, w jakiej odbywa się Forum, daje możliwość zorganizowania 
w przyszłości kolejnego wyjazdu lub  uczestnictwa w tego rodzaju wydarze-
niu gospodarczym – mówi Sekretarz Powiatu Kazimierz Radko.

W dniach 11-14 maja odwiedził nas Aleksander Babicz, mer miasta Goła 
Przystań na Ukrainie. Efekty piętnastu lat współpracy z tym miastem to m.in. 
37 projektów wymiany młodzieży, 19 wizyt dwustronnych. Wojna na Ukrainie 
spowodowała rozluźnienie kontaktów, które dzięki tej wizycie mają szansę 
na ponowne ożywienie. 

Tekst: Beata Cieślińska

Podczas odbywających się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej tar-
gów swoje oferty zaprezentowało 16 wystawców, w tym organizatorzy: 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Łęcznej. Na poszukujących pracy czekało blisko 200 ofert pracy, za-
równo w kraju jak i za granicą, sam PUP przedstawił ponad 40 wolnych 
miejsc pracy.

Na Targach gościliśmy m.in. GS „Samopomoc Chłopska” w Ludwinie, 
poszukującą piekarzy (również do przyuczenia). Kampol Fruit Sp. z o.o. 
Zakład w Milejowie - prowadził wstępną rekrutację na stanowiska: maga-
zyniera, pracownika produkcji, kierowcy wózka widłowego, pracownika 
ds. zakupu surowca. Łęczyńska Policja informowała jak zostać policjan-
tem. Do związania się ze służbami mundurowymi zachęcała też WKU 
w Lublinie. Liczne potrzeby kadrowe w branży górniczej prezentowały 
PRS „WSCHÓD” S.A. oraz PRG LINTER S.A. Na targach nie brakowało 
też agencji pośrednictwa pracy. Dla swoich kontrahentów kandydatów do 
pracy poszukiwała m.in. Eurokadra - dla firmy z branży logistycznej w Lu-
blinie potrzebuje pracowników do kompletowania artykułów spożywczych 
i przemysłowych pod zamówienia sklepów. Liczną grupę ofert pracy 
w zakresie: produkcji, obsługi klienta, sprzedaży prezentowała agencja 
Adecco Poland Oddział w Lublinie. Jak co roku można było skorzystać 
z porad Państwowej Inspekcji Pracy.

Targi pracy były okazją do zapoznania się z sytuacją na rynku pracy, 
ofertą usług i formami pomocy realizowanymi przez PUP oraz PPP OHP 
w Łęcznej, a także liczną gamą ofert pracy dostępnych w jednym miejscu 
i czasie - bez potrzeby wyjazdów do pracodawców.

Tekst: Marzena Pogonowska

Kolejna Edycja Targów Pracy 
za nami
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W związku z występowaniem kolejnych ognisk ASF w woj. lubelskim odby-
wają się cykliczne spotkania Powiatowych Lekarzy Weterynarii z rolnikami, 
Urząd Marszałkowski organizuje szkolenia „Wsparcie alternatywnych form 
produkcji rolnej wobec ASF”, wyznaczane są kolejne obszary zapowietrzone 
i zagrożone. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii Jarosław Bliźniuk wydał 
rozporządzenia, w których nakazał myśliwym odstrzał dzików.

W lutym cały nasz powiat wszedł w skład obszaru ochronnego (tzw. strefy 
żółtej), gdzie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną zaczęło obowiązy-
wać wiele nakazów i zakazów. Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła kontrolę 
wszystkich gospodarstw, w których hodowane są świnie pod kątem ich reali-
zacji. Obecnie na terenie powiatu mamy już obszary objęte  strefą czerwoną 
i  niebieską. Szczegółowa mapa obszarów znajduje się na stronie: www.bip.
wetgiw.gov.pl/asf/mapa.

Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, na dzień oddawania do dru-
ku gazety, na terenie powiatu mamy obecnie wszystkie strefy ASF, ponadto 
wystąpiły dwa przypadki ASF u dzików - w Rozpłuciu Drugim (gm. Ludwin) 
oraz w lesie Milejów (gm. Milejów).

Tekst: Beata Cieślińska

+ pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemiesz-
czeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia 
albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń,  

+ pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemiesz-
czeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (ob-
szarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

+ zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem 
ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,  

+ nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane 
badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazy-
wały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii 
wystawia świadectwo zdrowia.  

Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą 

być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwier-
dzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemiesz-
czeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku trans-
portu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Zasady obowiązujące gospodarstwa 
w obszarze zagrożonym (strefa niebieska)

W strefie niebieskiej obowiązują podobnej zasady jak w strefie czerwonej. 
Różnice to:
- w obrębie strefy niebieskiej brak jest możliwości zgromadzenia świń prze-
mieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub 
przeznaczonym na targ;
- poza strefę niebieską w granicach Polski można przemieszczać świnie tylko 
w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego rzeźni.

Warunki transportu zwierząt:
- bezpośredni z gospodarstwa do rzeźni,
- w przypadku transportu do rzeźni położonej poza strefą  niebieską, trans-
port ten musi odbywać się z góry określonymi trasami przewozu,
- środki transportu, którymi  są przewożone  zwierzęta,  muszą  być  czysz-
czone i odkażane najszybciej po rozładunku, a dokument potwierdzający 
przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu 
zwierząt albo jego kopia muszą być przewożone w tym środku transportu 
i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii,
- ponadto każdy transport musi spełniać specyficzne warunki określone  
przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Rozszerzanie się wirusa ASF w naszym regionie

Hipoterapia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej 

Od 16 kwietnia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Łęcznej odbywają się zajęcia  hipoterapii. Prowadzi je Instruktor 
Joanna Cygan-Skowron ze stajni LANSADA w Wólce Cycowskiej. 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej prowadzona przy 
udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej, 
oddziałującej jednocześnie psychomotorycznie, psychoruchowo, 
sensorycznie, psychicznie i społecznie. Terapia niepełnospraw-
nych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby 
niepełnosprawne psychoruchowo, sensorycznie lub socjopatycz-
ne. Działanie hipoterapii m.in. ma na celu:  korygowanie postawy 
ciała, regulację napięcia mięśniowego, zwiększenie możliwości 
koncentracji uwagi, rozwijanie samodzielności, działanie motywa-
cyjne.

Tekst: Agnieszka Sachar

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną 
w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) 

-  w obrębie strefy czerwonej:
• przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po wy-

stawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz 
uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie 
świń,  

• po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do 
innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, 

• nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą być 
zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,  

• istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni 
w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; 
miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; ta-
kie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego 
lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie 
pozwolenia).

- poza strefę czerwoną w granicach Polski:
• przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
• dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
+ muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemiesz-

czeniem lub od urodzenia,  

Zajęcia hipoterapii w ORW. Fot. arch. ORW
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Festyn Integracyjny „Świat-przyjaciel nas wszystkich”

„Słonik Nadziei” kolejny raz w ORW

Certyfikaty dla „Szkół Innowacji”

6 kwietnia na Festynie Integracyjnym pod hasłem „Świat - przyjaciel nas 
wszystkich”, kolejny raz w Łęcznej odbyły się obchody Światowego Dnia Świa-
domości Autyzmu. 

Główną atrakcją festynu, który miał miejsce na Placu Kościuszki były wy-
stępy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu 
łęczyńskiego. Zaprezentowano także wystawę pokonkursowych prac plastycz-
nych, rozdawano niebieskie kokardki, balony i świecące opaski, które w swej 
symbolice nawiązują do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Uczestnicy 
mieli okazję do udziału w warsztatach sensorycznych. Niewątpliwą atrakcją 
były zabawy i konkursy prowadzone przez profesjonalnych animatorów z gru-
py „Djonizjada” z Lublina, malowanie twarzy, paznokci, tatuaży, zamykanie 
dzieci w dużej bańce mydlanej. Zwieńczeniem imprezy był przejazd motocykli-
stów, podświetlenie budynku Urzędu Miasta na niebiesko oraz uruchomienie 
fontanny. Gwiazdą wieczoru był zespół muzyczny „Filip i Kuki”. 

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
SIGNUM, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna oraz Centrum Kultury w Łęcznej. Patronat honorowy objęli: 
Starosta Łęczyński - Roman Cholewa oraz Burmistrz Miasta Łęczna - Teodor 
Kosiarski. 

Tekst: Agnieszka Buszowska, Danuta Kubiś

Od ponad dziesięciu lat na antenie TVP Lublin ukazuje się „Słonik Nadziei”. 
Wspiera oddziały dziecięce szpitali Lubelszczyzny. Pomaga uczestnikom 
warsztatów terapii zajęciowej i przedszkolnym oddziałom integracyjnym. 15 
maja TVP Lublin wraz z akcją „Słonik Nadziei” kolejny raz odwiedziła Ośrodek 
Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej. 

Ośrodek posiada bogatą ofertę, ale jak w każdej placówce tego typu nie-
zbędne są codzienne wielokrotnie powtarzane ćwiczenia, które umożliwiają 
nabywanie i utrwalanie nowych umiejętności. Ekipa TVP Lublin odwiedziła 
ORW już w ubiegłym roku. Obecnie Placówka otrzymała od firmy PGE Dys-
trybucja S. A. mnóstwo pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia, 
natomiast firma „Pszczółka” przygotowała słodkie upominki dla uczniów. Dzię-
ki temu wsparciu żmudne ćwiczenia usprawniające będą dla dzieci bardziej 
atrakcyjne, ciekawe, pozwolą wydłużyć czas koncentracji uwagi, wyzwolą ich 
aktywność.

Tekst: Aneta Zabłocka

19 kwietnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyło się kolejne wrę-
czenie certyfikatów „Szkoła Innowacji”, wśród których zalazły się szkoły Po-
wiatu Łęczyńskiego: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górni-
czych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, 
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Projekt Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i Konkursu „Lider Innowacji” 
skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą kreatywnych, 
innowacyjnych i twórczych absolwentów, do szkół wyróżniających się inno-
wacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka 
edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym pozio-
mie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność. 
Warto dodać, że certyfikat ten nasze szkoły uzyskały już kolejny raz.

Tekst: Jolanta Wąsala

Przemarsz uczestników Festynu Integracyjnego. Fot. arch. UM w Łęcznej

Wychowankowie ORW z upominkami. Fot. arch. ORW

Przedstawiciele szkół odbierają certyfikaty. Fot. arch. ZSR w Kijanach
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LII etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych za nami!

20 kwietnia Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 
wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lubli-
nie byli organizatorami etapu okręgowego ogólno-
krajowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych. W eliminacjach wzięło udział 156 uczniów 
z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz 
część uczniów z małopolskiego (z 54 szkół).

Uroczysta inauguracja, która zgromadziła ok. 
250 osób, odbyła się w sali gimnastycznej szko-
ły w Kijanach. Po uroczystym otwarciu odbyły się 
eliminacje pisemne oraz część praktyczna w na-
stępujących blokach: gastronomia, technologia 
żywności, produkcja roślinna, produkcja zwierzę-
ca, weterynaria, architektura krajobrazu i mecha-
nizacja rolnictwa. 

