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Spis Treści

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam do lektury kolejnego numeru wydawnictwa „Ziemia Łęczyńska”, obejmującego najważ-
niejsze wydarzenia z ostatniego kwartału i krótkie podsumowanie działalności Powiatu Łęczyńskiego 
w 2017 r.

W tym roku w Łęcznej zakończyliśmy budowę nowoczesnego kompleksu boisk, z których już od 
czerwca korzystają nasi uczniowie i mieszkańcy, pozyskaliśmy środki na realizację trzech projektów 
o wartości ponad 5 mln, które pozwolą na dalszy rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego w na-
szych szkołach w Łęcznej i w Kijanach, a także 5,3 mln na e-Geodezję, sprawnie przebiega prowadzo-
ny przez nas proces scalania gruntów w gminie Ludwin, w miarę posiadanych środków prowadzone są 
również inwestycje drogowe. Cieszy również fakt, że przygotowywany przy naszym zaangażowaniu 
wniosek Gminy Puchaczów i Rejonu Lachowickiego dotyczący remontu zabytkowych dworów w Cie-
chankach i Gruszówce został rekomendowany do dofi nansowania.

Pomimo wielu pozytywnych wydarzeń, rok 2017 jest też dla naszego Powiatu szczególny, z powodu 
bardzo trudnej sytuacji fi nansowej. Wydatki na szkoły od kilku lat znacznie przewyższają przekazywaną 
nam subwencję oświatową, a w tym momencie przewyższają również możliwości fi nansowe naszego 
Powiatu. Dlatego też zmuszeni byliśmy do wprowadzenia znacznych oszczędności we wszystkich na-
szych jednostkach - nie tylko oświatowych - a także do podjęcia dodatkowych starań w celu uzdrowie-
nia tej sytuacji. Mam nadzieję, iż podjęte przez nas działania w kierunku reformy powiatowej oświaty, 
o których przeczytacie Państwo w niniejszej gazecie pozwolą nam rozpocząć proces naprawy fi nansów 
naszej jednostki samorządowej. Dziękuję wszystkim, którzy okazali nam wsparcie i zrozumienie w tej 
trudnej sytuacji.
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Wartość inwestycji drogowych Powiatu Łęczyńskiego w roku 2017 to 
ok. 2,8 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych inwestycje drogowe pro-
wadzone były przy udziale finansowym samorządów gminnych – bez ich 
wsparcia zakres przeprowadzonych prac byłby o wiele mniejszy. Kwota 
ta pozwoliła na kompleksową przebudowę skrzyżowania w Ciechankach, 
modernizację ok. 4,0 km dróg, budowę ok. 300 m chodników i 800 m 
ścieżki rowerowej. W Ciechankach wymieniona została nawierzchnia oraz 
wzmocniona konstrukcja skrzyżowania, przebudowano zatoki autobuso-
we, powstały bezpieczne przejścia dla pieszych i chodniki prowadzące do 
przystanków autobusowych. Na drodze 1809 L od Ciechanek w kierunku 
Łęcznej (ul. Polna) zmodernizowano 800 m drogi i wybudowano ścieżkę 
rowerową. Znacznie poprawił się również standard tej drogi powiatowej 
w Zawadowie - w ubiegłym roku zmodernizowano odcinek o dł. 1200 m, 

w tym kolejne 550 m. W roku 2017 kontynuowano modernizację kolejnych 
fragmentów dróg pomiędzy Ludwinem, a Dratowem Kolonią i w Turowoli. 
Prace inwestycyjne prowadzone były również pomiędzy Zawieprzycami, 
a Zawieprzycami Kolonią. Nowa nawierzchnia została wykonana także 
na odcinku drogi Cyców-Bekiesza oraz w miejscowości Zaróbka. Ponad-
to w tym roku rozpoczęła się budowa chodnika w Starościcach. 

W roku 2017 sporządzono również dokumentację projektową dla za-
dania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie-Urszulin”, które 
realizowane będzie w latach 2018-2019 przy udziale środków UE.

Udzielono także dotacji Gminie Łęczna w wysokości 600 tys. zł na 
zadanie „Budowa drogi łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Przemysłową 
w Łęcznej”.

Inwestycje drogowe

Najważniejsze inwestycje Powiatu 
Łęczyńskiego 2017

Nazwa zadania i zakres prac Wartość inwestycji*

Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2015 L Puchaczów-Ciechanki 416 207,40 zł 
w tym Gmina Puchaczów – 210 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L Zawieprzyce-Zawieprzyce Kolonia: 750 m 398 230,42 zł
w tym Gmina Spiczyn – 200 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 L ul. Polna w Łęcznej: nawierzchnia - 800 m, ścieżka 
rowerowa - 800 m

826 644,17 zł 
w tym Gmina Łęczna – 800 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 Szpica-Zawadów: 550 m 180 045,64 zł
w tym Gmina Puchaczów – 100 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 L w Zaróbce: 250 m 120 730,50 zł
w tym Gmina Cyców – 65 772,18 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014 L w Turowoli: 400 m 208 496,94 zł
w tym Gmina Puchaczów – 150 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 L Ludwin-Dratów Kolonia: 500 m 212 560,95 zł
w tym Gmina Ludwin – 100 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L Cyców-Bekiesza: 500 m 266 602,50 zł
w tym Gmina Cyców – 199 952,00 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2023 L w m. Starościce: 278 m 143 349,12 zł
w tym Gmina Milejów – 71 675,00 zł

*Dane na dzień 30.11.2017

Przebudowane skrzyżowanie w Ciechankach. Fot. B. Cieślińska
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W czerwcu zakończyła się realizacja dwuletniego projektu „Moderniza-
cja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcz-
nej”. W ubiegłym roku powstało wielofunkcyjne boisko przeznaczone do 
gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę oraz oświetlenie kompleksu bo-
isk, a w bieżącym boisko piłkarskie wraz z bieżnią lekkoatletyczną i wypo-
sażeniem. Oficjalne otwarcie boisk, z których korzystają uczniowie Zespo-
łu Szkół Górniczych, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka, 
kluby sportowe i mieszkańcy Łęcznej, odbyło się we wrześniu. Inwestycja 
o wartości prawie 1,5 mln zł została sfinansowana ze środków: Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktu-
ry Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiatu Łęczyńskiego – or-
ganu prowadzącego szkołę, Gminy Łęczna – właściciela terenu.

Rok 2017 to również pozyskanie środków z funduszy europejskich 
i budżetu państwa na rozwój kształcenia zawodowego w szkołach po-
wiatowych. W kwietniu podpisano umowę na realizację projektu „Szkol-
nictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, a w czerwcu projektu 
„Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w powiecie łęczyńskim”, 
które w latach 2018-2020 realizowane będą w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej i w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Projekty obejmują 
m.in. utworzenie i modernizację pracowni do praktycznej nauki zawodu 
oraz hal warsztatowych, zakup nowoczesnego sprzętu do kształcenia 
zawodowego, dodatkowe kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycie-
li, a także płatne staże zawodowe u pracodawców. Podobne działania 
realizowane będą również w Zespole Szkół im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej – umowę w tej sprawie podpisano w listopadzie, a realizacja 
projektu planowana jest w latach 2018-2019. 
Łączna wartość planowanych działań w ramach trzech projektów to po-
nad 5 mln zł.

Tekst: Beata Cieślińska

Prace nad projektem „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny woje-
wództwa lubelskiego” rozpoczęły się w 2016 r. podpisaniem umowy part-
nerskiej pomiędzy wszystkimi powiatami z terenu naszego województwa, 
jednak oficjalne przyznanie dotacji na ten cel nastąpiło w roku 2017. Na 
podstawie umowy podpisanej 18.07.2017 r. z Zarządem Województwa 
przez Lidera projektu – Powiat Lubelski, projekt uzyskał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. Planowana wartość prac, które realizowane będą w la-
tach 2017-2019 to 187,5 mln zł, z czego ok. 5,3 mln zł przypada na nasz 
powiat. Środki te pozwolą m.in. na modernizację ewidencji gruntów i bu-
dynków w naszym powiecie. Aktualnie trwają postępowania przetargowe 
na wyłonienie wykonawców prac I etapu tj. modernizacji ewidencji grun-
tów obrębów ewidencyjnych w gminie Milejów. 

W październiku 2016 r. władze Powiatu Łęczyńskiego podpisały umo-
wę na realizację projektu „Scalenia gruntów w powiecie łęczyńskim na 
terenie Gminy Ludwin” w miejscowościach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin 
Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi. W 2017 r. zakończono już dwa 
etapy prac: wykonanie w terenie pomiarów niezbędnych do opracowania 
projektu scalenia, a także oszacowanie scalanych gruntów i ujawnienie 
w księgach wieczystych wzmianki o wszczęciu postępowania. Aktualnie 
rozpoczął się trzeci etap – opracowanie projektu rozmieszczenia nowych 
działek, którego zakończenie planowane jest w kwietniu 2018 r. Realiza-
cja projektu przewidziana jest do roku 2020. Projekt umożliwi mieszkań-
com w/w wsi skomasowanie ich gruntów rozproszonych w kilku miejsco-
wościach, a także ułatwi im dojazd do pól poprzez budowę i przebudowę 
ok. 38 km dróg. Łączna powierzchnia obszaru objętego scaleniem to ok. 
2506 ha. Działanie to, o łącznej wartości prawie 13,5 mln zł finansowane 
jest ze środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerski projekt Gminy Puchaczów i Rejonu 
Lachowickiego, dotyczący remontu zabytkowych 
dworów w Ciechankach i Gruszówce, przygoto-
wany przy aktywnym wsparciu władz Powiatu 
Łęczyńskiego znalazł się na liście projektów re-
komendowanych do dofinansowania w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach 
naszego kwartalnika w 2016 r. Gmina Pucha-
czów i białoruski Rejon Lachowicki podjęły się 
wspólnego przygotowania i ubiegania się o do-
finansowanie przedsięwzięcia ochrony dziedzic-
twa kulturowego – renowacji zespołów dwor-
sko-parkowych w Gruszówce (Hruszówce) na 
Białorusi i w Ciechankach (gmina Puchaczów) ze 
środków Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W tej spra-
wie odbyło się wiele rozmów i spotkań zarówno 
w Polsce, jak i na Białorusi, w które czynnie za-
angażowane były władze Powiatu Łęczyńskiego. 

W dniu 17.10.2017 r. Wspólny Komitet Moni-
torujący zatwierdził wyniki pierwszego naboru 
wniosków. Wśród zwycięzców konkursu znalazła 
się Gmina Puchaczów, która otrzyma dofinan-
sowanie na realizację partnerskiego projektu pt. 
„Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego bazą dla transgranicznej współpracy mło-

dzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi”, przy-
gotowanego wspólnie z Rejonem Lachowickim. 
Kwota dofinansowania wynosi 2 375 000 euro, 
z czego 1 187 500 euro otrzyma strona polska 
i tyle samo strona białoruska. Odnowione zabytki 
mają zostać przystosowane do pełnienia funkcji 
muzeów i miejsc spotkań społeczności obydwu 
narodów.