Szczególnie istotnym sukcesem etapu okręgo-
wego olimpiady jest uzyskanie IV miejsca w bloku 
mechanizacji rolnictwa przez Konrada Szabałę 

(ucznia klasy III Technikum w zawodzie technik 
mechanizacji rolnictwa), który w czerwcu repre-
zentował Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach na 
etapie centralnym we Wrocławiu i zajął XIII miej-
sce. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom 
odbyła się w godzinach popołudniowych. Jolan-
ta Wąsala Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach odebrała  puchar ufundowany przez 
JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka 
w podziękowaniu za organizację olimpiady. Or-
ganizacja przedsięwzięcia wymagała logistycz-
nego połączenia wszystkich jej elementów. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, pracow-
ników administracji i obsługi, uczniów szkoły oraz 
komitetu okręgowego, zadanie to zostało zrealizo-
wane.

Tekst: Monika Bartosiewicz

22 przepustki do pracy w „Bogdance” 
dla uczniów ZSG w Łęcznej

Nasze szkoły działają charytatywnie

Podczas uroczystego zakończenia roku klas czwartych w Zespole Szkół 
Górniczych w Łęcznej 22 uczniów otrzymało „Przepustki do pracy w LW 
Bogdanka S.A.”.

Zanim to jednak nastąpiło Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. 
Pracowniczych i Społecznych LW „Bogdanka” S.A. podkreślał, jak ważna 
jest współpraca ze szkołą i wspieranie przyszłej kadry górniczej. - Na 37 
przepustek w tym roku 22 przypadają dla waszej szkoły – mówił. - Z tego 
miejsca jeszcze raz dziękuję, przyszłym absolwentom życzę dobrych wy-
borów. Mimo braku zmiany zapisów w podpisanym rok temu Liście inten-
cyjnym, kopalnia z gwarantowanych sześciu „Przepustek do pracy” dla 
uczniów ZSG i ZS w Ostrowie, przyznała 22 dla ZSG i 12 dla Ostrowa. 
„Przepustki do pracy” w Bogdance otrzymali technicy górnictwa podziem-
nego, technicy elektrycy, technicy przeróbki kopalin stałych oraz technicy 
mechanicy. 

Uroczystość była również okazją do uhonorowania 16 uczniów ZSG, 
którzy mieli najwyższą średnią w całym cyklu kształcenia – od 4,00 do 
5,00. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy wielokrotnie reprezen-
towali ZSG podczas różnych imprez sportowych. 

Tekst: Marzena Olędzka

Uczniowie i nauczyciele szkół średnich 
Powiatu Łęczyńskiego chętnie angażują się 
w działania charytatywne. Ostatnio akcje takie 
przeprowadził Zespół Szkół Górniczych w Łęcz-
nej oraz Zespół Szkół w Ludwinie. 

27 i 30 maja Zespół Szkół Górniczych 
w Łęcznej we współpracy z klubem sportowym 
Górnik Łęczna zorganizował akcję pomocy He-
lence Dylewskiej, trzyletniej mieszkance Łęcz-

nej chorej na mózgowe porażenie dziecięce. Na 
jej rehabilitację udało się zebrać ponad 4700 zł. 
W niedzielę kibice „Górnika” w przerwie meczu 
licytowali koszulki znanych piłkarzy. W środę na 
obiektach sportowych ZSG odbył się Charyta-
tywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 
ZSG. 

W czerwcu Zespół Szkół w Ludwinie przyłą-
czył się do akcji „Za Jeden Uśmiech”, na rzecz 
małych pacjentów Kliniki Hematologii, Onkolo-

gii i Transplantologii Dziecięcej z Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali 
przy ul. Chodźki w Lublinie, rozpoczętej przez  
Martynę Łabęcką – uczennicę, byłą pacjentkę 
Kliniki, która w tym roku, przegrała walkę ze 
swoją chorobą. W dniach od 9 do 17 czerwca 
w szkole prowadzona była zbiórka materiałów 
plastycznych i artystycznych dla dzieci. 

Tekst: Beata Cieślińska

Dyrektor Jolanta Wąsala z pucharem. 
Fot. arch. ZSR w Kijanach

Uczniowie ZSG w Łęcznej z „Przepustkami do pracy w LW „Bogdanka” S.A.”. Fot. arch. ZSG
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Najnowsze sukcesy naszych uczniów

Uczniowie naszych szkół średnich odnoszą liczne sukcesy w konkur-
sach, organizowanych nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również 
w województwie i kraju.

12 kwietnia w Chełmie odbył się Finał XVI Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Anglojęzycznej, w tym towarzyszącego mu Konkursu Tłuma-
czenia Poezji Obcojęzycznej. W konkursie uczestniczyło 96 uczniów ze 
szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Iza Szpitun z LO 
w łęczyńskim „Jagiellończyku” zajęła II miejsce.

Anna Sachadyń, Justyna Trepiak i Damian Biały – uczniowie III kla-
sy technikum architektury krajobrazu z ZS im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej odnieśli sukces w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym 

przez Politechnikę Krakowską. Zadaniem konkursowym było stworzenie 
projektu niewielkiego miejsca wypoczynku dostosowanego jednocześnie 
do czytania i nauki. Ania swoim projektem wywalczyła II miejsce w kon-
kursie, Justyna otrzymała wyróżnienie, a cała trójka w nagrodę wzięła 
udział w profesjonalnych warsztatach projektowych na wspomnianej 
uczelni.

Uczennica LO w ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie Julia Domańska 
zdobyła wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim. 
Julia przygotowała fotograficzny komentarz do wiersza Zbigniewa Her-
berta pt. „Guziki”, dotyczącego zbrodni katyńskiej. 

Tekst: Beata Cieślińska

Ciekawsza nauka w „Bolivarze”
Powiat Łęczyński uzyskał pozytywną ocenę 

projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – ła-
twiejszy start zawodowy”, który realizowany 
będzie w szkołach kształcących zawodowo 
wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 im. S. 
Bolivara w Milejowie. W dniu 28 czerwca br. zo-
stała podpisana umowa na realizację  projektu.

W projekcie zaplanowano: nawiązanie współ-
pracy ze szkołami wyższymi i pracodawcami, 
w ramach której zostaną zorganizowane wizyty 
studyjne na lubelskich uczelniach, pozwalające 
na poznanie nowoczesnych metod nauczania 
z wykorzystaniem IT. Zorganizowany także 
zostanie „Dzień zawodowca” - debata z praco-
dawcami, przedstawicielami wyższych uczelni 
i uczniów poparta pokazem umiejętności za-
wodowych nabytych przez uczniów. 8 nauczy-
cieli przedmiotów zawodowych weźmie udział 

w szkoleniach i studiach podyplomowych, m.in. 
z zakresu informatyki śledczej, rachunkowości 
zarządczej, zarządzania sprzedażą, kursach 
SQL, administrowania sieciami komputerowy-
mi, księgowością z wykorzystaniem programów 
księgowych. Później nabyte nowe kwalifikacje 
i wiedzę będą wykorzystywali prowadząc do-
datkowe zajęcia dla uczniów.  Uczniowie będą 
także mogli wziąć udział w szkoleniach, dzięki 
którym uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętno-
ści w zakresie wykraczającym poza program 
szkolny, m.in. warsztatach z grafiki kompute-
rowej, AutoCAD, Podoskop, Excel zaawanso-
wany, w kursach na prawo jazdy kat. B, spe-
cjalistycznych szkoleniach gastronomicznych, 
nowoczesnych technikach fryzjerskich, szko-
leniach z zabezpieczeń technicznych – łącznie 
skorzysta z nich 70 uczniów, do końca 06.2020 r. 
42 uczniów oprócz szkoleń będzie mogło także 

nabyć doświadczenie zawodowe, dzięki udziało-
wi w stażach i praktykach zawodowych. Przewi-
dziano również zakup wyposażenia dla pracow-
ni szkolnych, na kwotę przekraczającą 300 tys. 
zł. Będzie to głównie wyposażenie 3 pracowni 
komputerowych (po 15 stanowisk) oraz sprzęt 
peryferyjny i specjalistyczne oprogramowanie 
do zajęć dydaktycznych.

Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 
2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość to 
713 312, 50 zł.

Tekst: Anna Giszczak

Kształcimy zawodowców w „Jagiellończyku” 

Od stycznia trwa realizacja projektu „Kształci-
my prawdziwych zawodowców w Jagiellończy-
ku”. W ramach  projektu 3 nauczycieli rozpoczęło 
studia podyplomowe, trwają kursy dla nauczycieli 
z zakresu programowania PHP, grafiki kompute-
rowej, Excela, AutoCAD-a. Uczniowie rozpoczęli 
kursy w zakresie obsługi wózków widłowych, 
telemarketingu, Excela, AutoCAD-a, grafiki kom-
puterowej, przygotowują się również do realizacji 
miesięcznych staży u wybranych pracodawców. 
Zostało także zakupione wyposażenie pracowni 
informatycznej i budowlanej.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości 
kształcenia zawodowego dostosowującego kwa-
lifikacje i umiejętności uczniów do potrzeb ryn-
ku pracy. Grupę docelową stanowią uczniowie 
wszystkich kierunków kształcących się w szkole, 
w wieku 15-20 lat oraz nauczyciele przedmiotów 
zawodowych zatrudnieni w Zespole Szkół im. 
Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej. Zgodnie z za-
łożeniami projektu do końca października 2019 r. 

16 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i kompeten-
cje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, 
a 111 uczniów zyska kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe (w trakcie kursów i staży). Pracownie 
praktycznej nauki zawodu zostaną doposażone 
w maszyny i urządzenia budowlane oraz w urzą-
dzenia informatyczne i specjalistyczne oprogra-
mowanie wykorzystywane do praktycznej nauki 
zawodu. W celu zwiększenia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo, zainstalowa-
na zostanie platforma schodowa umożliwiająca 
poruszanie się po budynku szkoły. 

Całkowita wartość projektu to 695 412,50 zł, 
w tym wkład UE: 591 100,62 zł, budżet państwa: 
34 016,88 zł, wkład własny: 70 295,00 zł.

Tekst: Dominika Sacawa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa XII Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Kurs operatora wózka widłowego. Fot. arch. szkoły
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Podnosimy jakość kształcenia zawodowego 
w ZSG w Łęcznej i w ZSR w Kijanach

Już od dwóch miesięcy Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespół 
Szkół Górniczych w Łęcznej modernizują swoją bazę dydaktyczną w ra-
mach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja 
Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.  

Od kwietnia trwają prace modernizacyjne i remontowe w Kijanach 
i w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przy  
ul. Przemysłowej. Wykonawca rozpoczął od modernizacji obiektów, które 
nie są bezpośrednio wykorzystywane w procesie dydaktycznym i roboty nie 
kolidują z zajęciami w obydwu szkołach. 

W Kijanach w dużej części wykonana już została modernizacja czę-
ści budynku tzw. „przetwórni”, która przeznaczona została na pracownię 
spawalniczą. Powstaną w niej trzy stanowiska spawalnicze, które zostaną 
w pełni wyposażone dzięki zakupom z projektu „Szkolnictwo Zawodowe – 
dobry start na rynku pracy”. Prace trwają także w budynku hal garażowych. 
Powstanie tam hala naprawy maszyn, w której zamontowane zostaną trzy 
kompletne podnośniki hydrauliczne. Hala garażowa została już ocieplona, 
natomiast w pracowni spawalniczej trwa wymiana instalacji elektrycznej, 
tak by była ona dostosowana do potrzeb urządzeń spawalniczych. Oby-
dwie hale będą także wyposażone w systemy grzewcze, umożliwiające 
naukę także w miesiącach jesienno-zimowych. W wakacje rozpoczną się 
remonty pracowni gastronomicznej, składającej się z trzech pomieszczeń, 
wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych do  jednej z nich. Po 
remontach pracownie te zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia 
gastronomiczne. Plac apelowy podczas wakacji zostanie przekształcony 
w plac manewrowy do nauki jazdy, podczas kursów na prawo jazdy. Ko-
lejne prace będą wykonywane w budynku hal warsztatów. Nieużytkowane 
dotychczas piętro będzie po wybudowaniu klatki schodowej przystosowane 
na potrzeby pracowni szkolnych wraz z zapleczem dydaktyczno-socjalnym. 
Prace modernizacyjne potrwają do końca przyszłego roku szkolnego. Po-
dobnie jak modernizacja placu warsztatowego, ze stanowiskiem do mycia 
maszyn i urządzeń rolniczych. 

W halach warsztatowych ZSG przy ul. Przemysłowej trwają prace moder-
nizacyjne związane z wykonaniem nowej instalacji c.o. i c.t.w. niezbędnej 
do zapewnienia właściwych warunków podczas nauki. Wykonywana jest 
także nowa instalacja elektryczna. Wybudowane zostały już pomieszczenia 
przeznaczone na łazienki. Wykonano wymiany obudowy stalowej wiaty na 
narzędzia, stojącej przy halach. Trwają także roboty przygotowawcze do 
ocieplenia ścian i dachu budynków. Roboty potrwają do końca paździer-
nika. Do wyremontowanej hali zostaną wówczas zakupione tokarki CNC 
i plazmowa frezarka. 

Równolegle z pracami modernizacyjnymi w obydwu placówkach szkol-
nych trwają działania związane z doposażeniem pracowni praktycznej na-
uki zawodu, podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i zdobywaniem 
dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez uczniów. Już w czerwcu od-
były się szkolenia - w Kijanach dla uczniów kierunków gastronomicznych, 
dla uczniów szkół górniczych nauka pierwszej pomocy. Ogłoszone są prze-
targi na zakup stanowisk komputerowych do szkoły górniczej oraz maszyn 
i urządzeń do pracowni technicznych i gastronomicznych w Kijanach. 

Obydwa projekty są ze sobą powiązane, modernizacja infrastruktury wa-
runkuje zakupy wyposażenia i sprzętu do nowych pracowni zawodowych, 
w tym komputerów wraz z oprogramowaniem. Wpływa również na prowa-
dzenie dodatkowych szkoleń zawodowych dla uczniów, podczas których 
uzyskają oni dodatkowe uprawnienia, m.in. z zakresu spawania MIG, TIG 
i MMA, prawo jazdy kat. B, czy uprawnienia elektryczne do 1 KV. 

Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół zawodowych w Powiecie 
Łęczyńskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura 
społeczna” Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i usta-
wicznego”.  

Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Tekst: Anna Giszczak

Remontowane budynki i plac warsztatowy w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. 
Fot. A. Giszczak 

Hale warsztatowe ZSG w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16 – budowane pomieszczenia  
socjalne. Fot. A. Giszczak 

Wiata magazynowa, z wymienioną obudową przy warsztatach ZSG na ul. Przemysłowej 16 
w Łęcznej. Fot. A. Giszczak
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75 lat szkolnictwa średniego na   terenie gminy Milejów – kalendarium
październik 1942
Rozpoczęcie tajnego nauczania na terenie 
Jaszczowa i Milejowa. Organizatorką kształce-
nia  na poziomie szkoły gimnazjalnej jest Natalia 
Nekraszowa, ps. Stanisława Nowacka, zaanga-
żowana wcześniej w działalność konspiracyjną 
Warszawy. Zajęcia lekcyjne odbywają się w bu-
dynku jaszczowskiej szkoły, domach prywatnych 
oraz w czasie wycieczek organizowanych do po-
bliskiego lasu.

czerwiec 1943
Pierwszy egzamin tzw. małej matury. Uczniowie 
tajnych kompletów składają go przed komisją 
egzaminacyjną, w skład której wchodzą  byli 
nauczyciele Gimnazjum i Liceum im. Jana Za-
moyskiego w Lublinie. Świadectwa maturalne 
zostają w zalakowanych butelkach zakopane 
w ogrodzie państwa Mizerskich w Jaszczowie.

wrzesień 1944
Staraniem Natalii Nekraszowej dotychczasowe 
tajne komplety zostają przekształcone w czte-
roklasowe gimnazjum. Dzieje się to za zgodą 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie.

marzec 1945
Natalia Nekraszowa zostaje właścicielką Pry-
watnego Koedukacyjnego Gimnazjum Ogól-
nokształcącego w Milejowie. Pełni w nim także 
funkcję dyrektora. Zajęcia odbywają się w bu-
dynku Szkoły Powszechnej w Milejowie. 

wrzesień 1945
Gminna Rada Narodowa gminy Brzeziny przej-
muje na własność szkołę Natalii Nekraszowej, 
pozostawiając ją jednak na kierowniczym stano-
wisku. Utworzone Gimnazjum i Liceum zyskują 

nową siedzibę – tzw. „dyrektorówkę”, budynek 
należący do Zakładów Przetwórczych Związku 
Gospodarczego Spółdzielni RP „Społem”.

wrzesień 1948
Zmiana struktury szkolnictwa średniego. 
W miejsce gimnazjum i liceum powstaje szkoła 
jedenastoklasowa z klasami VIII – XI jako szkołą 
średnią.

kwiecień 1950
Zarządzeniem ówczesnego Ministerstwa 
Oświaty utworzono Państwową Szkołę Ogólno-
kształcącą stopnia licealnego w Milejowie. Na-
talia Nekraszowa pełni funkcję dyrektora tylko 
do końca roku szkolnego. Zmiany są wynikiem 
wprowadzanej od zakończenia wojny ideologii 
komunistycznej. Stanowisko dyrektora obejmuje 
od nowego roku szkolnego Stanisław Ząbek.

rok szkolny 1952/1953
Szkoła Ogólnokształcąca przenosi się do rozbu-
dowanego budynku Szkoły Podstawowej w Mi-
lejowie. Kolejni dyrektorzy placówki (Stanisław 
Rydz, Józefa Zgłobisz, Zygmunt Twarowski) 
podejmują działania zmierzające do poprawy 
warunków nauki.

wrzesień 1967
Od nowego roku szkolnego funkcję dyrektora 
pełni Zygmunt Kajetan Ożóg, a Szkoła zmienia 
nazwę na Liceum Ogólnokształcące w Milejo-
wie. 

czerwiec 1968
Dzięki działaniom dyrektora Ożoga następuje 
podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod obecny budynek Szkoły. 

luty 1971
Liceum Ogólnokształcące zyskuje nową sie-
dzibę, w której funkcjonuje do dnia dzisiejsze-
go. Wiąże się to ze zwiększeniem liczby klas 
i uczniów, a także poszerzeniem bazy dydak-
tycznej.

październik 1971
Uroczystość nadania Szkole imienia Simona 
Bolivara – bohatera narodowego krajów Ame-
ryki Południowej, który rozpoczął proces deko-
lonizacji narodów tamtego regionu. Z tej okazji 
milejowska społeczność gości przedstawiciela 
ówczesnego prezydenta Wenezueli, przedstawi-
cieli placówek dyplomatycznych Kolumbii i Peru 
oraz polskie władze oświatowe i samorządowe.

kwiecień – wrzesień 1972
Od 1 kwietnia do 31 sierpnia stanowisko dyrek-
tora piastuje Józefa Roczon. Z dniem 1 września 
obowiązki przejmuje natomiast Dariusz Rubaj, 
który będzie dyrektorem placówki do 1975 roku.

czerwiec 1974
Dzięki staraniom Szkoły oraz lokalnej społecz-
ności Liceum Ogólnokształcące w Milejowie 
otrzymuje sztandar.

1975 - 1997
Stanowisko dyrektora Szkoły zajmują kolejno: 
Kazimierz Matys, Stefan Kozieł i Wacława Li-
sowska.

wrzesień 1987
Z inicjatywy absolwentów oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Milejowa ma miejsce I Zjazd wy-
chowanków milejowskiego Gimnazjum, w 45. 
rocznicę tajnego nauczania. W budynku szkoły 

Jubileusz 75- lecia   „Bolivara” 
Przygotowania do uroczystych obchodów Jubileuszu 75-lecia szkoły średniej w Milejowie objęły cały rok szkolny 2017/2018. Zamysłem organizato-

rów stało się włączenie wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych, i tych cyklicznych, i tych podjętych z myślą o tak pięknej rocznicy, w upamięt-
nienie założycielki szkoły oraz historii placówki. 

Imprezy i przedsięwzięcia towarzyszące obchodom Jubileuszu to m.in. wydanie jubileuszowego numeru gazetki szkolnej „Nasz Ambasador”, ufun-
dowanie tablicy pamiątkowej szkoły, posadzenie Dębu Niepodległości, ufundowanie tablic przy Dębach Pamięci Ofi ar Katynia, II Niepodległościowy 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, XII Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej, Międzyszkolne Spotkania z Poezją Wielojęzyczną, wystawa 
fotografi czna - „75 lat Liceum w Milejowie”, Dzień Otwarty Szkoły z udziałem jednostek wojskowych, prezentacja szkolnych talentów - „Mam talent”.

Zwieńczeniem obchodów stała się uroczystość Jubileuszu 75 – lecia szkoły w dniu 20 czerwca. Jednym z ważniejszych punktów obchodów rocznico-
wych były wspomnienia i odniesienia do historii. Inną, nie mniej istotną i niezwykle podniosłą chwilą, było odsłonięcie tablic pamiątkowych.

Szkoła gościła w tym dniu osoby szczególnie ważne ze względu na wyjątkowego patrona szkoły, jej historię oraz więzi łączące ze środowiskiem lokal-
nym. Wystarczy wspomnieć, że wśród gości byli między innymi: Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, członkowie rodziny Natalii 
Nekraszowej, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty, władze samorządowe Powiatu Łęczyńskiego, absolwenci szkoły i wielu, wielu 
innych zacnych gości.