Zespół parkowo-dworski wraz z kaplicą grobo-
wą w miejscowości Gruszówka to obiekt o dużym 
znaczeniu historycznym i kulturowym dla polskie-
go społeczeństwa, znany od XVI w. jako majątek 
polskiego, szlacheckiego rodu Radziwiłłów, a do 
końca XIX w. pełniący funkcję głównej rezyden-
cji rodu Reytanów. Należy podkreślić fakt, że 
majątek w Gruszówce był centrum kulturalnym 
Rejonu Lachowickiego, gościli tu między innymi 

Julian Ursyn Niemcewicz, Napoleon Orda, Eliza 
Orzeszkowa, Jan Bułhak. W tym miejscu urodził 
się i spędził ostatnie lata życia Tadeusz Reytan, 
wielki obrońca honoru Rzeczypospolitej. Zespół 
dworsko – parkowy w Ciechankach, którego 
obecnym właścicielem jest Gmina Puchaczów 
należał niegdyś do słynnej rodziny najwybitniej-
szych polskich architektów - rodziny Lachertów. 
Budynki dworskie pierwotnie otoczone były par-
kiem, a obecnie otoczone są lasem liściastym, 
niepielęgnowanym od lat. Nieruchomość jest 
wpisana do rejestru zabytków. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 
zaplanowano na grudzień 2017 r.

Tekst: Aleksandra Ukalska, Kazimierz Radko

Inwestycje w oświatęe-Geodezja

Scalenia gruntów

Coraz bliżej do wspólnego sukcesu

Dwór w Gruszówce. Fot. arch. UG Puchaczów Dwór w Ciechankach
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Zmiany w oświacie to konieczność 
Wywiad ze Starostą Romanem Cholewą

Panie Starosto, 21 listopada Rada Powiatu podjęła uchwały umoż-
liwiające połączenie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu 
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespołu Szkół 
w Ludwinie w jeden zespół szkół. Czy to ostateczna decyzja?

Na razie są to uchwały intencyjne, co jeszcze nie przesądza o ich wej-
ściu w życie. Muszą one m.in. uzyskać pozytywną opinię Kuratora Oświa-
ty. Niemniej stworzony przed laty system organizacji naszych szkół śred-
nich z pewnością musi zostać dostosowany do aktualnych warunków.  
Od 2011 r. dwa nasze zespoły szkół funkcjonują w jednym budynku 
w Łęcznej, a posiadają dwie odrębne obsługi administracyjne, na któ-
re musimy ponosić wydatki. Ponadto jest niż demograficzny, a część 
młodzieży wybiera szkoły w dużym mieście - Lublinie, do którego jest 
dobry dojazd. Od 2014 do 2017 r. liczba uczniów w naszych szkołach 
zmniejszyła się o ok. 400 osób. W związku z tym zmniejszyła nam się 
subwencja oświatowa. W 2016 roku do oświaty trzeba było dołożyć ok. 
3,5 mln, w 2017 roku pomimo wprowadzenia znacznych oszczędności 
ok. 3,3 mln. Po analizach budżetu na rok 2018 przewidujemy, że różnica 
pomiędzy otrzymaną subwencją, a wydatkami na jednostki oświatowe 
może być jeszcze większa.

Jakie są konsekwencje tej sytuacji?
Do oświaty dokładamy jak większość samorządów, jednak musimy do-

stosować te koszty do naszych możliwości finansowych, a jest to kwota 
ok. 2,5 mln zł. Nasz Powiat nie jest w stanie dalej ponosić aż tak dużych 
kosztów na oświatę. Rozpoczynając swoją kadencję Zarząd Powiatu sta-
nął przed koniecznością spłaty zaciągniętego przez poprzedników wielo-
milionowego kredytu i zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej 
na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem. Dochody wła-
sne powiatów są dość niskie, dlatego też dokładanie do oświaty zawsze 
odbywa się kosztem ograniczania inwestycji i budżetów innych jednostek 
powiatowych. Taka sytuacja nie może trwać dalej. Na konieczność pod-
jęcia działań w celu zbilansowania dochodów i wydatków na powiatową 
oświatę m.in. poprzez likwidację lub łączenie szkół zwróciła uwagę rów-
nież Regionalna Izba Obrachunkowa. My wybraliśmy opcję łączenia.

Jak wygląda przedstawiona Radzie Powiatu koncepcja nowego 
zespołu szkół?

Zarząd Powiatu zaproponował połączenie Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 
i Zespołu Szkół w Ludwinie w jeden zespół szkół z siedzibą w Łęcznej 
przy ul. Bogdanowicza 9. Nowo powołana dyrekcja zarządzałaby również 
kształceniem w szkole w Ludwinie, gdzie w systemie weekendowym uczą 
się osoby dorosłe. Zarządzanie tym obszarem kształcenia z poziomu sie-
dziby w Łęcznej nie powinno stanowić problemu. We wszystkich szkołach 

wszystkie kierunki kształcenia pozostałyby bez zmian, więc uczniowie 
kontynuowaliby naukę w tych samych zawodach i w tych samych klasach.

Dlaczego więc podjęto uchwały o likwidacji niektórych szkół?
Zgodnie z wynikającą z przepisów procedurą, aby połączyć różne 

typy szkół, wchodzących dotychczas w skład trzech różnych zespołów 
najpierw trzeba zlikwidować te, które występują podwójnie lub potrójnie, 
aby w nowym zespole szkół funkcjonowało jedno technikum, jedna szko-
ła branżowa I stopnia, jedno liceum, jedno liceum dla dorosłych i jedna 
szkoła policealna dla dorosłych, zamiast trzech techników, trzech szkół 
branżowych I stopnia, dwóch liceów ogólnokształcących, dwóch liceów 
ogólnokształcących dla młodzieży i dwóch szkół policealnych dla doro-
słych. Żaden z dotychczasowych kierunków nie zostałby zlikwidowany, 
tylko przeniesiony do nowego zespołu szkół, więc dla uczniów poza na-
zwą szkoły nic by się nie zmieniło, gdyż nadal uczyliby się w tych samych 
budynkach i w tych samych zawodach, które wybrali. 

Podjęcie uchwał wywołało wśród społeczności szkolnych, a także 
wśród mieszkańców powiatu wiele emocji.

Zupełnie niepotrzebnie. Ludzie zawsze boją się zmian, ale są one 
konieczne. Jestem pewien, że społeczności obydwu szkół znajdujących 
się przy ul. Bogdanowicza dojdą do porozumienia – przecież uczniowie 
„Jagiellończyka” i szkoły górniczej znają się, uczą się w tym samym 
budynku, korzystają z tych samych boisk szkolnych. Teraz będą mieli 
okazję jeszcze lepiej się poznać i wzajemnie czerpać ze swoich tradycji. 
Aktualnie przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności zwolnień 
nauczycieli. Jednak nikomu nie jesteśmy w stanie zagwarantować pracy. 
Trzeba jasno powiedzieć: czy w kilku zespołach szkół, czy w jednym, je-
śli rekrutacja będzie słaba, nie będzie etatów dla wszystkich nauczycieli. 
Redukcja zatrudnienia na pewno dotyczyłaby pracowników administra-
cyjnych i obsługi - ok. 10, ale to pozwoliłoby zracjonalizować koszty funk-
cjonowania placówek. W roku szkolnym 2014/2015 w budynku przy ul. 
Bogdanowicza w obydwu szkołach uczyło się 1190 osób, nie mam więc 
obaw, że uczących się aktualnie ok. 700 uczniów, w tym ok. 160 w sys-
temie weekendowym, musiałoby uczyć się na zmiany lub w zbyt licznych 
klasach. Proponowane zmiany nie zagrażają też istnieniu w Łęcznej kie-
runków górniczych, na których wszystkim nam zależy – władzom Powia-
tu, kopalni i samym mieszkańcom. 

Jakie korzyści przyniosłoby połączenie szkół?
Koszt funkcjonowania dotychczasowych szkół zostałby zoptymalizo-

wany, a nowy zespół szkół miałby szeroką ofertę edukacyjną łączącą 
w sobie oferty trzech dotychczasowych zespołów. Uchwały zamiarowe 
w tej sprawie zostały podjęte, jednak zgodnie z procedurami przedsta-
wiona Radzie Powiatu koncepcja połączenia szkół jest obecnie w trakcie 
konsultowania i dopracowywania. Chcę również podkreślić, że propo-
nowane przez nas zmiany na pewno nie wynikają z zastrzeżeń co do 
jakości ich kształcenia lub braku troski o uczniów szkół powiatowych.  
Od początku kadencji obecnej Rady Powiatu większość inwestycji do-
tyczyła infrastruktury szkolnej: zmodernizowaliśmy sale gimnastyczne 
w naszych zespołach szkół w Kijanach i w Łęcznej, w Łęcznej powstał 
nowoczesny kompleks boisk. W 2018 r. rozpocznie się realizacja trzech 
projektów unijnych, dzięki którym w Łęcznej i w Kijanach za prawie 5 mln 
zł zostaną m.in. zmodernizowane pracownie szkolne, a uczniowie i na-
uczyciele bezpłatnie zdobędą dodatkowe kwalifikacje, by nasi absolwenci 
jeszcze lepiej byli przygotowani do dalszej nauki lub pracy. 

Rozmawiała: Beata Cieślińska
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XVII Bieg Simona Bolivara

Barbórka w ZSG

Zorganizowana 11 października przez Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie pod patronatem Starosty Łęczyńskiego impreza zgromadziła 
dzieci i młodzież z wielu szkół. Puchar przechodni otrzymała z rąk Staro-
sty Romana Cholewy Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Łysołajach, 
która była najliczniej reprezentowana w poszczególnych kategoriach.

W biegu uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół im. Kró-
la K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz z Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej.

Tekst: Dariusz Szafranek

Jak co roku społeczność Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej uroczy-
ście obchodziła „Barbórkę”. Jest ona elementem podtrzymywania i kulty-
wowania w szkole tradycji górniczych.

Po okolicznościowych przemówieniach i życzeniach wygłoszonych 
m.in. przez Dyrektora Arkadiusza Maruchę, Starostę Romana Cholewę 
i Wiceprezesa Zarządu LW „Bogdanka” S.A. Adam Partykę odbyło się 
wręczenie nagród laureatom przeprowadzonych wcześniej konkursów 
barbórkowych - Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górni-
czych oraz Konkursie Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie. 

Barbórkowe spotkania społeczności szkolnej to również okazja do pa-
sowania pierwszoklasistów na adeptów szkoły górniczej. Dokonał tego 
Dyrektor ZSG, uderzając szpadą górniczą w ramię ośmiu reprezentantów 
klas pierwszych. 

Podczas części artystycznej, uczniowie wyrazili swoje obawy o dalsze 
losy szkoły, związane z planowanym połączeniem  ZSG w jeden zespół 
szkół z  „Jagiellończykiem” i ZS w Ludwinie.