Tekst: Alicja Ciepielewska-Kot



Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Ziemia Łęczyńska Nr 2/2018 czerwiec 13

75 lat szkolnictwa średniego na   terenie gminy Milejów – kalendarium
w Jaszczowie wmurowana zostaje tablica upa-
miętniająca uczestników tajnego nauczania.

wrzesień 1992
Obchody jubileuszu 50-lecia powstania Szkoły. 
Odsłonięcie w holu Liceum Ogólnokształcącego 
tablicy pamiątkowej poświęconej Natalii Nekra-
szowej.

wrzesień 1997
Pełnienie funkcji dyrektora Szkoły rozpoczyna 
Irena Wasil, która będzie ją sprawować do koń-
ca sierpnia 2007 roku.

styczeń 1999
Organem prowadzącym Zespołu Szkół Nr 2 zo-
staje Powiat Łęczyński.

wrzesień 2000
Dotychczasowe Liceum Ogólnokształcące zo-
staje przekształcone w Zespół Szkół Nr 2 im. Si-
mona Bolivara. W skład placówki wchodzą nowe 
jednostki oświatowe dla młodzieży i dorosłych, 
kształcące uczniów i słuchaczy w systemie 
dziennym i zaocznym. Funkcję wicedyrektora 
sprawuje Krystyna Matuszkiewicz.

czerwiec - wrzesień 2007
Jubileusz 65-lecia Szkoły oraz kolejna zmiana 
na stanowisku dyrektora placówki. Odtąd Ze-
społem Szkół Nr 2 kieruje Dariusz Szafranek. 
Funkcję wicedyrektora obejmuje Renata Nowo-
mińska (będzie ją pełnić do 2016 roku), a od lu-
tego 2012 roku drugim wicedyrektorem zostaje 
Alicja Ciepielewska-Kot.

listopad 2009
Troje uczniów Zespołu Szkół Nr 2: Paulina Przy-

tuła, Tomasz Rydz i Adrian Sidor, reprezentuje 
Polskę w Mistrzostwach Świata w Taekwondo 
odbywających się w Argentynie, zdobywając 
w kategorii juniorów srebrne i brązowe medale.

kwiecień 2010
Dyrektor Szkoły Dariusz Szafranek oraz dele-
gacja młodzieży biorą udział w uroczystościach 
na Placu Piłsudskiego w Warszawie upamięt-
niających dziewięćdziesiąt sześć ofi ar katastro-
fy smoleńskiej. W budynku Szkoły prowadzone 
są prace termoizolacyjne.

czerwiec – październik 2011
Odbywa się V Zjazd Absolwentów będący pre-
ludium do jesiennych obchodów 40-tej rocznicy 
nadania Liceum Ogólnokształcącemu imienia 
Simona Bolivara. W uroczystościach rocznico-
wych biorą udział przedstawiciele Boliwariań-
skiej Republiki Wenezueli, goście z Panamy 
oraz reprezentanci władz oświatowych i samo-
rządowych Lubelszczyzny.

maj – czerwiec 2012
W ramach realizowanego w Szkole projektu 
„Archimedes” odbywają się wyjazdy uczniów 
do krajów Europy środkowej i zachodniej. 
W Genewie uczniowie mają okazję zwiedzać 
ośrodek naukowo-badawczy Europejskiej Or-
ganizacji Badań Jądrowych CERN.

wrzesień 2013
Rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły po-
przez wprowadzenie kwalifi kacyjnych kursów 
zawodowych.

maj 2014
Zespół Szkół jest organizatorem powiatowych 

obchodów 70-tej rocznicy bitwy o Monte Cassi-
no. W ramach obchodów odbywa się wcześniej 
konkurs historyczny dla uczniów szkół powiatu 
łęczyńskiego oraz IX Przegląd Poezji Mówionej 
i Śpiewanej pod hasłem „Polska – drogi ku wol-
ności”.

czerwiec 2015
W ramach Dnia Wenezueli, zorganizowanego 
w rocznicę bitwy pod Carabobo, w której uczest-
niczył Simon Bolivar, szkoła gości ambasadora 
Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Wśród 
przedsięwzięć towarzyszących obchodom odby-
wają się warsztaty plastyczne i taneczne przybli-
żające kulturę krajów Ameryki Południowej.

czerwiec 2016
Zespół Szkół Nr 2 otrzymuje nowy sztandar pod-
czas uroczystości 45-lecia nadania Szkole imie-
nia Simona Bolivara. Fundatorem sztandaru jest 
ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

marzec 2017
Szkoła nawiązuje współpracę z Wyższą Ofi cer-
ską Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Do-
wództwem 2. Brygady Wojsk Obrony Terytorial-
nej, co owocuje utworzeniem klasy wojskowej 
w Liceum Ogólnokształcącym.

czerwiec 2018
Odbywa się uroczystość Jubileuszu 75-lecia 
Szkoły wieńcząca szereg imprez i działań po-
dejmowanych dla upamiętnienia historii pla-
cówki, w szczególności jej założycielki Natalii 
Nekraszowej.

Opracowanie: Anna Misztal

Jubileusz 75- lecia   „Bolivara” 

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły. 
Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

Odsłonięcie pomnika Simona Bolivara podczas uroczystości nadania szkole imienia. 
Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
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ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ

ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, 
tel. 81/752 12 57, www.zsg-leczna.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE 

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

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
• klasa wojskowa – pod patronatem 

Szkoły Orląt w Dęblinie oraz Wojsk 
Obrony Terytorialnej w Lublinie

• klasa dziennikarska – pod patro-
natem Radia Lublin, możliwość 
rozszerzeń: przedmioty humani-
styczne i języki obce

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

Technikum 
• technik informatyk
• technik ekonomista
• technik handlowiec
Szkoła Branżowa I Stopnia
• klasa mechaniczno-elektryczna, 

zawody: ślusarz, elektryk.
• klasa wielozawodowa, zawody: 

kierowca-mechanik, blacharz sa-
mochodowy, lakiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, ku-

charz, piekarz, cukiernik, fryzjer, 
sprzedawca, murarz- tynkarz oraz 
nowość krawiec. W zawodzie 
kucharz – możliwość kształcenia 
w oddziale integracyjnym.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych (weekendowe)

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych 
(weekendowe)
• technik administracji 
• technik rachunkowości 
• technik turystyki wiejskiej
Kwalifi kacyjne Kursy 
Zawodowe (weekendowe)
• elektryk 
• sprzedawca 
• ślusarz 
• technik informatyk 
• technik ekonomista 
• technik rachunkowości

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące 
(sportowo – obronne)
Technikum
• technik informatyk
• technik architektury krajobrazu
• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej 
• technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki
• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastrono-

micznych
Branżowa Szkoła I stopnia
• kucharz
• cukiernik 
• mechanik pojazdów samochodo-

wych
• kierowca mechanik
• rolnik, ogrodnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące 
(weekendowe)

Szkoła Policealna 
(weekendowa)

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

pracy 
Kwalifi kacyjne Kursy 
Zawodowe (weekendowe)
• kucharz  
• cukiernik 
• rolnik 
• ogrodnik
• technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej
• technik pojazdów samochodowych 
• technik rolnik 
• technik technologii żywienia
• technik hodowca koni

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE

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

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum
• technik fotografi i i multimediów
• technik logistyk
• technik agrobiznesu
Branżowa Szkoła I stopnia
• kucharz,
• pracownik pomocniczy obsługi hote-

lowej – dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące 
dla dorosłych

Szkoły policealne (zaoczne)
• technik usług kosmetycznych
• technik administracji (zajęcia do-

datkowe sekretarka medyczna/reje-
stratorka medyczna)

• opiekun osoby starszej – NOWOŚĆ!

• opiekun medyczny
• technik sterylizacji medycznej
• technik ochrony fi zycznej osób 

i mienia
• fl orysta – NOWOŚĆ!
Szkoły policealne 
(wieczorowe)
• technik masażysta

Kwalifi kacyjne kursy 
zawodowe (weekendowe)
• kucharz
• technik agrobiznesu
• rolnik
• technik fotografi i i multimediów
• technik logistyk
• technik rachunkowości
• pracownik pomocniczy obsługi ho-

telowej (dla osób posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ

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

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa
• technik ekonomista
• technik informatyk
• technik organizacji reklamy
• technik logistyk (nowość!)
Szkoła Branżowa I stopnia
• monter suchej zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownic-
twie

• fryzjer

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

geografi a, angielski; 
języki: angielski i niemiecki

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

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

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

• rozszerzenie: matematyka, fi zyka, 
informatyka; 
języki: angielski i niemiecki

• rozszerzenie: język polski, histo-
ria, angielski; 
języki: angielski, hiszpański/
francuski

• klasa usportowiona – rozszerze-
nie: biologia, geografi a, angielski; 
języki: angielski i niemiecki

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych (weekendowe)

Kwalifi kacyjne Kursy 
Zawodowe (weekendowe)
• technik informatyk
• technik ekonomista 
• technik budownictwa
Szkoła Policealna 
(weekendowa)
• technik bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

Trwa rekrutacja w szkołach powiatowych dla młodzieży i dorosłych

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Technikum Górnicze 
i Politechniczne
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik górnictwa podziemnego
• technik przeróbki kopalin stałych
• technik chlodnictwa i klimatyzacji

Szkoła Branżowa I stopnia
• elektryk
• ślusarz
• górnik eksploatacji podziemnej 
• mechanik automatyki przemysło-

wej i urządzeń precyzyjnych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
Kwalifi kacyjne Kursy 
Zawodowe (weekendowe)
• technik górnictwa podziemnego
• technik mechanik 
• technik przeróbki kopalin stałych 
• technik elektryk
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160 lat OSP w Łęcznej

9 czerwca w Łęcznej odbyły się wojewódzkie 
obchody Dnia Strażaka OSP, połączone z jubi-
leuszem 160-lecia OSP w Łęcznej. Jest to naj-
starsza OSP w naszym województwie i czwarta 
w kraju. 

Gospodarzami imprezy byli: Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie 
Marian Starownik, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, Starosta Łęczyński 
Roman Cholewa, Burmistrz Łęcznej Teodor 
Kosiarski oraz Prezes OSP Łęczna Michał 
Czajkowski. Honorowym gościem był Pre-
zes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar  
Pawlak. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza w ko-
ściele p.w. św. Marii Magdaleny. Po nabożeń-
stwie strażacy przemaszerowali na Plac Ko-
ściuszki, gdzie rozpoczęła się oficjalna część 
uroczystości. W uznaniu zasług wyróżniający się 
strażacy, działacze Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP oraz osoby współpracujące ze 
strażakami zostali uhonorowani odznaczeniami 
i medalami za aktywną działalność społeczną na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach 
OSP oraz w uznaniu szczególnych zasług dla 
rozwoju i umacniania związku, a także za bezin-

teresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzi. 
Marszałek Sławomir Sosnowski w dowód uzna-
nia za szczególne zaangażowanie w działalność 
na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
woj. lubelskiego, uhonorował medalami okolicz-
nościowymi z okazji 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości 134 jednostki OSP 

z terenu województwa ze stuletnim i wyższym 
stażem działalności. Oprawę muzyczną zarówno 
mszy jak i części oficjalnej zapewniła Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku. 
Uroczystości zakończył festyn rodzinny.

Tekst: Beata Cieślińska

Strażackie zmagania w piłkę nożną

100–lecie OSP i 70-lecie KGW w Puchaczowie

Strażacy chronią nasze zdrowie i życie. By móc to czynić dbają o swoją 
kondycję, co udowodnili podczas I Powiatowego Turnieju w Piłkę Nożną Dru-
żyn OSP, który odbył się 22 kwietnia na kompleksie sportowym przy Zespole 
Szkół Górniczych w Łęcznej.

Do walki o Puchar Romana Cholewy Prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożanych RP w Łęcznej stanęło  

6 drużyn OSP. Najlepszy okazał się team z OSP Spiczyn. Wszystkie mecze 
stały na wysokim poziomie, nie brakowało bramek. Na zakończenie imprezy 
Prezes ZOP ZOSP RP w Łęcznej wręczył uczestnikom puchary i dyplomy 
uznania. Końcowa klasyfikacja miejsc: OSP Spiczyn, OSP Ostrówek, OSP 
Puchaczów, OSP Łańcuchów, OSP Łęczna, OSP Białka.

Tekst: Andrzej Zwoliński 

5 maja, podczas Gminnego Dnia Strażaka odbyły się uroczyste obchody 
100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 70-lecia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Puchaczowie. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji OSP i KGW. Dalsza 
część obchodów odbyła się w puchaczowskim parku, zgodnie z ceremo-
niałem strażackim. Najważniejszym punktem uroczystości były odznacze-
nia i wyróżnienia, przekazane zarówno organizacjom jak i ich członkom. 
Jednostka OSP odznaczona została Złotym Znakiem Związku. Jest to naj-
wyższe odznaczenie  w ochotniczym pożarnictwie, nadawane przez Prezy-
dium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Koło 
Gospodyń Wiejskich od Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymało 
okolicznościowy grawer, a wszystkie Panie dyplomy uznania. Po części 
oficjalnej przyszła pora na część rozrywkową. Strażacy zaprezentowali rów-
nież sprzęt strażacki - od tego najstarszego do używanego obecnie. Powiat 
Łęczyński podczas uroczystości reprezentował Starosta Roman Cholewa, 
który jednocześnie jest Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Tekst: Beata Cieślińska Druhowie z OSP Puchaczów świętują 100-lecie. Fot. arch. UG w Puchaczowie

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Łęcznej. Fot. arch. ZOSP RP Lublin
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Powiatowe obchody 
Dnia Strażaka 2018

Nie będzie prokuratury w Łęcznej

Ćwiczenia strażackie 
nad jeziorem Dratów

Zawody Sportowo-Pożarnicze 
dla jednostek OSP

Zgodnie z coroczną tradycją powiatowe obchody Dnia Strażaka w roku 
2018 zainaugurowała msza święta w intencji strażaków, którą 4 maja w ko-
ściele p.w. św. Marii Magdaleny odprawił Kapelan Strażaków Powiatu Łę-
czyńskiego ks. Janusz Rzeźnik. Kolejnym etapem obchodów był uroczysty 
apel, który miał miejsce 22 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej. 

Uczestników apelu powitał Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej mł. 
bryg. Michał Pytlak. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów 
na wyższe stopnie służbowe i wyróżnień. W części podsumowującej uro-
czystość głos zabrał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Piotr Zmarz oraz zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce 
Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej podziękowania, życzenia i gra-
tulacje.

Tekst: Robert Gruszecki

W marcu samorządowcy z terenu naszego po-
wiatu -  Starosta, Burmistrz Łęcznej oraz wójtowie 
gmin Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Spi-
czyn na ręce Wojewody Lubelskiego skierowali 
pismo z poparciem starań Komendanta Powia-
towego Policji w Łęcznej dotyczących utworzenia 
w Łęcznej Prokuratury Rejonowej. Inicjatywa ta 
nie zyskała jednak przychylności Prokuratury 
Krajowej.

Podczas zorganizowanego w lutym spotkania, 
Komendant Powiatowy Policji przedstawił samo-

rządowcom znaczne utrudnienia w pracy łęczyń-
skich policjantów, wynikające z braku w powiecie 
prokuratury. Nasz powiat jest jedynym w woje-
wództwie, na terenie którego nie ma prokuratury, 
a obsada łęczyńskiej komendy w porównaniu z in-
nymi powiatami jest znacznie mniejsza. Proble-
mem jest przede wszystkim czas, który policjanci 
muszą poświęcać na doprowadzenie zatrzyma-
nych osób do Prokuratury Rejonowej w Lublinie 
lub Włodawie, zamiast na miejscu dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców powiatu. Lokalne władze 
wystosowały w tej sprawie pismo do Wojewody 

Lubelskiego, proponując jednocześnie możliwość 
wykorzystania na ten cel wolnych pomieszczeń 
znajdujących się obecnie w zasobach Starostwa. 

Wojewoda przesłał pismo Ministrowi Sprawie-
dliwości i Prokuratorowi Zbigniewowi Ziobrze 
z prośbą o jego pozytywne rozpatrzenie. Z in-
formacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej wyni-
ka jednak, że na obecnym etapie nie widzi ona 
potrzeby utworzenia nowej jednostki prokuratury 
w Łęcznej.

Tekst: Beata Cieślińska

14 czerwca nad jeziorem Dratów odbyły się ćwiczenia zorganizowane 
przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy 
trenowali przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu oraz zwalczanie 
skutków wystąpienia powodzi. 

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łęcznej, we Włodawie i Chełmie oraz jednostki 
OSP. Obserwatorami zmagań strażaków byli Starosta Roman Cholewa 
oraz Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros.

Tekst: Beata Cieślińska

10 czerwca w Wólce Cycowskiej odbyły się gminne zawody sportowo - 
pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu 
łęczyńskiego. 

W zawodach udział wzięło 38 drużyn męskich (gmina Cyców - 5 drużyn, 
Łęczna - 4 drużyny, Milejów - 8 drużyn, Puchaczów – 10 drużyn, Spiczyn – 4 
drużyny, Ludwin – 7 drużyn) oraz 4 drużyny kobiece (gmina Cyców - 2 dru-
żyny, gmina Spiczyn - 1 drużyna, gmina Ludwin – 1 drużyna). Zawody roze-
grane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, 
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Roz-
grywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przy-
gotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszcze-
gólnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się 
na ich wyposażeniu. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy 
PSP w Łęcznej. Drużyny, które zajęły czołowe miejsca w poszczególnych 
gminach otrzymały nagrody i dyplomy ufundowane przez Burmistrza i Wój-
tów Gmin. Gospodarzem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Cycowie przy współudziale Urzędu Gminy w Cycowie.

Wyniki zawodów  - najlepsze jednostki z poszczególnych gmin:
Grupa A (męskie drużyny):  Gmina Cyców -  OSP Nowy Stręczyn, Gmi-

na Ludwin - OSP Czarny Las, Gmina Łęczna - OSP Łuszczów Kolonia, 
Gmina Milejów - OSP Milejów, Gmina Puchaczów - OSP Ostrówek, Gmina 
Spiczyn - OSP Jawidz.

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

Tekst: Robert Gruszecki
Odznaczeni podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Fot arch. KPPSP w Łęcznej

Zawody jednostek OSP. Fot. arch. KPPSP w Łęcznej



Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego | Ziemia Łęczyńska Nr 2/2018 czerwiec 17

Szkolenie policjantów

„Nieuczciwe praktyki stosowane na rynku usług i towarów 
dedykowane osobom starszym” - pod takim hasłem odbyło 
się szkolenie policjantów z łęczyńskiej jednostki. Celem przy-
gotowanego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
spotkania było przybliżenie policjantom tematyki nieuczci-
wych praktyk. Dzięki temu będą przestrzegać seniorów, by 
nie stali się ofiarami oszustów.

Szkolenie zorganizowano z uwagi na dynamiczny wzrost 
nieuczciwych praktyk podczas sprzedaży na różnego rodza-
ju pokazach, prezentacjach i wycieczkach, które w główniej 
mierze są kierowane do osób starszych. Część firm wykorzy-
stuje ten kanał sprzedaży w sposób krzywdzący dla konsu-
mentów. Przedsiębiorcy wprowadzają konsumentów w błąd 
i sprzedają produkty niskiej jakości po znacznie zawyżonych 
cenach.

Nieuczciwe firmy najczęściej żerują na osobach starszych, 
które są łatwowierne, słabo zorientowane co do panujących 
na rynku cen i podatne na oszustwo.

Tekst: Anna Biziorek

Konsumenci narażeni są na wiele nieuczciwych praktyk stosowanych przez nierzetel-
nych sprzedawców, dlatego też:

- czytaj dokładnie przedłożone do podpisu dokumenty,
- zanim podpiszesz umowę skonsultuj się z najbliższymi lub skorzystaj z fachowej 

pomocy - podpisanie dokumentów może oznaczać zawarcie nowej umowy,
- nie podpisuj umów pod presją, w ciszy i spokoju zapoznaj się z treścią dokumentów,
- w razie wątpliwości czy faktycznie masz do czynienia ze swoim sprzedawcą/ usłu-

godawcą, skontaktuj się z nim telefonicznie za pośrednictwem biura obsługi klienta lub 
osobiście w lokalu przedsiębiorcy,

- nie wpuszczaj do domu ani nie podpisuj dokumentów otrzymanych od nieznanej 
Tobie osoby,

- podpisując umowę zadbaj o to, aby otrzymać egzemplarz dokumentów dla siebie,
- w przypadku zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie) lub na odle-

głość (np. zakupy przez telefon) masz 14 dni na odstąpienie od umowy,
- jeżeli zakupiony towar lub usługa nie są zgodne z umową, możesz złożyć reklama-

cję,
- jeżeli uczestniczysz w prezentacji towaru (np. materacy, garnków), to nie musisz ich 

kupować - nie podejmuj decyzji o zakupie pod wpływem chwili,
- w razie wątpliwości lub sporu ze sprzedawcą skorzystaj z pomocy instytucji konsu-

menckich

Budujemy siłownie plenerowe
na terenach szkolnych Powiatu

Wielki sukces piłkarek 
„Górnika Łęczna”

 Ministerstwo Sportu rozstrzygnęło Program 
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 
2018. Powiat Łęczyński znalazł się na liście 
podmiotów, których wnioski zostały zaopinio-
wane pozytywnie. 

Powiat uzyskał dofinansowanie do inwestycji 
zlokalizowanych w Milejowie Osadzie i w Kija-
nach. Strefa w Podgłębokiem, będzie ewentual-
nie realizowana ze środków własnych. Łączna 
kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Sportu wynosi 64 800 zł, pozostałą kwotę tj. 88 
984,00 zł Powiat sfinansuje ze środków wła-
snych. 

Do końca października 2018 roku powstaną 
dwie strefy aktywności. Podstawowa - zlokali-
zowana przy Zespole Szkół im. S. Bolivara - zaj-
mowała będzie powierzchnię 240 m2. Składała 
się będzie z siłowni plenerowej na 6 urządzeń, 
w tym urządzenia podwójne (orbitrek, wioślarz, 
motylek, koło Tai-Chi, twister i wahadło, rowe-
rek, biegacz) oraz ze strefy relaksu, składającej 
się z 4 ławek, urządzeń do gier (stolik do gier 
w szachy/warcaby, gry w kółko i krzyżyk), z na-
sadzeń dookoła placu i pomiędzy urządzenia-
mi. Ustawiony zostanie także stojak na rowery. 

W Kijanach, na terenach Zespołu Szkół 
Rolniczych na powierzchni 305 m2 powsta-
nie strefa w wariancie rozszerzonym. Zosta-
nie utworzona siłownia plenerowa (jeździec, 
biegacz, podwójne wyciskanie, wyciąg górny, 
drabinka i podciąg nóg, orbitrek, podwójna 
ławka) oraz utworzona będzie strefa relaksu,  

tj. 4 ławki montowane na stałe do podłoża, 
urządzenia do gier edukacyjnych montowane 
na stałe (szachy/warcaby), gra w kółko i krzy-
żyk, nasadzenia na nawierzchni trawiastej. 
Dodatkowo dla najmłodszych wybudowany 
zostanie ogrodzony plac zabaw, składający się 
z zestawu sprawnościowego, wagi i piramidy 
linowej. Jest to szczególnie pożądana część 
inwestycji, ze względu na podopiecznych Pla-
cówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kija-
nach, której siedziba sąsiaduje bezpośrednio 
z terenem inwestycji. 

W Podgłębokiem ze środków własnych po-
wiatu będzie zbudowana siłowania składająca 
się z 7 urządzeń, w tym podwójnych, tj.: orbitre-
ka, wioślarza, podwójnego motyla, podwójnego 
górnego wyciągu, twistera z wahadłem, rower-
ka, biegacza. W pobliże siłowni przeniesiony 
będzie posiadany przez MOW stojak na rowery.