Tekst: Beata Cieślińska

II Niepodległościowy 
Turniej Piłki Siatkowej 
dziewcząt

8 listopada w Zespole Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie odbył się 
II Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Starosty 
Łęczyńskiego. W Turnieju uczestniczyły dziewczęta ze szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łęczyńskiego.

Klasyfikacja końcowa Turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce - Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej,
II miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Milejowie,
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Jaszczowie.

Tekst: Dariusz Szafranek

Nowoczesny kompleks boisk sportowych przy ul. Bogdanowicza w Łęcznej. Fot. arch. ZSG 
w Łęcznej

Podpisanie umowy na podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli 
„Jagiellończyka”. Fot. arch. UMWL

Zmodernizowana sala gimnastyczna w szkole górniczej. Fot. arch. ZSG w Łęcznej
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25 października Starosta Łęczyński Roman Cholewa i Przewodniczący 
Rady Powiatu Jan Baczyński vel Mróz wręczyli nagrody sportowe zawod-
nikom z terenu powiatu łęczyńskiego, którzy w bieżącym roku odnieśli 
największe sukcesy w swoich dyscyplinach sportu.

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Łęcznej podczas 
XXXV Sesji Rady Powiatu. Nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia 
sportowe w wysokości 300 zł otrzymali Paweł Siedlecki, Grzegorz Kę-
dzierski, Gabriel Brożek zawodnicy Klubu Sportowego „Budowlani” Lu-
blin w dyscyplinie rugby oraz Karol Struski zawodnik Jagiellonii Białystok, 
który w sezonie 2016/2017 grał w ramach Akademii Piłki Górnik Łęczna 
S.A. Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki wraz z życze-
niami spełnienia wszystkich przyszłych zamierzeń, dobrej kondycji i wielu 
sukcesów na niwie sportowej.

Tekst: Monika Haraszczuk

Nagrody sportowe wręczone

Inwestujemy w kształcenie zawodowe w „Jagiellończyku”

Paweł Siedlecki - zawodnik Klubu Sportowe-
go Budowlani Lublin
Osiągnięcia:
udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
Polski Związek Rugby z drużyną KS Bu-
dowlani Lublin, podczas których wywalczyli 
następujące tytuły:
III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 7 Nowa Huta 18.06.2017
III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 15 Łódź 8.07.2017 
Wicemistrzostwo Polski Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Rugby 15 Siedlce 23.07.2017

Grzegorz Kędzierski - zawodnik Klubu 
Sportowego Budowlani Lublin
Osiągnięcia:
udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
Polski Związek Rugby z drużyną KS Bu-
dowlani Lublin, podczas których wywalczyli 
następujące tytuły:
III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 7 Nowa Huta 18.06.2017
III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 15 Łódź 8.07.2017 
Wicemistrzostwo Polski Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Rugby 15 Siedlce 23.07.2017 
II miejsce w Rugby w XXIII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży

Gabriel Brożek - zawodnik Klubu Sportowe-
go Budowlani Lublin
Osiągnięcia:
udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
Polski Związek Rugby z drużyną KS Bu-
dowlani Lublin, podczas których wywalczyli 
następujące tytuły:
 III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 7 Nowa Huta 18.06.2017
III miejsce i brązowy medal Mistrzostw Polski 
Kadetów w Rugby 15 Łódź 8.07.2017
Wicemistrzostwo Polski Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Rugby 15 Siedlce 23.07.2017

Karol Struski - zawodnik Górnika Łęczna 
S.A./ Jagiellonia Białystok
Osiągnięcia: 
zawodnik Kadry Województwa Lubelskiego 
w piłce nożnej, powołany do Kadry Polski 
(rocznik 2001), zdobył drużynowe Mistrzo-
stwo Lublina w Gimnazjadzie 2016/2017 
w piłce nożnej chłopców oraz I miejsce w Wo-
jewódzkiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej 
w piłce nożnej chłopców

9 listopada Starosta Roman Cholewa, Wi-
cestarosta Dariusz Kowalski oraz Skarbnik 
Powiatu Patrycja Miazio podpisali umowę na 
dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą 
„Kształcimy prawdziwych zawodowców w Ja-
giellończyku”.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości 
kształcenia zawodowego, dostosowującego 
kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących 
się w szkołach zawodowych, tj. w technikum 
i zasadniczej szkole zawodowej wchodzących 
w skład Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Ja-
giellończyka w Łęcznej do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu 16 nauczycieli przedmio-
tów zawodowych nabędzie nowe kwalifikacje 
i kompetencje dzięki udziałowi w szkoleniach 
i studiach podyplomowych, a 111 uczniów na-
będzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
(w trakcie kursów, szkoleń specjalistycznych 
i staży zawodowych). Projekt będzie realizowa-
ny w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalny-
mi pracodawcami. Ponadto 6 pracowni do prak-
tycznej nauki zawodu zostanie doposażonych 
m.in. w maszyny i urządzenia budowlane oraz 
w urządzenia informatyczne i specjalistyczne 
oprogramowanie. W celu zwiększenia dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

na schodach pomiędzy piętrami zainstalowana 
zostanie platforma schodowa, umożliwiająca 
poruszanie się po budynku szkoły.

Zaplanowane działania:
1. studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na 

kierunkach: reklama i public relations - 2 osoby, 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
- 1 osoba,

2. szkolenia doskonalące dla 16 nauczycieli 
z zakresu: grafiki komputerowej, zaawansowa-
nego programowania PHP, AutoCad, średnio-
zaawansowanego Excela, obsługi platformy 
moodle do e-learningu,

3. wyposażenie pracowni technicznych za-
wodowych: urządzenia informatyczne - utwo-
rzenie pracowni komputerowej na 15 stano-
wisk, tablica interaktywna, oprogramowanie 
specjalistyczne: do grafiki komputerowej, opro-
gramowanie do rozliczeń finansowo - księgo-
wych, peryferyjny sprzęt komputerowy, narzę-
dzia budowlane,

4. staże zawodowe u pracodawców dla 35 
uczniów,

5. kursy zawodowe dla 111 uczniów w za-
kresie nabywania nowych uprawnień: wózek 
widłowy, kurs Excela dla zaawansowanych, 
AutoCad i nowe umiejętności: grafika kompute-
rowa, tworzenie fotorealistycznych wizualizacji, 
telemarketing i skuteczna sprzedaż, kurs foto-
graficzny.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 
do 31.10.2019 r. Uzyskał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie za-
wodowe. Jego wartość to 695 412, 50 zł, w tym 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa - 625 117, 50 zł.

Tekst: Anna Giszczak

Wręczenie nagród sportowych podczas sesji Rady Powiatu. Fot. P. Romańczuk
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Turniej Mowy 
Polskiej 2017

Nasi wśród laureatów 
wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego

Kolejny sukces naszych rolników

Małgorzata i Dariusz i Bogudzińscy

Mieszkańcy Wólki Cycowskiej. Posiadają gospodarstwo o pow. ok. 33 ha, zajmujące się ekologiczną uprawą zbóż i owoców. Od trzech lat w stosują in-
nowacyjny system uprawy bezorkowej. Dzięki korzystaniu ze środków UE gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy, w tym agregat do uprawy 
bezorkowej, ciągniki z systemem GPS, wykorzystywanym przy zasiewie nasion, opryskach, nawożeniu, który ułatwia precyzyjne i oszczędne gospodaro-
wanie nimi, a także rzadko spotykany kombajn do zbioru malin. W skład gospodarstwa wchodzą m.in. murowany magazyn do przechowywania plonów, 
garaże oraz hala namiotowa na sprzęt, zbiornik dwupłaszczowy na paliwo. Do największych sukcesów gospodarstwa należą: I miejsce w konkursie „Agro-
liga 2014”, wyróżnienie w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny 2014” – kat. „Gospodarstwo Ekologiczne”, III miejsce w konkursie na Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne w woj. lubelskim 2010 r. Pan Dariusz otrzymał odznakę honorową Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Teresa i Janusz i Wawer

Mieszkają w Nowym Stręczynie. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa jest chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – ok. 2250-2500 szt./ 
rok. W 2009 r. budynek chlewni został odnowiony i zmodernizowany. Od 2010 r. gospodarstwo posiada własną stację unasiennienia loch. Na potrzeby 
hodowli prowadzona jest również produkcja roślinna. W gospodarstwie stosuje się system uprawy bezorkowej. W zakresie uprawy pszenicy gospodarstwo 
posiada certyfikat Integrowana Produkcja Roślin. W skład gospodarstwa wchodzą m.in. chlewnia, 6 silosów zbożowych po 130 t, hala namiotowa na słomę. 
Dzięki wsparciu ze środków europejskich gospodarstwo posiada nowoczesny park maszynowy m.in. kombajn zbożowy, 4 ciągniki rolnicze, rozsiewacz 
z GPS, siewnik z komputerowym dozowaniem dawki, agregat i pogłębiacz do systemu bezorkowego. Największe osiągnięcia to: Lubelski Orzeł Biznesu 
2003, 2004, wyróżnienie I stopnia 2007 – kategoria „Gospodarstwo rolne”, II miejsce w konkursie „Agroliga 1998” w kategorii rolników. Pan Janusz i Pani 
Teresa zostali uhonorowani odznaką Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”, czynnie angażują się w działalność społeczną, przede wszystkim OSP 
w Nowym Stręczynie.

26 października odbyła się VI edycja Turnieju Mowy Polskiej pod ha-
słem „Wydarzenia, o których warto pamiętać”. Jest to cykliczny, autorski 
konkurs organizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej, 
w którym udział wziąć mogą wszyscy chętni mieszkańcy naszego powia-
tu.

W tym roku do konkursu przystąpiło 30 oratorów ze wszystkich gmin 
wchodzących w skład powiatu łęczyńskiego. Wśród zwycięzców znaleźli 
się: Agnieszka Wrona z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu, 
Marcel Ulewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej, 
Julia Domańska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej, 
Sebastian Jóźwik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcz-
nej, Wiktoria Wójcik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie, Laura 
Kubić z Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

Tekst: Magdalena Kosacka

Troje uczniów z naszego powiatu znalazło się wśród zwycięzców woje-
wódzkiego 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

Nagrodzeni to:
 – Karolina Adamczyk – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana 
Pawła II w Łęcznej, instruktor: Katarzyna Kowal,

 – Aleksandra Szewczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki 
w Łęcznej, instruktor: Grzegorz Jacek Pelica,

 – Sebastian Jóźwik – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki 
w Łęcznej, instruktor: Małgorzata Zielińska.

Mottem tegorocznej edycji konkursy były słowa Bolesława Leśmiana 
„Jesień, przez górskie idąc przełęcze, Miast serca – liść mi szkarłatny 
wkłada”. Etap powiatowy konkursu, przeprowadzony przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną odbył się 21 listopada.  Serdecznie gratulujemy na-
grodzonym uczniom i ich instruktorom. Życzymy kolejnych spektakular-
nych sukcesów.