Planowane siłownie, mimo umiejscowie-
nia ich na terenach placówek szkolnych i wy-
chowawczych będą ogólnodostępne. Korzy-
stać z nich będą mogli wszyscy mieszkańcy 
miejscowości, w których są zlokalizowane. 
W pierwszych miesiącach od ich utworzenia 
przeprowadzona będzie akcja promocyjno - in-
formacyjna o otwarciu Stref Aktywności i zasa-
dach korzystania z nich. Planowana inwesty-
cja służyć będzie różnym grupom wiekowym, 
tworząc przestrzeń do aktywności sportowej, 
sprzyjającej międzypokoleniowej integracji 
społecznej.

Tekst: Anna Giszczak

Sezon 2017/2018 przeszedł do historii sportu 
w powiecie łęczyńskim. Piłkarki nożne ekstrakla-
sowego GKS „Górnik Łęczna” zdobyły tytuł Mi-
strza Polski, a także Puchar Polski.

Budowana od lat drużyna trenowana przez Mi-
rosława Stańca, a następnie Piotra Mazurkiewi-
cza odgrywała coraz ważniejszą rolę w żeńskiej 
piłce nożnej. Po wcześniejszym zdobyciu tytułu 
Wicemistrza Polski, piłkarki naszego klubu nie 
spoczęły na laurach i 27 maja zostały Mistrzy-
niami. Ich bilans spotkań wygląda imponująco - 
23 zwycięstwa, dwa remisy i tylko dwie porażki. 
Bilans bramkowy to 112 strzelonych i 26 straco-
nych. Ewelina Kamczyk została najlepszą snaj-
perką -  nie tylko Górnika, ale całej ligi - zdobyła 
aż  35 bramek. Druga w klasyfikacji strzelczyń 
Anna Gawrońska z Medyka Konin była daleko za 
nią - zdobyła tylko 19 bramek. 31 maja w Łodzi 
zespół z Łęcznej zdobył również Puchar Polski. 

Tekst: Mariusz Łagodziński

Mistrzynie z GKS „Górnik Łęczna”.
Fot. FOTOOKO.COM Sławomir Pięciak
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Nagrody i stypendia sportowe przyznane

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w 2018 r.

Piknik Rodzinny

Po raz kolejny zawodnicy oraz trenerzy z te-
renu powiatu łęczyńskiego, którzy odnieśli suk-
cesy w swoich dyscyplinach sportu otrzymali 
stypendia oraz nagrody. 

Nagrodę pieniężną przyznano Markowi Ko-
zakowi - trenerowi Miejsko-Gminnego Klubu 

Sportowego ,,Gwarek” Łęczna. Stypendium 
sportowe na okres trzech miesięcy przyznano 
zawodnikom  Ludowego Klubu Sportowego 
„ISKRA” w Spiczynie (Olgierd Gąsior, Konrad 
Wójcik, Jakub Mateusz Chmielewski, Klaudiusz 
Pachuta) oraz zawodnikom Miejsko-Gminnego 
Klubu Sportowego „Gwarek” Łęczna (Natalia 

Niedobylska, Mateusz Ćwirzeń). Wszystkim wy-
różnionym i nagrodzonym dziękujemy za wkład 
w promocję naszego powiatu, życzymy dalszych 
sukcesów i  rozwoju sportowego.

Tekst: Monika Haraszczuk

22 marca został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zada-
nia z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszony 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Rodzaj zadania to 
prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym 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 wychowaw-
czo. Rokrocznie z tej formy wsparcia korzysta ok. 220 dzieci. W roku 2018  
na zadanie przeznaczono kwotę 70 000 zł. W odpowiedzi na ogłoszony kon-
kurs wpłynęło 9 ofert. Z 9 podmiotami zostały zawarte umowy na w/w zada-
nie, które realizowane będzie w okresie od 26.04.2018 r. do 15.12.2018 r. 

Tekst: Kornelia Bartoch

25 maja na placu przy ul. Wiosennej w Łęcznej odbył się Piknik Ro-
dzinny, organizowany we współpracy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcz-
nej i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Łęcznej, w ramach kampanii „PO-MOC! Razem Przeciwko 
Przemocy”, „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” oraz Dnia Matki.

Dla uczestników pikniku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy,  gigantyczne bańki mydlane, 
popcorn, watę cukrową. Ponadto można było obejrzeć występy arty-
styczne. 

Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły zjadając 
kiełbaski z grilla, pikantne pizzerinki, a na deser ciastka. Dużą atrakcją 

był pokaz Państwowej Straży Pożarnej  Łęcznej, a także obecność łę-
czyńskich policjantów, którzy zaprezentowali radiowóz, rozdawali odbla-
ski i propagowali zasady bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, 
w związku ze zbliżającymi się wakacjami. 

 Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. Dopi-
sała pogoda oraz duża liczba uczestników, co świadczy o tym, że miesz-
kańcy naszego powiatu bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędza-
nia wolnego czasu i integracji. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej dziękuje wszystkim instytucjom za współpracę, za 
zaangażowanie w przygotowanie Pikniku, a mieszkańcom powiatu za 
wspólna zabawę. 

Tekst: Barbara Tryk

Lp. Podmiot, z którym podpisano umowę na prowadzenie placówki Przyznana kwota

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny, ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna  
(Świetlica opiekuńczo-wychowawcza, w Łęcznej, ul. Świętoduska 2) 7 500 zł

2. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6) 7 500 zł

3. Parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 97, 21-010 Łęczna 
(Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 97) 9 000 zł

4. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Ciechankach) 7 000 zł

5. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Spiczynie) 10 500 zł

6. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Zawadowie) 7 000 zł

7. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Nadrybiu) 7 500 zł

8. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń,  Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Albertowie) 7 000 zł

9. Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń, Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów  
(Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Ostrówku) 7 000 zł

RAZEM 70 000 zł
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Od kwietnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wraz 
z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej rozpoczęły re-
alizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Ośrodek Wsparcia Ro-
dzin w Powiecie Łęczyńskim”. 

W ramach projektu na wsparcie w ramach Ośrodka mogą liczyć: rodzi-
ny zastępcze (dorośli i dzieci), kandydaci na rodziców zastępczych, osoby 
z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci), osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, np. osoby będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież), rodziny przeżywające trudności 
opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice). Rekrutacja do projektu roz-
pocznie się już w okresie wakacji w 2018 r.

Z uwagi na ograniczony dostęp na terenie powiatu łęczyńskiego do 
specjalistycznego wsparcia rodziny, w tym rodziny z dzieckiem z niepeł-
nosprawnościami, projekt daje możliwość skorzystania z następujących 
usług: 
• hortiterapii (w PCPR, ORW) – metoda terapii wykorzystująca rośli-

ny i ogrody, polegająca na wykonywaniu w ogrodzie prac związanych 
z utrzymaniem ogrodu, co korzystnie wpływa na zdrowie: uspokaja, od-
pręża, pobudza zmysły, pozwala zapomnieć o codziennych problemach,

• terapii sensorycznej dźwiękiem – trening uwagi słuchowej A. Tomatisa 
(w ORW) – metoda kształcenia uwagi słuchowej, dzięki której możliwe 
jest np.: polepszenie koncentracji uwagi i skupienia się nad zadaniem, 
polepszenie zdolności uczenia się, polepszenie zdolności mówienia, 
polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczucia 
własnego ciała w przestrzeni, wyciszenie, zwiększenie pewności siebie 
i poczucia własnej wartości,

• terapii sensorycznej (w ORW) - określającej prawidłową organizację 
wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory i tak 
zintegrowanych, aby mogły być użyte w celowym działaniu. Dzięki tera-
pii integracji sensorycznej na różnych poziomach możliwe jest kształto-
wanie się reakcji  równoważnych,  złożonych czynności  zamierzonych 
(praksji), orientacji przestrzennej i lateralizacji, więzi z matką i innymi 
opiekunami w czasie czynności pielęgnacyjnych. Terapia SI ma wpływ 
na usprawnianie zmysłów, umiejętności  czytania i pisania, liczenia, 
wpływa na koncentrację uwagi, kontrolę emocjonalną i samoakceptację,

• wsparcia psychoterapeuty (w PCPR) – w sytuacji występowania, przeży-
wania różnorodnych trudności życiowych, w tym: strat, rozstań, porażek, 
stresu. Dzięki udziałowi w psychoterapii osoba ma szansę na zmianę 
stosowanych mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, zmianę 
zachowań, postaw i przekonań, rozwój kompetencji emocjonalnych, 
zmianę w postrzeganiu świata oraz innych ludzi, co przekłada się na 
polepszenie komfortu życia, 

• wsparcia dietetyka (w PCPR) – w sytuacji występowania zbyt różnorod-
nego sposobu odżywiania się lub nieokreślonego sposobu spożywania 
posiłków. Dzięki dostępności konsultacji dietetyka będzie szansa okre-
ślenia zapotrzebowania żywieniowego organizmu, jak również popra-
wienia jakości życia,

• wsparcia psychiatry (w PCPR) – w sytuacjach życiowo trudnych, nie-
zrozumiałych warto skorzystać ze wsparcia specjalisty ludzkiej psychiki. 
Okoliczności, w których powinniśmy pomyśleć o pomocy specjalisty jest 
wiele, np.  kiedy masz poczucie, że coś się zmieniło, masz zmienny na-
strój, łatwo Cię wyprowadzić z równowagi, krzyczysz na domowników, 

jesteś drażliwy, gdy nie masz energii i odczuwasz zmęczenie, a wszelkie 
czynności wykonujesz z wielkim trudem, masz problemy z zaśnięciem, 
a kiedy już śpisz wcale nie odpoczywasz,

• wsparcia seksuologa (w PCPR) –  seksualność dotyczy wszystkich ludzi, 
w ciągu całego życia, niezależnie od wieku, płci czy przekonań.  Nale-
ży pamiętać, ze dzieciństwo jest ważnym okresem w rozwoju psycho-
seksualnym człowieka. Doświadczenia z pierwszych lat życia stają się 
punktem odniesienia dojrzałych form seksualności. Poza tym w obliczu 
stresu, sytuacji rodzinnych, etapu życia, obowiązków i tempa dnia co-
dziennego coraz częściej dają o sobie znać dolegliwości związane ze 
sferą seksualną wśród młodzieży i dorosłych.

Osoby chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do siedziby 
PCPR w Łęcznej, ul. Staszica 9, siedziby ORW w Łęcznej, ul. Litewska 
16 lub nawiązania kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: 
81 53 15 203 (biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Łęcznej), 81 53 
15 384 (sekretariat PCPR), 81 75 22 655 (sekretariat ORW).

Tekst: Anna Giszczak, Ewa Góra-Haraszczuk

W ramach projektu także pracownicy będący koordynatorami rodzin-
nej pieczy zastępczej zwiększą swoje umiejętności w zakresie pracy 
z rodziną i pomocy jej w sytuacjach kryzysowych, nauczą się prowa-
dzenia hortiterapii oraz zdobędą uprawnienia do prowadzenia warszta-
tów dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Zostaną 
zakupione także niezbędne narzędzia do pracy z rodzinami – testy 
i materiały do diagnozowania trudności w rodzinie. Dzięki temu nowe 
formy pomocy będą świadczone w jednostkach także po zakończeniu 
realizacji projektu, wejdą na stałe w ofertę wsparcia. Podobnie jak te-
rapia sensoryczna dźwiękiem, dzięki zakupionym zestawom urządzeń 
do prowadzenia tej terapii, będzie ona świadczona przez pracowników 
Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej. 