Tekst: Monika Bogusz

7 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 
2017”. Z naszego powiatu, a konkretnie z gminy Cyców, pochodzi aż 
dwóch laureatów tegorocznej edycji konkursu. W kategorii „Produkcja ro-
ślinna” II miejsce zajęli Państwo Małgorzata i Dariusz Bogudzińscy z Wól-
ki Cycowskiej, a III miejsce w kategorii „Produkcja zwierzęca” przyznano 
Państwu Teresie i Januszowi Wawrom z Nowego Stręczyna.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, a jego podsumowania dokonano podczas Targów Sadowni-
czych „Best Berries” w Lublinie. Celem konkursu jest m.in. promowanie 
nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich. 

Kandydatów do konkursu z terenu naszego powiatu zgłosiło Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 
Gratulacje i upominki w imieniu Powiatu Łęczyńskiego wręczył Sekretarz 
Powiatu – Kazimierz Radko.

To już kolejny sukces naszych rolników w tym roku – we wrześniu 
nagrodę za zajęcie I miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo KRUS odebrali Państwo Beata i Piotr Kondraccy z gminy 
Milejów.

Tekst: Beata Cieślińska
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II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Termin: 08.07.2017 r.
Organizator: UKS „Banita” Milejów, Stowarzyszenie Górnik Łęczna, 
Powiatowa Rada Sportu

Regaty Żeglarskie
Termin: 16 – 17.09.2017 r.
Organizator: Lubelska Grupa Regatowa

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Drużyn OSP
Termin: 17.09.2017 r.
Organizator: Powiatowy Związek OSP RP

Igrzyska i Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Termin: 27.09.2017 r.
Organizator: Zespół Nauczycieli WF i UKS „Amator” przy ZS w Cycowie.

XVII Bieg Simona Bolivara
Termin: 11.10.2017 r.
Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Konkurs fotograficzny pt. „Leśne inspiracje-grzyby skarbem na-
tury”
Termin: 10.10.2017
Organizator: PSSE w Łęcznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Lublinie, Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Turniej Mowy Polskiej
Termin: 26.10.2017 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Warsztaty „Jak być sobą, żyć zdrowo i nie dać się zwariować”
Termin: 26.10.2017 r.
Organizator: Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Powiatowy konkurs plastyczny „W barwach jesieni – dożynkowe 
korowody”
Termin: 06.11.2017 r.
Organizator: Gminny Dom Kultury w Cycowie, Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej

Badminton Drużynowy „Igrzyska Dzieci”, „Igrzyska Młodzieży”
Termin: 06, 08, 09.11. 2017 r.
Organizator: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej, 

II Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt
Termin: 08.11.2017 r.
Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Mistrzostwa Powiatu Łęczyńskiego w pływaniu drużynowym  
i indywidualnym
Termin: 15.11.2017 r.
Organizator: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej, 

Halowe Igrzyska Seniorów 2017
Termin: 19.11.2017 r.
Organizator: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

21. Jesienny Konkurs Recytatorski – etap powiatowy
Termin: 21.11.2017 r.
Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

VII Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych
Termin: 24.11. 2017
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej

Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie
Termin: 24.11.2017 r.
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

XI Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności 
LW „Bogdanka” S.A
Termin: 26.11.2017 r.
Organizator: KM NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A.

Powiatowy Alert Ekologiczno-Zdrowotny
Termin: 01.12.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, PSSE w Łęcznej

IX Turniej Szachowy o „Kordzik Górniczy” Łęczna 2017
Termin: 03.12.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Lubelski Klub Szachowy, ZZ 
„Kadra” LW „Bogdanka” S.A., Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

Konkurs „Bezpieczny Dom i Gospodarstwo”
Termin: 04.12.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Odział Regionalny 
KRUS w Lublinie

X Barbórkowy Turniej w Siatkówce Chłopców o Nagrodę Dyrektora 
ZSG
Termin: 08.12.2017 r.
Organizator: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Łęczyńskie tradycje 
bożonarodzeniowe” 
Termin: 15.12.2017 r.
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej, Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej

IX Powiatowy Konkurs o Zdrowiu „Trzymaj formę”
Termin: 15.12.2017 r.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, PSSE w Łęcznej, Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Łęcznej

Konkursy powiatowe i imprezy pod 
patronatem Starosty Łęczyńskiego
(Kalendarium lipiec – grudzień 2017)
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II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej. Fot. arch. UKS „Banita” Milejów

Uczestnicy XVII Biegu Simona Bolivara. Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

„Igrzyska Dzieci” w badmintonie drużynowym. Fot. arch. PSZS w Łęcznej

Laureaci Jesiennego Konkursu Recytatorskiego – etap powiatowy. Fot. arch. PBP w Łęcznej

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP. Fot. arch. KPPSP w Łęcznej

Powiatowy konkurs plastyczny „W barwach jesieni-dożynkowe korowody”. Fot. arch. GCK 
w Cycowie

Zwycięzcy Sztafetowych Biegów Przełajowych. Fot. arch. ZS w Cycowie

Wręczenie nagród uczestnikom barbórkowych konkursów w ZSG. Fot. arch. ZSG w Łęcznej 
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Nasi stypendyści Prezesa Rady Ministrów
7 listopada w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła 

się uroczysta gala wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady 
Ministrów na rok szkolny 2017/2018. W tym roku stypendium uzyskało 
237 uczniów z województwa lubelskiego, w tym 6 uczniów ze szkół śred-
nich Powiatu Łęczyńskiego.

Stypendium Premiera w łącznej wysokości 2580 zł przyznawane jest 
najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzami-
nem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przy-
najmniej jeden z podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnie-
niem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 
oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą 
w danej szkole średnią ocen a także wykazywać szczególne uzdolnienia 
w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyni-
ki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.

Nasi stypendyści Prezesa Rady Ministrów:
 – Justyna Głąb - Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej - LO
 – Aleksandra Bielińska - Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka 
w Łęcznej - Technikum

 – Anna Dębała - Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie - LO
 – Magdalena Nowak - Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie - 
Technikum 

 – Dominika Łoś - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - Technikum
 – Szymon Osieleniec - Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej - Technikum 

Tekst: Beata Cieślińska

Magdalena Nowak 
Mieszkanka wsi Łysołaje, uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – Technikum (technik ekonomista). Średnia 5,07. Stypendystka Prezesa Rady 
Ministrów. Otrzymuje stypendium naukowe w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży. Brała udział w wielu konkursach, np. zakwali-
fikowała się do II etapu w konkursie językowym ,,The Faces of America’’, którego organizatorem było Centrum Promocji UMCS wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji 
Języków Obcych UMCS, brała też udział w wojewódzkim konkursie „Zawód moich marzeń”, konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, uczestni-
czyła w ogólnopolskim konkursie na pracę pisemną, organizowanym przez NBP i konkursie polonistycznym „Fraszka”. W szkole zajęła II miejsce w szkolnym konkursie 
matematycznym ,,Wyścig z Czasem’’, uczestniczyła w „Spotkaniach z Poezją Wielojęzyczną”.
O szkole w Milejowie słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii, szczególnie w środowisku, w którym żyję i od starszych kolegów. Wybrałam technikum – zawód technik 
ekonomista. Interesuje mnie ten zawód, wielu pracodawców poszukuje księgowych czy ekonomistów. Lubię też przedmioty ścisłe, a szczególnie matematykę, a tu mogę 
jej się uczyć na poziomie rozszerzonym. Bardzo istotna jest dla mnie również lokalizacja szkoły, gdyż nie muszę marnować czasu na dojazd. Obecnie jestem już uczen-
nicą klasy III i uważam, że pozytywne opinie na temat szkoły okazały się prawdziwe. Za mną dwa lata nauki, bardzo dobrze zdane egzaminy z jednej kwalifikacji. Poziom 
nauczania według mnie jest porównywalny do innych szkół, a to jakie wyniki osiągniemy, zależy też w dużej mierze od nas - uczniów. Nasza szkoła organizuje wiele 
zajęć dodatkowych rozwijających nasze pasje i zainteresowania np. zajęcia z tańca. Uważam, że bardzo przydatne są fakultety przygotowujące do matury czy egzaminu 
z kwalifikacji. Dodatkowo w weekendy szkoła oferuję lekcje gry w siatkówkę oraz innych aktywności fizycznych. W szkole najbardziej podoba mi się to, że nauczyciele 
potrafią bardzo dobrze wytłumaczyć określone zagadnienia, przez co przyjemniej uczęszcza się na lekcje. Dodatkowo poświęcają swój czas na zajęcia pozalekcyjne, 
aby lepiej przyswoić wiedzę, czy rozwinąć umiejętności. W szkole panuje miła atmosfera, budynek jest niewielki, zatem łatwo nawiązać nowe znajomości, szkoła jest 
bezpieczna. Grono pedagogiczne oraz dyrekcja starają się, aby nowo przyjęci uczniowie szybko zaaklimatyzowali się oraz polubili „Bolivara”. Dzięki temu, że szkoła nosi 
imię Simona Bolivara mamy możliwość spotkania i porozmawiania z przedstawicielami Ambasady Wenezueli, którzy są częstymi gośćmi w szkole. Bardzo lubię moją 
szkołę, mogę w niej nie tylko się uczyć, ale też realizować swoje pasje, zainteresowania i wszechstronnie się rozwijać. Po ukończeniu szkoły chciałabym dostać się na 
Politechnikę Lubelską i kontynuować przygodę z rachunkowością, a w dalszej przyszłości zostać dobrą księgową.

Anna Dębała
Mieszka w Jawidzu, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. Średnia 5,13. Stypendystka Prezesa Rady Mini-
strów. Otrzymuje stypendium naukowe w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży. Brała udział w finale V Wojewódzkiego Konkursu 
Poprawności Językowej ,,Mówię i piszę po polsku”, w III edycji konkursu językowego ,,The Faces of America” oraz w szkolnych „Spotkaniach z Poezją Wielojęzyczną” 
i w konkursie matematycznym. 
Wybrałam szkołę w Milejowie z różnych powodów, ale jednym z najważniejszych była pozytywna opinia mojej najbliższej rodziny i znajomych. Dla mnie ważne były 
też rozszerzenia przedmiotów i dogodny czas zajęć lekcyjnych od 8:00 do 15:00 maksymalnie. Poza tym moja szkoła jest szkołą z tradycjami, w tym roku obchodzimy 
75. rocznicę jej powstania. Wiele osób, które znam lub o których słyszałam jest jej absolwentami, a obecnie piastują dość wysokie stanowiska zarówno w kraju jak i za 
granicą. Absolwentem mojej szkoły był zmarły niedawno wybitny językoznawca – profesor Walery Pisarek. W szkole najbardziej podoba mi się podejście nauczycieli 
oraz dyrekcji szkoły do uczniów. Doceniam ich wkład w kształtowanie naszych postaw, rozwój zainteresowań, poświęcony nam swój prywatny czas po lekcjach. Dla mnie 
ważna jest możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz prowadzenie przez nauczycieli pozalekcyjnych fakultetów przygoto-
wujących do matury. W „Bolivarze” panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca efektywnej nauce, wszyscy jesteśmy dla siebie życzliwi, nie zaobserwowałam dyskryminacji, 
przemocy itp. W mojej szkole czuję się bezpiecznie. Moim marzeniem jest studiowanie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Magdalena Nowak i Anna Dębała z Teresą Misiuk Lubelskim Kuratorem Oświaty. 
Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
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Dominika Łoś
Mieszka w Zezulinie Drugim, uczy się w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kijanach - IV klasa Technikum 
Żywienia i Usług Gastronomicznych. Średnia 5,08. 
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Otrzymuje 
stypendium naukowe w ramach Powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionej mło-
dzieży. Trzykrotnie brała udział w Wojewódzkim 
Konkursie Ortograficznym, posiada tytuł „Mistrza 
Pięknego Czytania”, zajęła I miejsce w szkolnej 
Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 
blok Technologia Żywności.

Wybrałam technikum w Kijanach ze względu na 
jego lokalizację oraz zgodność z moimi zaintere-
sowaniami. Od dzieciństwa lubiłam gotować oraz 
piec ciasta, a w tej szkole mogę doskonalić swo-
je umiejętności kulinarne oraz pogłębiać wiedzę. 
W szkole najbardziej podoba mi się atmosfera, 
która w niej panuje. Nauczyciele są bardzo wyro-
zumiali oraz w ciekawy sposób przekazują nam 
wiedzę. Przygotowują nas dobrze do egzaminów 
zawodowych oraz testów maturalnych. Po ukoń-
czeniu szkoły chciałabym rozpocząć kurs masażu 
oraz pracować w zawodzie, z którego obecnie 
zdobywam kwalifikacje.

Szymon Osieleniec
Mieszka w Łomnicy (gmina Urszulin). Uczy się 
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej - kl. IV 
technik górnictwa podziemnego. Średnia 5,07. 
Dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, 
trzykrotny stypendysta Starosty Łęczyńskiego, 
stypendysta LW „Bogdanka” S.A. Laureat IV 
„Turnieju Mowy Polskiej” w Łęcznej oraz „Powia-
towego Przeglądu Poezji Mówionej i Śpiewanej” 
w Milejowie. Chętnie udziela się jako wolontariusz: 
wolontariat Misyjny Księży Sercanów „Missio 
Cordis” w Warszawie, Wolontariat Młodzieżowy 
„Z woli Bożej” przy parafii pw. św. Izydora w Woli 
Wereszczyńskiej, wolontariusz w Świetlicy Opie-
kuńczo-Wychowawczej przy parafii pw. św. Barba-
ry w Łęcznej.

Czynniki, które miały wpływ na wybór przeze mnie 
szkoły górniczej w Łęcznej to: kierunek zgodny 
z zainteresowaniami, wysoki poziom nauczania, 
rodzinne tradycje, bliskość miejsca pracy. W szko-
le podoba mi się to, że jest możliwość praktyk na 
kopalni, można uczyć się pracy, będąc jeszcze 
uczniem. Jest możliwość brania udziału w różnych 
olimpiadach zawodowych i ogólnokształcących, 
rozwinięta baza sportowa, mili nauczyciele i pra-
cownicy obsługi. Plany po skończeniu szkoły to 
Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Dominika Łoś. Fot. arch. ZSR w Kijanach

Szymon Osieleniec. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Aleksandra Bielińska
Mieszka w Ludwinie. Uczennica IV klasy Technikum Organi-
zacji Reklamy w ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej. 
Średnia 5,0. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Otrzy-
muje stypendium naukowe w ramach Powiatowego programu 
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży.
Wybrałam tę szkołę głównie z powodu jej lokalizacji. Jestem 
osobą spoza miasta i dojeżdżam, także najlepszym wyjściem 
z sytuacji był „Jagiellończyk”. Przy wyborze profilu/zawodu 
technik organizacji reklamy kierowałam się istniejącym za-
potrzebowaniem na rynku pracy. Aktualnie będąc w IV klasie 
mogę stwierdzić, że jest to bardzo ciekawy kierunek, a ja 
w wysokim stopniu rozwinęłam w nim swoje umiejętności. Naj-
bardziej podoba mi się atmosfera jaka panuje w naszej szkole. 
Organizowane tu wydarzenia są ogromnym plusem, ponieważ 
dzięki nim widać, że szkoła żyje. Nie mam do końca sprecyzo-

wanych planów na przyszłość. Myślałam jednak nad kontynuowaniem nauki w Warszawie. Jednak wszystko 
może jeszcze ulec zmianie. 

Justyna Głąb
Mieszka w Łańcuchowie. Uczennica II klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Zamoyskiego w ZS im. Króla K. Jagielloń-
czyka w Łęcznej. Średnia 4,88. Stypendystka Prezesa Rady 
Ministrów. Otrzymuje stypendium naukowe w ramach Powia-
towego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzie-
ży. Jej główne sukcesy to: zajęcie III miejsca w powiatowym 
konkursie „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”, wyróżnie-
nie w wojewódzkim konkursie recytatorsko-krasomówczym 
„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”. Laureatka konkursu 
„Twoje europejskie wyzwanie”. 
Wybrałam LO w „Jagiellończyku” ponieważ posiadało w ofer-
cie kierunek zgodny z moimi zainteresowaniami. Decydują-
ca była jednak odpowiednia lokalizacja szkoły. W moim LO 
przypadła mi do gustu przyjazna atmosfera, dobre podejście 
pedagogów do uczniów oraz obecność wokół mnie wspania-

łych znajomych. Plany po skończeniu szkoły? Nie zdradzam niepewnych zamiarów, żeby nie zapeszać. Na 
pewno wybieram się na studia, choć nie mam jeszcze 100% pewności jaki kierunek wybiorę i gdzie będę 
studiować.

Aleksandra Bielińska. Fot. arch. ZS im. Króla 
K. Jagiellończyka w Łęcznej

Justyna Głąb. Fot. arch. ZS im. Króla 
K. Jagiellończyka w Łęcznej
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Powiatowe obchody Święta Niepodległości
Zgodnie z tradycją władze i mieszkańcy naszego powiatu zebrali się  

11 listopada w Łęcznej, by uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, po 123 latach zaborów.

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły 
się w kościele pw. św. Barbary, montażem słowno-muzycznym przygo-
towanym przez wychowanki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Podgłębokiem. Po okolicznościowej akademii odbyła się Msza Święta 
z udziałem Chóru Cordi Est pod dyrekcją dr Joanny Ćwirko. Następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli na wyremontowany Plac Powstań Na-
rodowych, gdzie nastąpiło zaciągnięcie wart honorowych przez harcerzy 
i odegranie hymnu państwowego. Po przemówieniach Starosty Łęczyń-
skiego i Burmistrza Łęcznej odbył się apel poległych, modlitwa w intencji 
obrońców Ojczyzny i złożenie kwiatów oraz wieńców przez przedstawi-
cieli władz samorządowych z terenu powiatu łęczyńskiego, służb mun-
durowych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, zakładów 
pracy i mieszkańców. Uroczystości zakończyła wiązanka melodii w wyko-
naniu Orkiestry Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

W swoim wystąpieniu Starosta Roman Cholewa podkreślił, iż w spra-
wach najważniejszych, związanych z bytem narodu i z prawidłowym 
funkcjonowaniem państwa oraz naszej Małej Ojczyzny, niezależnie od 
różnic, które są przecież rzeczą normalną, zawsze powinniśmy umieć 
się porozumieć. Przypomniał przy tym postaci dwóch twórców suweren-
nej Polski – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego: „Obu dzieliło 
wszystko: wizje odzyskania niepodległości, kształt odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, spojrzenie na jej politykę wewnętrzną i zewnętrzną, kierunki 
rozwoju. Sprzeczali się o filozofię państwa i istotę bytu narodowego, sto-
sunek do tradycji i bliźnich. Mieli nawet inne gusta estetyczne i kulinarne. 
Ale w momencie dla Polski najważniejszym, gdy kształtował się jej byt 
i trwała walka o granice odrzucili wszelkie animozje i wspólnie podjęli trud 

walki o niepodległość, wzajemnie się uzupełniając. (...) Piłsudski, zajął się 
tworzeniem podwalin administracji oraz walką o granice kraju, natomiast 
Dmowski jako delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu brylo-
wał na salonach dyplomatycznych Europy, zjednując sojuszników sprawy 
Polskiej. Ich wspólna walka zakończyła się nieprawdopodobnym sukce-
sem – Polska ponownie zawitała na mapy Europy. Okazało się, że polska 
racja stanu jest najważniejsza i nadrzędna nad wszelkimi animozjami.”

Tekst: Beata Cieślińska

Przejście na Plac Powstań Narodowych

Msza Święta w kościele pw. św. Barbary. Fot. P. Romańczuk

Uczestnicy powiatowych obchodów Święta Niepodległości

Uroczyste złożenie kwiatów i wieńców

Przemówienie Starosty Łęczyńskiego Romana Cholewy
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2018 roku

Trwają szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Współpraca i zaangażowanie dają wymierne efekty

Od 2014 roku funkcjonuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ramach 
którego pracodawcy oraz pracownicy mogą skorzystać z finansowania 
kursów, studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających uzyska-
nie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych.

Środki przyznawane są na kształcenie osób zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdziel-
czej umowy o pracę. Maksymalna wysokość przyznanych środków na 
pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości 
przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (mniej niż 10 pra-
cowników), starosta możne sfinansować aż 100 % poniesionych kosztów, 
nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia. 
Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysoko-
ści 80 % poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 % przeciętnego 
wynagrodzenia.

W 2018 roku wg priorytetów Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecz-
nej środki KFS przeznaczone są na: 

1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem 
w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumen-
tować co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do 
emerytury pomostowej. 

Zainteresowani pracodawcy kształceniem w ramach KFS szczegółowe 
informacje mogą uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy, Al. Jana Pawła II 95, Łęczna, 
www.leczna.praca.gov.pl
Monika Mikołajewska – tel. 81/ 531 54 00, 81/ 752 11 58 w. 34 
Renata Bodnar – 81 531 53 97, 81/ 752 11 58 w. 31 

Tekst: Monika Mikołajewska 

W dniach 15-16 listopada rodzice dzieci uczących się w Ośrodku Re-
walidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej zorganizowali kiermasz ciast 
w barku Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Udało się zebrać ponad 2 ty-
siące złotych.

Dzięki doskonałej współpracy z pracownikami Ośrodka Rewalidacyjno-
-Wychowawczego, przychylności Dyrektora SPZOZ w Łęcznej Krzysztofa 
Bojarskiego oraz gościnności Małgorzaty Paproty Dyrektor Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzącego barek, a przede wszyst-
kim dzięki hojności kupujących rodzicom udało się zebrać kwotę 2161,53 
zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na paczki mikołajkowe oraz orga-
nizację spotkania opłatkowego z udziałem wszystkich dzieci i rodziców.

Tekst: Agnieszka Buszowska

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej realizuje projekt 
pt. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-gospodarczej osób z nie-
pełnosprawnością”, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne 
zamieszkałe na terenie powiatu łęczyńskiego. Projekt rozpoczął się 
01.01.2017 r. i będzie trwał do 31.12.2018 r. W listopadzie przeprowadzo-
no nabór trzeciej grupy uczestników projektu.