Ponadto w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym, zostanie 
w pełni wyposażona w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, terapeu-
tyczne i rehabilitacyjne Sala Doświadczania Świata, wykorzystywana 
do rehabilitacji w postaci terapii sensorycznej. Natomiast w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie zostaną zakupione meble i wyposaże-
nie do sali terapeutycznej, w której będą w domowej atmosferze odby-
wały się spotkania terapeutyczne dla rodzin. 

W 2019 r. duża część rodzin zastępczych, będących pod opieką 
PCPR, weźmie udział w wyjazdowym kilkudniowym spotkaniu – trenin-
gu interpersonalnym dla rodzin, gdzie będą mogli korzystać ze wspar-
cia merytorycznego terapeutów.

Okres realizacji projektu to: 01.04.2018 – 31.12.2019. Całkowita war-
tość - 687 992, 50 zł, w tym wkład UE -  584 793, 62 zł, wkład własny 
(rzeczowy) - 64 850,00 zł. 

W powiecie łęczyńskim powstaje 
Ośrodek Wsparcia Rodzin
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Spółdzielnia socjalna – nowe miejsca pracy dla osób 
z niepełnosprawnością w powiecie łęczyńskim

 O finansach w Powiatowej Bibliotece Publicznej

Powiat Łęczyński na Lubelskich Targach Turystycznych 2018

Od września b.r. planowane jest uruchomienie nowego podmiotu eko-
nomii społecznej, dającego zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością 
z terenu powiatu łęczyńskiego. Spółdzielnia socjalna zostanie utworzona 
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach so-
cjalnych, zgodnie z którą podmiot ten mogą założyć dwie osoby prawne. 
Członkami założycielami spółdzielni socjalnej będą: Powiat Łęczyński 
i Gmina Łęczna. 

Powołanie spółdzielni socjalnej odpowiada na zapotrzebowanie na 
usługi pielęgnacji ogrodów zielonych, utrzymania porządku  przy drogach, 
usługi dostarczania posiłków do klientów indywidualnych, organizacji im-
prez okolicznościowych, opieki nad osobami niezaradnymi, czy pracami 
porządkowymi w placówkach publicznych i u klientów indywidualnych. Ce-

lem powołania spółdzielni socjalnej jest umożliwienie osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, głównie z niepełnosprawnością  aktywizacji 
zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej na rzecz osób 
zatrudnionych w spółdzielni. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane ze złożeniem  
biznesplanu do projektu zmierzającego do przyznania dotacji na stworze-
nie przedsiębiorstwa społecznego w ramach projektu „Lubelski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Osoby zainteresowane podjęciem zatrud-
nienia mogą uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Zakładzie 
Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, telefon 81/ 752 
29 20. 

Tekst: Małgorzata Paprota

Jak gospodarować budżetem domowym? Czym jest bankowość elektro-
niczna? Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia? Jak robić zakupy 
przez Internet? Oto niektóre zagadnienia poruszane w trakcie kursu prze-
prowadzonego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. To już 5 
edycja projektu ,,O finansach w bibliotece”, w którym po raz pierwszy udział 
wzięli mieszkańcy powiatu łęczyńskiego po 50. roku życia. 

Przedsięwzięcie realizowane jest z Narodowym Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji ekonomicznej. Organizator projektu to Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Cykl szkoleń miał na celu zwięk-
szenie umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości 
elektronicznej przez seniorów. W ramach projektu odbyło się 5 spotkań, 
w których udział wzięło 20 uczestników. Zajęcia odbywały się od maja do 
czerwca, w dwóch grupach -  w siedzibie PBP Łęcznej i GBP w Ludwinie. 
Spotkania poprowadziły bibliotekarki z PBP w Łęcznej, które pozyskały sto-
sowną wiedzę na szkoleniach  przygotowujących do organizacji spotkań 
edukacyjnych.  Wszyscy kursanci otrzymali certyfikaty. Zgodnie stwierdzili, 
że udział w zajęciach  zaowocował nowymi umiejętnościami.

Tekst: Magdalena Kosacka, Magdalena Pastuszak-Puchalska

Już kolejny rok Starostwo Powiatowe w Łęcz-
nej wzięło udział w Lubelskich Targach Turystycz-
nych, które w tym roku odbyły się w dniach 18-
20 maja. Na zorganizowanym przez nas stoisku 
można było zapoznać się z atrakcjami powiatu 
łęczyńskiego oraz najbliższych okolic - Pojezie-
rza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Pomimo deszczowej pogody targi zorganizo-
wane przez Lubelską Regionalną Organizację 
Turystyczną na Placu Teatralnym przed Centrum 
Spotkania Kultur odwiedziło wielu mieszkańców 
Lublina i turystów. Swoją ofertę zaprezentowało 
22 wystawców. Na naszym stoisku dostępne były 
mapy i ulotki informacyjne dotyczące przyrody, 
kultury, historii, aktywnego wypoczynku i bazy 

noclegowo-gastronomicznej na Pojezierzu Łę-
czyńsko-Włodawskim. Pracownicy Poleskiego 
Parku Narodowego prezentowali bogatą ofertę 
parku zarówno dla turystów indywidualnych jak 
i grup zorganizowanych, a załoga Słowiańskiego 
Grodu w Wólce Bieleckiej zapraszała do zwie-
dzania obiektu oraz na imprezy. Nasze stoisko 
odwiedziły m.in. TVP Lublin oraz Radio Lublin, 
na antenie których krótko zaprezentowaliśmy 
swój region. W konkursach można było wygrać 
upominki i vouchery przekazane przez Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej, Poleski Park Narodowy, 
Słowiański Gród, Ośrodek „Riviera Krasne”, re-
staurację „Dworku nad Wieprzem” w Kijanach.

Tekst: Beata Cieślińska Stoisko Powiatu Łęczyńskiego. Fot. arch. Starostwa

 PBP szkoli seniorów. Fot. M. Pastuszak-Puchalska
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VII Turniej 
Mowy Polskiej 
– zapraszamy 
do udziału!

Spotkania informacyjne 
dla przedsiębiorców

25 października Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Łęcznej organizuje VII Turniej Mowy 
Polskiej. Tegoroczna edycja konkursu, wpisując 
się w narodowe obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości, odbędzie się pod hasłem „Ku nie-
podległości”.

Wybieramy wydarzenia dotyczące działań nie-
podległościowych mających miejsce na terenie 
obecnego powiatu łęczyńskiego - od powstania 
kościuszkowskiego do odzyskania niepodle-
głości w 1918 roku. Formą prezentacji jest ora-
cja – uroczysta i barwna przemowa oparta na 
wybranej literaturze. Do udziału w wydarzeniu 
zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu 
łęczyńskiego w wieku od 6 lat (nie ma górnej gra-
nicy wieku). Regulamin, karta zgłoszenia oraz 
bibliografia do Turnieju są dostępne na stronie 
www.biblioteka.powiatleczynski.pl

Tekst: Magdalena Kosacka

W maju i czerwcu na terenie naszego po-
wiatu przy współpracy Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej organizowane były spotkania informa-
cyjne dla lokalnych przedsiębiorców.

29 maja w Łęcznej odbyło się jedno ze spo-
tkań z cyklu „Biznes Lubelskie”, organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego. Podczas spotkania poruszano m.in. 
następujące zagadnienia: Biznes Lubelskie – 
współpraca na rzecz wzmocnienia eksportu i ob-
sługi inwestorów, negocjacje, mediacje i arbitraż 
w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, rewo-
lucja w przepisach w 2018 roku - co przyniosą 
zmiany w JPK, CIT, VAT i RODO, rola motywacji 
w biznesie. Na zakończenie spotkania odbyły się 
konsultacje społeczne dotyczące weryfikacji po-
trzeb i oczekiwań w zakresie wspierania przed-
siębiorczości. 

21 czerwca spotkanie informacyjne pt. „Unij-
ne dotacje na lubelskie innowacje” dla lokalnych 
przedsiębiorców zorganizowała Lubelska Agen-
cja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Tekst: Beata Cieślińska LAWP szkoli naszych przedsiębiorców. Fot. arch. Starostwa

„Szanuj życie ! 
Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym”

Bezpieczniej nad jeziorami

Kolejny sukces 
naszych rolników

Pod takim hasłem 12 czerwca w Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach odbył się Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją 
Pracy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Lublinie w ramach programu edu-
kacyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym”.

Po uroczystym otwarciu, uczniowie, nauczyciele i goście 
wysłuchali dwóch prelekcji, przygotowanych i zaprezentowa-
nych przez Komendę Powiatową Policji i Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.  Następnie uczniowie 
uczestniczyli w wykładach tematycznych i konkursie w gru-
pach dobranych profilowo. Po wykładach odbyły się pokazy 
i prezentacje w wykonaniu KPP w Łęcznej, KP PSP w Łęcznej 
i SP ZOZ w Łęcznej. Na zakończenie odbył się pokaz akcji 
ratowniczej z udziałem staży pożarnej, policji i pogotowia ra-
tunkowego. W trakcie imprezy można było uzyskać informa-
cje i zasięgnąć porad od pracowników PIP oraz KRUS, wziąć 
udział w konkursie, pobrać ulotki i materiały wydawnicze. 

Przedsięwzięcie miało miejsce w ZSR w Kijanach po raz 
drugi. Młodzież poznała zasady funkcjonowania służb i insty-
tucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz procedury po-
stępowania w groźnych sytuacjach zdarzających się w miej-
scu pracy lub na drodze.

Tekst: Jolanta Wąsala

Przez okres wakacji 20 policjantów będzie czuwało nad bezpieczeństwem osób 
wypoczywających na terenie powiatu łęczyńskiego.

10 dodatkowych policjantów do pracy na naszym terenie skierowała Komenda 
Wojewódzka Policji, 10 pozostałych to pracownicy KPP w Łęcznej. Oddelego-
wani na nasz teren policjanci zostali zakwaterowani w remizie w Kaniwoli, a ich 
głównym zadaniem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa nad jeziorami 
położonymi w gminach Ludwin i Cyców. Jak co roku Powiat Łęczyński zapewni 
policjantom całodzienne wyżywienie.

Tekst: Beata Cieślińska

Po ubiegłorocznym sukcesie i zajęciu I miejsca w XV Ogólnokrajowym Konkur-
sie Bezpieczne Gospodarstwo, Państwo Kondraccy z Górnego w gminie Milejów 
zdobyli tytuł Mistrza Krajowego w konkursie Agroliga 2017.

Konkurs promuje przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej oraz 
wyróżniających się rolników. Państwo Kondraccy zajęli I miejsce w kategorii „Rol-
nicy”. Wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca podczas uroczystej gali w Ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w obecności pary prezydenckiej. Na-
grodzeni rolnicy mają nowoczesne gospodarstwo o pow. ponad 100 ha i zajmują 
się hodowlą trzody chlewnej, uprawą buraka cukrowego, marchwi i zbóż.