W ramach projektu odbywają się m.in. szkolenia umożliwiające na-
bycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych w branży ga-
stronomicznej oraz usługach prania chemicznego, a także płatne staże 
zawodowe w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej 
lub na otwartym rynku pracy. W projekcie wzięło już udział 10 osób, które 
uzyskały wsparcie psychologiczne, nabyły uprawnienia czeladnicze w za-
wodzie kucharz małej gastronomii i odbyły 4 miesięczny staż. Obecnie 
kolejna grupa 10 osobowa po przejściu ścieżki szkoleniowo-warsztatowej 

odbywa płatny staż u pracodawców. Do 30.11.2017 r. prowadzony był 
nabór do III grupy projektowej. W kolejnej perspektywie planowany jest 
jeszcze jeden nabór na grupę gastronomiczną i dwa nabory na grupę 
z branży usług prania chemicznego.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które posiadają 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jest szansą na podjęcie za-
trudnienia dla osób, które chcą być aktywne zawodowo. Informacje o pro-
jekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, jak również pod 
numerem telefonu 81/ 752 29 20.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst: Małgorzata Paprota

Kiermasz ciast rodziców dzieci z ORW. Fot. arch. ORW w Łęcznej
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Konkurs dla organizacji pozarządowych już wkrótce

Udzielone dotacje - realizacja zadań publicznych Powiatu 
Łęczyńskiego przez organizacje pozarządowe w 2017 r.

Kary za blokowanie numerów alarmowych

21 listopada Rada Powiatu uchwaliła ,,Roczny program współpracy 
Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Ogłoszenie 
konkursu i nabór wniosków o przyznanie dotacji planowane są w styczniu 
2018 r. 

W październiku zakończyły się konsultacje projektu ,,Rocznego pro-
gramu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 rok”. Program obejmuje m.in. powierzenie w/w podmiotom zadań 
własnych powiatu z zakresu kultury, sportu i turystyki. Jego ostateczna 
treść uchwalona przez Radę Powiatu znajduje się na stronie interneto-
wej www.powiatleczynski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. Na 
realizację programu zostanie przeznaczone co najmniej 25 tys. zł. Nabór 
wniosków od podmiotów zainteresowanych realizacją działań z powyż-
szych dziedzin, a także otrzymaniem na nie dotacji z budżetu Powiatu 
Łęczyńskiego planowany jest w styczniu 2018. Aktualne informacje na 
ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatu.

Tekst: Beata Cieślińska

Od 19 listopada bezpodstawne blokowanie numerów alarmowych pod-
lega surowym karom. Dzwoniąc na numer alarmowy bez potrzeby i uza-
sadnienia blokujesz linię osobie, która może w tym momencie naprawdę 
potrzebować natychmiastowej pomocy. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 66 Kodeksu wykroczeń: „Kto (…) 
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alar-
mowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania 

ratunkowego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzyw-
ny do 1500 zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, 
można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.” 

Pamiętaj! Numery alarmowe służą wyłącznie do powiadamiania 
w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Tekst: Aleksandra Wolska

Zadzwoń, w następujących sytuacjach:
• pożary
• wypadki drogowe
• kradzieże
• włamania
• w przypadku użycia przemocy
• nagłe omdlenia i utrata świadomości
• poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie
• przypadki porażenia prądem
• rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję
• inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu

Nie dzwoń w sytuacjach, takich jak:
• zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy
• w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy
• w celu sprawdzenia czy numer naprawdę działa
• w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby 
• w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie 

technicznym dróg
• w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej
• w celu uzyskania połączenia międzynarodowego
• w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji itp.
• w celu wyrażenia swojej opinii na temat wydarzenia lub osoby publicznej
• w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania publicznego
1 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „W zdrowym ciele zdrowy duch”
2 Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Fortitudo” „Festiwal Twórczości Artystycznej - Dzień Integracji 2017 - zapisane w pamięci”
3 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Powiecie Łęczyńskim
4 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Plama” „X Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2017”
5 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „Dziedzictwo Kulinarne Powiatu Łęczyńskiego”
6 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej „Barbórka” „Wygraj zdrowie – 12 godzin z piłką”
7 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wigor” „Kijańskie Dni Sportu – Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej”
8 Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans „XVI Olimpiada Integracyjna”
9 Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” w Spiczynie „Organizacja Powiatowego Turnieju Mikołajkowego Młodzików w zapasach - styl wolny”

10 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Ostrówku „Organizowanie działań sportowych prowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe”
11 Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego „Prezentacja gospodarstw agroturystycznych na Święcie Jesieni w Kazimierzu Dolnym”
12 Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar” „Kameralny Rajd Rowerowy 2017 ”
13 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie „KREATOR” „Zauroczeni Pięknem Ziemi Łęczyńskiej” – konkurs fotograficzny

14 Towarzystwo Przyjaciół Milejowa „Restauracja miejsc związanych z Powstaniem styczniowym na terenie Gminy Milejów i opracowanie i wydruk 
materiałów, gry terenowej i folderu „przed” i „po”
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1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Łęcz-
nej odbyło się uroczyste podsumowanie VII 
edycji powiatowego Alertu Ekologiczno-Zdro-
wotnego. Do udziału w alercie przystąpiło 16 
placówek oświatowo-wychowawczych.

We wszystkich placówkach w roku szkolnym 
2016/ 2017 prowadzono szereg różnorodnych 
działań związanych z edukacją ekologiczną, po-
mocą charytatywną, pomocą osobom starszym, 
zdrowym stylem życia. W działania alertowe za-
angażowali się nie tylko nauczyciele i uczniowie 
z poszczególnych szkół, ale również rodzice, 
przedstawiciele społeczności lokalnej.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nadrybiu
• II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła 
II w Łęcznej, Szkoła Podstawowa w Pia-
secznie

• III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrów-
ku

W kategorii gimnazja - nagrody równorzędne 
dla:

• Gimnazjum im. Natalii Nekraszowej w Jasz-
czowie

• Gimnazjum Nr 1 w Milejowie
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

• Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie

W kategorii szkolne ośrodki wychowawcze:
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Podgłębokiem

Powiatowy Alert Ekologiczno-Zdrowotny zo-
stał zrealizowany w ramach zadania „Edukacja 
ekologiczna w powiecie łęczyńskim w 2017 r.”, 
współfinansowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

Tekst: Agnieszka Kościarz

Wystawa grzybów w PSSE w Łęcznej

Powiatowy alert ekologiczny

10 października w siedzibie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej można 
było oglądać wystawę „Poznaj Grzyby – Unik-
niesz Zatrucia”. Została ona zorganizowana 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną we współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Lublinie.

Celem wystawy było upowszechnienie wie-
dzy na temat grzybów jadalnych, niejadalnych, 
trujących oraz zasad bezpiecznego grzybo-
brania. W ciekawej aranżacji zaprezentowa-
no kilkadziesiąt gatunków świeżych grzybów, 
pogrupowanych pod względem podobieństwa 
zewnętrznego. Podczas wystawy zaprezen-
towano film edukacyjny pozwalający poznać 
zróżnicowanie grzybów i zasady bezpiecznego 
grzybobrania. Zwiedzający mogli dzięki prelek-
cjom i poradom udzielanym przez klasyfikato-
ra grzybów świeżych dowiedzieć się, jakie są 
zasady zbioru grzybów i jak zapobiegać zatru-
ciom.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowa-
niem grup zorganizowanych - dzieci i młodzieży, 
jak również osób indywidualnych.

Wystawę uświetniła ekspozycja fotografii 
nadesłanych na konkurs „Leśne inspiracje – 
grzyby skarbem natury” zorganizowany przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, 
Powiatową Sieć Szkół Promujących Zdrowie 

w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów 
Państwowych w Lublinie.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Katarzyna Martyn - Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
II miejsce – Julia Danił – Szkoła Podstawowa 
w Jawidzu
III miejsce Julia Bronowicka – Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Łęcznej
Wyróżnienia:
Szymon Cybulski – Zespół Szkół im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich w Cycowie
Dagmara Porzycka – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Natalia Fichna – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Emilia Przytuła – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Kinga Tomaszewska – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Julia Utkowska – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Wiktoria Kwiecień – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Wiktoria Wawszko – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
Wręczenie nagród laureatom odbyło się 
1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Tekst: Elżbieta Dyzma

Gdzie do 
lekarza 
w nocy 
i święta?

Nowe przepisy ustawy o tzw. sieci szpitali, 
które obowiązują od 1 października nie spowo-
dowały zamian w systemie świadczenia opieki 
nocnej i świątecznej w powiecie łęczyńskim. 

Mieszkańcy naszego powiatu, tak jak dotych-
czas, w porze nocnej oraz w dniach wolnych od 
pracy mogą korzystać z porad lekarzy w ambu-
latorium SP ZOZ w Łęcznej mieszczącym się 
na parterze w budynku Szpitala Powiatowego. 
Świadczenia udzielane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w dni ustawowo 
wolne od pracy. W nagłych przypadkach, za-
grażających życiu należy osobiście zgłosić się 
na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) lub we-
zwać karetkę (tel. 999 lub 112).

Tekst: Danuta Matłaszewska
Uroczyste podsumowanie alertu. Fot. P. Romańczuk

Wystawa grzybów. Fot. arch. PSSE

Uhonorowanie laureatów konkursu. Fot. P. Romańczuk
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Gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów 
i Spiczyn w „żółtej strefie”

21 listopada gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów zostały włączone do 
tzw. „żółtej strefy” (strefa ochronna) zagrożenia afrykańskim pomorem 
świń (ASF). 23 listopada w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się 
spotkanie informacyjne w tej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatowego i gminnych ze-
społów zarządzania kryzysowego, straży pożarnej, policji, powiatowej sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej, sołtysi i hodowcy trzody chlewnej. Powia-
towy Lekarz Weterynarii poinformował zebranych, iż z dniem 21.11.2017 
r. na obszarze w/w gmin zaczęły obowiązywać specjalne nakazy i zakazy. 
Inspekcja Weterynaryjna zapowiedziała przeprowadzenie kontroli w każ-
dym z ok. 500 gospodarstw w których hodowane są świnie, znajdujących 
się na terenie tych gmin. Inspektorzy będą sprawdzali m.in. zgodność licz-
by zwierząt z ewidencją, spełnianie w gospodarstwie obowiązujących za-

kazów i nakazów, w tym posiadanie rachunków/ faktur za zakup środków 
dezynfekcyjnych. W razie problemów z wejściem na teren gospodarstwa, 
PIW zostanie wsparta przez policję. W przypadku stwierdzonych nieprawi-
dłowości rolnikom grożą mandaty i kary finansowe. Ponadto w przypadku 
stwierdzenia zachorowania na ASF w gospodarstwie, w którym wcześniej 
odnotowano nieprawidłowości, właściciel nie otrzyma odszkodowania.

Z dniem 08.12.2017 r. do żółtej strefy włączona została również Gmina 
Spiczyn.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym 
Inspektoratem Weterynarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, 
tel. 81/ 752 31 19, e-mail: leczna.piw@wiw.lublin.pl, www.piwleczna.pl.

Tekst: Beata Cieślińska

Nakazy:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty).
2. Utrzymywanie świń w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak 

bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy).
3. Sporządzenie spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 

uaktualnianie tego spisu.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

a) wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do 
gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia, długość nie mniejsza niż 1 metr;
b) wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu, długość nie mniejsza niż obwód 
największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
c) stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat 
środkiem dezynfekcyjnym);

6. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności środków higieny, 

w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia. Używanie przez te osoby odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

8. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
9. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do 

pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Oczyszczanie i odkażanie w razie potrzeby dezynfekcja własnych środków 
transportu używanych do przewozu świń.

10. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łęcznej każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie, oraz podejrzenia 
wystąpienia ASF w gospodarstwie ( bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, wójta, burmistrza).

11. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na 
potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.

Zakazuje się:
1. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na 

zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz tych dzików.
3. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały 

poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowane w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
4. Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami 

lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu 
niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.

5. Prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymane w tym gospodarstwie.

UWAGA!!! Ubój świń na użytek własny jest dopuszczony jeżeli świnia przebywała w gospodarstwie minimum 30 dni. Ubój należy zgłosić 
do PLW na 24 godziny przed planowanym ubojem. Świnie podlegają badaniu przedubojowemu, a mięso badaniu poubojowemu przez 
urzędowego lekarza weterynarii.
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Niebezpieczeństwa sezonu grzewczego

Odśnieżajmy 
dachy budynków 
wielkopowierzchniowych

Wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego obserwujemy wzrastającą 
liczbą pożarów w budynkach mieszkalnych, w szczególności pożarów sa-
dzy. Zapalenie się sadzy zwykle wynika z niedbałości o stan techniczny 
przewodów kominowych. Zdarza się także, że sadza nadmiernie groma-
dzi się w przewodzie kominowym w wyniku spalania materiałów o wątpli-
wej przydatności do tego celu np. śmieci, tworzywa sztuczne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanie-
czyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. wę-
glem, drewnem),

• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią 

inaczej) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastro-
nomicznych,

• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych.

Właściciele, zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych 
zobowiązani są do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu tech-
nicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).

Zapalenie się sadzy może doprowadzić także do powstania nieszczel-
ności i pęknięć przewodów kominowych. Taka sytuacja jest bardzo groź-
na z wielu powodów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że po-
przez nieszczelności może dojść do przenikania do mieszkań śmiertelnie 
niebezpiecznego tlenku węgla. Jest to gaz którego nie widać i nie czuć, 

a który już w niewielkich stężeniach jest bardzo niebezpieczny dla zdro-
wia i życia. Wysoka temperatura czy nawet gorące iskry mogą poprzez 
nieszczelności spowodować zapalnie materiałów palnych znajdujących 
się w pobliżu. Zdarza się dosyć często, że w konsekwencji pożarów sa-
dzy kominowej użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania staje się 
niemożliwe.

Profilaktyka, w myśl przytoczonych powyżej obowiązków, wydaje się 
być postępowaniem zwyczajnie rozważnym. Jeżeli jednak dojdzie do po-
żaru sadzy w kominie należy wówczas niezwłocznie wezwać straż pożar-
ną – tel. 998 lub 112. Im wcześniej straż podejmie działania, tym mniejsze 
ryzyko powstania negatywnych skutków takiego pożaru. Do czasu przy-
bycia zastępów straży pożarnej jeżeli możliwości na to pozwalają można 
próbować wygasić palenisko, ograniczyć dopływ powietrza do kotła, wsy-
pywać piasek z góry do wnętrza komina. Najgorszym z możliwych działań 
w sytuacji pożaru sadzy jest gaszenie przy użyciu wody. Woda wlana 
do komina odparowując zwiększa swoją objętość 1700 razy i poprzez to 
powstaje dodatkowe ryzyko rozerwania komina. Wygaszanie paleniska 
winno następować poprzez zamknięcie dopływu powietrza lub usunięcie 
żaru z paleniska. 

Innym problemem z jakim się spotykamy to składowanie materiałów 
palnych w kotłowniach w pobliżu pieców. Zdarza się, że kotły centralne-
go ogrzewania są niemal obłożone drewnem, węglem czy też papierami. 
W takich sytuacjach powstanie pożaru to tylko kwestia czasu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób odpowiedzial-
nych za bezpieczne użytkowanie budynków o należytą dbałość 
o stan techniczny przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz 
właściwy porządek w obrębie kotłowni.

Tekst: Robert Gruszecki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęcznej przypomina 
o obowiązku odśnieżania gromadzącego się na dachach budynków wiel-
kopowierzchniowych śniegu, aby zapobiec ewentualnym awariom i kata-
strofom.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych – w szczególności 
kompleksów wielkopowierzchniowych są zobowiązani ustawowo przez 
Prawo budowlane do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom 
przebywającym na ich terenie. W związku z okresem zimowym i możliwo-
ścią powstania niekorzystnych warunków meteorologicznych w postaci 
intensywnych opadów śniegu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla 
konstrukcji obiektów, przypomina się o obowiązku odśnieżania groma-
dzącego się na dachach budynków śniegu. 

Obowiązek odśnieżania wynika bezpośrednio z Rozporządzenia 
porządkowego Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie usuwania śniegu i lodu oraz przepisów aktualnie obowiązujące-
go Prawa budowlanego. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów 
śniegu powodujących jego zaleganie i mogących stanowić zagrożenie na 
skutek ponadnormatywnego obciążenia dla konstrukcji obiektu należy 
bezzwłocznie podjąć działania związane z jego usuwaniem. Niedopełnie-
nie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie kompleksów jest 
zagrożone karami przewidzianymi przez art. 91a Prawa budowlanego.

Tekst: Andrzej Sapuła

„Strażak uczy ratować” - warsztaty 
szkoleniowe dla nauczycieli

6 października w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej w ramach 
kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się warsztaty szkole-
niowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu łęczyńskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, 
bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji 
osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złama-
nia, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar 
mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo przeprowadzono pogadankę 
dotyczącą bezpiecznych zachowań w domu i szkole. W szkoleniu, które 
trwało 6 godz. wzięło udział 10 nauczycieli z terenu powiatu łęczyńskiego. 
Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające 
udział w szkoleniu.

Tekst: Robert Gruszecki

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Fot. arch. KPPSP w Łęcznej
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Zaginięcia - instrukcja postępowania
Co roku na łęczyńska Policja otrzymuje zawiadomienia o zaginięciu 

kilkudziesięciu osób. Wiele z tych osób to osoby starsze, dotknięte cho-
robami charakterystycznymi dla podeszłego wieku, jak demencja, choro-
ba Alzeheimera czy zaburzenia pamięci. Analiza przypadków lokalnych 
zaginięć wskazuje, że części z nich można byłoby uniknąć w przypadku 
zwiększonych działań prewencyjnych członków rodziny bądź mieszkań-
ców powiatu.

Zgodnie z przepisami – osoba zaginiona kategorii I, to taka która 
opuściła miejsce swojego ostatniego pobytu nagle, w okolicznościach 
uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa 
przeciwko życiu zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie 
zagrożenia jej życia, zdrowia lub wolności. Działania poszukiwawcze wią-
żą się z zaangażowaniem do poszukiwań wielu funkcjonariuszy Policji, 
współdziałania straży pożarnej czy innych służb oraz ochotników. Często 
poszukiwania prowadzone są pod bardzo silną presją czasu, w szcze-
gólności kiedy do zaginięcia dochodzi w nocy, w okresie zimowym czy 
w terenie leśnym. Podstawowe przyczyny zaginięć osób starszych to za-
niki pamięci. Zdarza się, że osoba starsza zasłabnie, jest w szpitalu bez 
dokumentów, a rodzina dopiero po kilku dniach orientuje się, że seniora 
nie ma w domu i zaczyna szukać nie wiedząc od jakiego miejsca zacząć. 
Jeszcze poważniejszą sytuacją jest, gdy chory na Alzheimera wybiera się 
z domu np. chcąc odwiedzić córkę, syna, przyjaciół. Sprawna osoba bez 
problemu dotrze z pomocą innych na dworzec, a każdy chętnie pomoże 
staruszce/ staruszkowi wsiąść do autobusu itp. Zanim zorientujemy się, 
że naszego bliskiego nie ma, może on już być na drugim końcu Polski. 
Jeśli nie ma dokumentów, wówczas ustalenia miejsca jego pobytu jest 
bardzo trudne. Policyjne statystyki wskazują, że w skali roku rejestrowa-
nych jest około 20 tysięcy przypadków zaginięć.

Jak zapobiegać zaginięciom?

1. Przede wszystkim kontrolujmy co dzieje się z naszymi seniorami - 
wystarczy telefon, by wiedzieć czy są w domu.

2. Dobrze poprosić sąsiadkę, by zwróciła uwagę na naszego bliskiego 
i w sytuacjach niepokojących zadzwoniła do nas.

3. Nakłaniajmy bliskich do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli nie 
mają wieku seniora i dobre zdrowie. Nigdy nie wiemy kiedy zdarzy 
się wypadek, wylew lub inna sytuacja medyczna, która skończy się 
szpitalem. Trudno znaleźć rodzinę kogoś, kto trafia do szpitala jako 
NN, a do tego nie można odtworzyć danych z komputera szpitala, 
nawet jeśli chory już tam był.

4. Na wewnętrznej stronie ubrania naszego bliskiego należy wszyć 
„metki” z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu, 
pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak 
trafić do domu. Na „metkach” wszytych do ubrania lub na osobnej 
kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski 
i jakie leki przyjmuje. Metki zastępowane są opaskami lokalizowany-
mi na nadgarstkach.

5. Jeśli osoba starsza, mająca kłopoty z pamięcią, samodzielnie po-
rusza się po mieście lub podróżuje koniecznie musi mieć ze sobą 
telefon komórkowy, w którym zapisane są numery do rodziny. Na 
liście kontaktów telefonu komórkowego osoby starszej warto wpisać 
numer ICE (ang. In case of emergency) - jest to telefon, pod któ-
ry będą dzwonić ratownicy w razie wypadku. Należy wybrać numer 
osoby z najbliższej rodziny, najlepiej osoby mającej prawo jazdy i sa-
mochód, która mogłaby szybko dostać się na miejsce wypadku.

6. W sprzedaży są lokalizatory GPS, które można osobie starszej umie-
ścić na ubraniu, nadgarstku itp. i w sytuacji oddalenia od miejsca 
stałego pobytu śledzić trasę.

7. Warto znać ubrania naszego bliskiego, aby w przypadku zaginięcia 
móc opisać jego ubiór lub wydedukować go na podstawie brakują-
cych części garderoby.

8. Warto mieć aktualne zdjęcia bliskiego by w razie potrzeby przekazać 
je Policji.

9. Warto znać ulubione miejsca seniora, gdyż istnieje prawdopodobień-
stwo, że udał się właśnie tam.

Nasz bliski zaginął. Co robić?