Tekst: Beata Cieślińska
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Nowe wyzwania Powiatowego Urzędu Pracy
- wywiad z Moniką Mikołajewską, nowym Dyrektorem PUP w Łęcznej

Pani Moniko, od maja jest Pani nowym Dy-
rektorem Powiatowego Urzędu Pracy -  pro-
szę krótko przedstawić się czytelnikom „Zie-
mi Łęczyńskiej”.
Ukończyłam studia wyższe na kierunku socjo-
logia, pedagogika oraz studia podyplomowe 
z zakresu „zarządzanie zasobami ludzkimi” i 
„doradztwo zawodowe”. Posiadam  20 – let-
nie doświadczenie zawodowe, które zdobyłam 
podczas pracy w  PUP w Łęcznej. Na początku 
byłam zatrudniona na stanowisku inspektora, 
później doradcy zawodowego, a od roku 2010 
pełniłam funkcję Kierownika Referatu Porad-
nictwa i Rozwoju Zawodowego. Dodatkowo 
pracuję na uczelni wyższej, gdzie prowadzę  
konwersatoria oraz ćwiczenia z zakresu: zawo-
doznawstwa, metod pracy szkolnego doradcy 
zawodowego, planowania kariery zawodowej, 
poradnictwa zawodowego.  Prowadzę również 
szkolenia dla pracowników publicznych służb 
zatrudnienia  z zakresu nowoczesnych  technik 
selekcji i rekrutacji, zawodoznawstwa, polityki  
kadrowej, metod  pracy z osobą niepełnospraw-
ną, pracy z osobą długotrwale bezrobotną,  
metodologii tworzenia Indywidualnych Planów 
Działania, rozmowy indywidualnej, poradnictwa 
grupowego itp.  Współpracuję  przy realizacji 
projektów innowacyjnych na rzecz osób bezro-
botnych.

Pani Dyrektor, jak wygląda obecnie sytuacja 
na rynku pracy w województwie lubelskim 
i powiecie łęczyńskim? 

Mówimy obecnie o rynku „pracownika”. 
Świadczy o tym najniższa od 25 lat stopa bez-
robocia, rosną wynagrodzenia i PKB, a firmy 
zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na 
nowych pracowników. Rynek „ pracownika” nie 
dotyczy jednak wszystkich branż czy regionów. 
W woj. lubelskim średnia stopa bezrobocia na 
koniec kwietnia wynosiła 8,3%. Najwyższa jest 
w powiatach: włodawskim (15,5%), chełmskim 
ziemskim (13,5%),  hrubieszowskim (13,3%),  
natomiast najniższa w powiecie łukowskim 
(4,5%), biłgorajskim (5,2%) oraz łęczyńskim 
(5,7%). W naszym powiecie największe  zapo-
trzebowanie występuje w takich branżach jak: 
budownictwo, transport, górnictwo, sprzedaż,  
prace proste-gospodarcze, poszukiwani są ope-
ratorzy sprzętu ciężkiego, mechanicy, ślusarze, 
tokarze, specjaliści tacy jak pedagodzy z upraw-
nieniami do pracy z osobami niepełnosprawny-
mi, położne, pielęgniarki czy informatycy. Praco-
dawcy oprócz w/w zawodów dających konkretne 
uprawnienia czy kwalifikacje oczekują od poten-
cjalnego pracownika umiejętności miękkich, 
takich jak komunikacja, zaangażowanie, współ-
praca, dyspozycyjność itp. 

W obecnych czasach do  rynku pracy na-
leży się dopasować  tj. jeżeli nie mamy odpo-
wiednich kwalifikacji czy uprawnień należy je 
uzupełnić lub przekwalifikować się. Dużą rolę 

odgrywa tu urząd pracy, który posiada możliwo-
ści skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie 
indywidualne czy grupowe. W przypadku braku 
doświadczenia zawodowego oferujemy osobom 
bezrobotnym staże czy też bony stażowe. Ofer-
ta Powiatowego Urzędu Pracy jest dość bogata 
w formy pomocy dla osób chcących podjąć za-
trudnienie lub samozatrudnienie. 

Najważniejsze wyzwania stojące obecnie 
przed PUP w Łęcznej? 

Łatwiejszy rynek dla pracownika to trudniej-
sze zadania dla urzędu pracy. W najbliższym 
i odleglejszym czasie chciałabym: zwiększyć 
skuteczność  urzędu w doborze osób do ofert 
pracy które oferują pracodawcy oraz poprawić 
zakres  efektywności współpracy z pracodaw-
cami, poszerzyć współpracę z instytucjami pu-
blicznymi takimi jak PCPR, OPS-y, ZAZ, czy 
innymi z którymi urząd ma „wspólnego klienta”, 
skuteczniej  i bardziej intensywne aktywizować  
osoby długotrwale bezrobotne, wyjść  naprzeciw 
potrzebom osób  młodych oraz znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, pozyskać do-
datkowe środki finansowe na projekty innowa-
cyjne pod określone grupy osób bezrobotnych, 
usprawnić elastyczność i sprawność obsługi in-
teresantów w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak zamierza Pani zrealizować te cele? 
Obecnie dla osób powyżej 50 roku życia, 

długotrwale bezrobotnych, posiadających ni-
skie kwalifikacje oraz osób niepełnosprawnych 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w ramach 
Regionalnego Planu Działania „Aktywni 2018” 
realizuje staże, szkolenia indywidualne i grupo-
we (kucharz, spawacz), doposażenie do stano-
wiska pracy. Od lipca 2018 roku rozpoczynamy 
realizację projektu skierowanego do osób do 30 
roku życia w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2018 
roku przewidziano dla tych osób staże, szkole-
nia, zarówno indywidualne jak i grupowe (ope-
rator wózków widłowych, kosmetyczka) oraz 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej. W 2019 roku planujemy kontynuację tego 

projektu, a dodatkowo osobom zainteresowa-
nym zostaną przyznane bony na zasiedlenie lub 
uzyskają zatrudnienie w ramach doposażenia 
lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczególnie trudna jest aktywizacja osób na-
leżących do III profilu pomocy – tj.  osób, którym 
formalnie najtrudniej wrócić na rynek pracy. Ce-
chuje ich bierność, brak inicjatywy i motywacji 
do zmiany.  Praca z takimi osobami wymaga ze-
społu powiązanych ze sobą działań prowadzą-
cych do wzmocnienia aktywności zawodowej 
oraz społecznej. W 2018 roku zostanie zrealizo-
wany „Program specjalny – Droga do sukcesu”, 
który oprócz dostępnych usług i instrumentów 
rynku pracy obejmie uczestników elementem 
specyficznym. Będzie to praca z coachem, która 
będzie dotyczyła wzmocnienia poczucia własnej 
wartości, wiary w siebie. Na podstawie pracy in-
dywidualnej oraz grupowej coach pozna deficyty 
osoby i pod tym kątem określi ścieżkę pracy z tą 
osobą. 

W niedalekiej przyszłości planuję pozyskanie 
funduszy na projekty innowacyjne, adresowane 
do grup szczególnie zagrożonych bezrobociem 
tj. osób długotrwale bezrobotnych, osób posia-
dających  niskie kwalifikacje zawodowe oraz  
młodzieży, która  po ukończeniu szkoły pozosta-
ła  bez zatrudnienia. 

Czy planuje Pani reorganizację pracy same-
go urzędu? 

Obecnie w PUP pracuje 30 osób. Zmiany 
związane z odejściem poprzedniego kierownic-
twa urzędu spowodowały wewnętrzną rekruta-
cję wśród pracowników. Po objęciu stanowiska 
Dyrektora powołałam swojego zastępcę - Panią 
Milenę Wasilewicz, wieloletniego pracownika 
urzędu pracy (16 lat). Na chwilę obecną zostały 
połączone dwie komórki organizacyjne Referat 
Pośrednictwa  oraz Referat Poradnictwa i Roz-
woju Zawodowego.  Zwiększenia kadry w PUP 
na chwilę obecną nie przewiduję, poza zatrud-
nieniem radcy prawnego. 

Rozmawiała: Beata Cieślińska
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Pamiętamy o 100 – leciu 
odzyskania niepodległości

Przedstawiciele władz Powiatu - Starosta Roman Cholewa i Wicestaro-
sta Dariusz Kowalski wzięli udział w uroczystych obchodach 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Placu T. Kościuszki w Łęcznej. Staro-
sta w swoim przemówieniu podkreślił, że „Tegoroczne uroczystości są tym 
ważniejsze, że wpisują się w obchody 100 - lecia odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości. Te dwa wydarzenia historyczne spinają klamrą jeden 
najtragiczniejszych w naszych dziejach okres –  czas zaborów. Moment, 
w którym musieliśmy podjąć heroiczną walkę o nasze samostanowienie 
oraz kiedy ponownie zmuszeni byliśmy odkreślić kierunki rozwoju ziem pol-
skich i zweryfi kować raz jeszcze ideę nowoczesnego społeczeństwa.”

Święto Narodowe Trzeciego 
Maja w Łęcznej z udziałem 
władz Powiatu Łęczyńskiego

Została przeprowadzona przez Starostwo z okazji Dnia Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 26 kwietnia 268 mieszkańców powiatu, głównie uczniów 
ZSG w Łęcznej oraz ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej wykonało 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. Swoje zdjęcia prezentujące przygotowania 
i świętowanie Dnia Flagi wykonali również: pracownicy Starostwa, przed-
szkola: nr 1 i nr 2 w Łęcznej, w Puchaczowie, w Ciechankach, Szkoła 
Podstawowa w Jawidzu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz osoby prywatne.

Akcja „Nasza biało-czerwona” 

W ramach obchodów Dnia Wolności i Praw Obywatelskich 4 czerwca 
na łęczyńskim targowisku na Pasterniku Starostwo zorganizowało punkt 
informacyjny, na którym porad udzielali: Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy. Można było również 
pobrać materiały dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z któ-
rych mogą korzystać uprawnieni mieszkańcy powiatu, bezpłatnej pomocy 
udzielanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, przepisów doty-
czących zatrudniania pracowników z Polski i cudzoziemców. 

Zapraszamy:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój 102, I piętro, tel. 81/ 531 52 30. 
Czynne:  poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.00.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie łęczyńskim, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9 (I piętro, pok. 18), tel. 81/ 531 
52 86:
• Punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński - czynne: poniedziałek-piątek 

w godz. 8.00-12.00. 
• Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywa-

telskiego „DOGMA” - czynne: poniedziałek-piątek w godz. 13.00-17.00

Dzień Wolności 
i Praw Obywatelskich

Powiat Łęczyński wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Lublinie organizuje akcję „100 litrów krwi, 100 dawców szpiku 
w powiecie łęczyńskim na 100-lecie niepodległości”. W ramach akcji RCKiK 
w Lublinie prowadzi cykliczne akcje, których celem będzie pozyskanie krwi 
i składników krwiopochodnych oraz zrekrutowanie osób jako potencjalnych 
niespokrewnionych dawców szpiku. 

Tekst: Beata Cieślińska

100 litrów krwi, 100 dawców 
szpiku w powiecie łęczyńskim 
na 100-lecie niepodległości

Starosta i Wicestarosta składają kwiaty pod pomnikiem Kościuszki. Fot. G. Kuczyński

Akcja honorowego krwiodawstwa podczas Dni Łęcznej 2018. Fot. G. Kuczyński

Stoisko informacyjne z okazji „Dnia Wolności i Praw Obywatelskich”. Fot. B. Cieślińska

„Żywa fl aga” w wykonaniu 268 mieszkańców powiatu. Fot. P. Romańczuk



75–lecie szkoły średniej w Milejowie

Fot. D. Szczepanik

Joanna Barańska wnuczka Natalii Nekraszowej oraz Wiceprezes LW „Bogdanka” S.A. Adam 
Partyka jako przedstawiciel fundatora odsłaniają tablicę pamiątkową poświęconą założycielce 
szkoły.

Pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem Simona Bolivara z udziałem zaproszonych gości, w tym 
ambasadora Wenezueli.

Powitanie gości przez obecnego dyrektora szkoły - Dariusza Szafranka.

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Polonez w wykonaniu absolwentów szkoły.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży. Wystawa fotograficzna prezentująca historię szkoły.