1. Jak najszybciej powiadom najbliższą jednostkę Policji.
2. Przekaż Policji wszystkie informacje dotyczące osoby zaginionej.
3. Dokładnie przeszukaj okolicę, prześledź krok po kroku trasę, którą 

mógł przebyć zaginiony, możesz pokazać zdjęcie zaginionego oso-
bom, które mieszkają lub pracują w pobliżu.

4. Sprawdź wszelkie miejsca, w których osoba zaginiona może przeby-
wać, zadzwoń do znajomych.

5. Warto aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniach, trzeba rozdzielić 
zadania między rodzinę, przyjaciół i wszystkich, którzy chcą i mogą 
pomóc.

Jak mogę pomóc osobie zaginionej?

1. Bardzo ważna jest nasza czujność i empatia w kontaktach z senio-
rami z naszego otoczenia. Jeśli widzimy kogoś kto zachowuje się 
w naszym odczuciu dziwnie, wygląda na zagubionego i jednocze-
śnie prosi np. o wskazanie którędy dojść na dworzec, bądźmy otwar-
ci na zapytanie i zweryfikowanie planów tej osoby. Jeżeli posiadamy 
informację, że taka osoba ma problemy w pamięcią i w przeszłości 
występowały incydenty związane z niekontrolowanym opuszczeniem 
miejsca zamieszkania to koniecznym jest powiadomienie najbliższej 
rodziny lub jednostki Policji.

2. To samo dotyczy nietypowego ubrania np. na zewnątrz jest zimno, 
a widzimy seniora w swetrze i kapciach - nie jest to normalny ubiór 
i powinno to wzbudzić nasze podejrzenia, że może potrzebować po-
mocy.

Co robić kiedy ustalimy, że ktoś się zgubił i mamy bezpośredni kontakt 
z taką osobą? Poprosić o dane lub kontakt do rodziny, a jeśli nie może-
my tego ustalić, skontaktujmy się z numerem alarmowym 112 lub 997 tj. 
najbliższą komendą Policji. Z pewności uzyskamy pomoc. Takie działanie 
może uratować czyjeś zdrowie i życie.

Tekst: Michał Grzesiuk

Noś odblaski
Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza 

się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Dotychczaso-
we zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek no-
szenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. 
Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, 
którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po 
zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, 
jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub 
na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania 
– tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane 
do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszcze-
nie. Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy 
środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że 
są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Tekst: Michał Grzesiuk
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Międzynarodowym Dniem Bez Przemoc, rozpoczęła się na terenie po-
wiatu łęczyńskiego kampania społeczna pt. „PO-MOC! Razem przeciwko 
przemocy” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i Zespół Interdyscypli-
narny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej w ramach 
realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, 
jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przy-
padku występowania. Od X 2017 r. do VI 2018 r. zaplanowano: 
• konkurs plastyczny na plakat kampanii,
• konferencję dla przedstawicieli instytucji pomocowych,
• warsztaty dla rodzin objętych wsparciem MOPS,
• spotkania edukacyjne w każdej z gmin dla osób zagrożonych i dotknię-

tych problemem przemocy w rodzinie,
• spotkania edukacyjne na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec 

osób zależnych i niepełnosprawnych,
• dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób 

Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w PCPR,
• dyżury specjalistów w Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w MOPS,
• realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w PCPR,
• grupę wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie w MOPS,
• dystrybucję ulotek i plakatów informacyjno-edukacyjnych na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz instytucjach świadczących 
pomoc. 

Honorowy patronat nad kampanią objęli Starosta Łęczyński,  Burmistrz 
Łęcznej i  Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kampanii można uzy-
skać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-15.00 pod numerem tel. 81/ 53 15 384.

Tekst: Marta Studniarz

Policjanci debatowali z mieszkańcami 
o bezpieczeństwie

16 listopada w sali konferencyjnej Centrum 
Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej odbyła się kolejna debata zorga-
nizowana przez Komendę Powiatową Policji 
w Łęcznej, w ramach cyklu debat społecznych 
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz 
mieć na nie wpływ”.

W debacie społecznej udział wzięli ducho-
wieństwo, a także przedstawiciele władz sa-
morządowych, ośrodków pomocy społecznej 
i szkół. Celem przedsięwzięcia było zdiagnozo-
wanie realnych oczekiwań społecznych wobec 
instytucji działających na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym na terenie nasze-
go powiatu, ograniczenie zjawisk i zachowań, 
które budzą powszechny sprzeciw i poczucie 
zagrożenia, a przede wszystkim włączenie oby-
wateli w wypracowanie rozwiązań mających na 
celu wzrost poczucia bezpieczeństwa na dro-
gach powiatu łęczyńskiego.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiato-
wy Policji w Łęcznej insp. Jarosław Bryl, który 
uzasadnił wybór problematyki z zakresu ruchu 
drogowego. Następnie głos zabrał Starosta 
Łęczyński Roman Cholewa. Kolejnym punk-
tem programu było przedstawienie prezentacji 
„Ty też możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo 
na drodze” przez Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Łęcznej podinsp. Mariusza 
Marca, która zobrazowała sytuację na drogach 
powiatu łęczyńskiego. Następnie Naczelnik Wy-
działu Prewencji KPP w Łęcznej podkom. Ma-
riusz Kawalerski przedstawił informacje na te-
mat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
i aplikacji „Moja Komenda”. Po wystąpieniach 
wywiązała się dyskusja, podczas której głos za-
brali zaproszeni goście i mieszkańcy powiatu. 
Poruszano m.in. zagadnienia związane z edu-
kacją niechronionych użytkowników dróg oraz 
młodych kierowców. Nie zabrakło słów podzię-
kowania w kierunku łęczyńskich policjantów za 

ich służbę na rzecz lokalnej społeczności. Na 
zakończenie spotkania uczestnicy debaty mo-
gli wypełnić anonimowe ankiety, których celem 
było wskazanie najbardziej istotnych zadań sto-
jących przed łęczyńską Policją.

Policjanci serdecznie dziękują za udział w de-
bacie, dyskusję, spostrzeżenia i przedstawione 
oczekiwania.

Tekst: Michał Grzesiuk

PO-MOC!

Debata o bezpieczeństwie. Fot. arch. KPP w Łęcznej
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Aktualne jubileusze

01.10.2017 r. członkowie OSP w Cycowie świętowali jubileusz 90-lecia 
powstania jednostki. Przez ten okres zmieniali się ludzie, zmieniało się wy-
posażenie, sprzęt i metody działań, niezmienna pozostała chęć niesienia 
pomocy. Strażacy swój jubileusz rozpoczęli uroczystą Mszą Świętą w ich 
intencji. Po nabożeństwie pododdziały OSP wraz z pocztami sztandaro-
wymi zaprzyjaźnionych jednostek, przedefilowały na plac przed remizą 
strażacką, gdzie odbywały się oficjalne obchody, w których licznie uczest-
niczyli m.in. przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych Po-
wiatu Łęczyńskiego i Gminy Cyców. Podczas obchodów 90. rocznicy po-
wstania OSP w Cycowie zasłużeni członkowie zostali odznaczeni za swoją 
nienaganną służbę w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: Tomasz Bochra, 
Stanisław Jamiński, Adam Matuła, Stanisław Matuszak, Adam Ochnik, 
Wiesław Pikuła, Zbigniew Rutkowski. Srebrny medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymał Krzysztof Tryksza. Brązowym medalem za zasługi dla po-
żarnictwa zostali odznaczeni: Tomasz Cybulski, Kamil Kapłan, Radosław 
Kapłan, Paweł Kopeć, Dominik Ozimek, Kamil Żybura, Krzysztof Żybura, 
Sebastian Żybura. Odznaczeniem „Strażak Wzorowy” udekorowano: Ka-
mila Kapłana, Tomasza Cybulskiego, Pawła Kopcia, Dominika Ozimka, 
Kamila Żyburę, Czesława Tkaczyka, Tomasza Bochrę, Stanisława Matu-
szaka, Jakuba Matułę, Patryka Żyburę. Za nienaganną służbę społeczną 
w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych wręczono dyplomy uznania: 
Eugeniuszowi Żyburze, Władysławowi Żukowi, Janowi Bedynkowi.

90-lecie powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Cycowie

35-lecie Klubu Seniora w Łęcznej

150 lat od urodzin noblistki

Z historii OSP w Cycowie

Ochotniczą Straż Pożarną w Cycowie założyli w 1927 r. Paweł Stopyra i Stani-
sław Stachowski. Pierwszy sprzęt zakupiono z funduszy własnych oraz zasił-
ków gminnych. Z własnych środków pobudowano również drewnianą remizę. 
W latach trzydziestych druhowie: Józef Gałgański, Józef Enskajt, Tomasz 
Marczewski i Józef Brzozowiec zakupili ze składkowych pieniędzy sikawkę 
ręczną i kilka odcinków węży tłocznych. Następnie zakupiono wóz konny, któ-
rym strażacy mogli jeździć do pożarów. W czasie okupacji Niemcy sprowadzili 
samochód Bedford, który przekazano strażakom OSP Cyców. Auto służyło do 
1948 r. Strażacy ponownie wrócili do wozu konnego, ale posiadali już moto-
pompę, którą otrzymali od Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmie. W 1955 
roku funkcję prezesa objął druh Eugeniusz Żybura. Rok później strażacy 
przesiedli się z konnego wozu bojowego na Stara 20. W latach 1978-1980 
wybudowano obecną remizę strażacką. Duży wkład w budowę remizy wnieśli 
miejscowi członkowie OSP, a w szczególności: Eugeniusz Żybura, Władysław 
Żuk, Bolesław Gabryelski, Roman Wyrębek. W 1995 roku jednostka została 
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od 15 sierpnia 
1998 roku OSP w Cycowie ma nadany sztandar. OSP w Cycowie jest jedną 
z najlepiej wyposażonych jednostek w regionie. Obecnie jednostka dysponuje 
pięcioma samochodami: średnim samochodem Magirus 2,5/16 Srt, Volkswa-
genem Transporter SLRt, transportowym samochodem Star 200 i Lublin 3, 
najnowszym nabytkiem jest Scania P410.

Sobotnie popołudnie 21.10.2017 r. upłynęło w „Klubie 50 plus” działa-
jącym w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej w ciepłej, serdecznej 
atmosferze. Uroczystość 35-lecia Klubu, w której udział wzięli m.in. Sta-
rosta Roman Cholewa i przedstawiciele władz miasta rozpoczął Dyrektor 
Centrum Kultury Eugeniusz Misiewicz, który 35 lat temu zakładał Klub Se-
niora i przez kilkanaście kolejnych lat był opiekunem tej grupy. Jubileusz 
uczczono z tortem, szampanem, życzeniami, podziękowaniami, częścią 
artystyczną i tańcami. Spotkania w Klubie odbywają się raz w tygodniu 
i mają na celu uaktywnienie osób starszych. Na spotkaniach omawiana 
jest m.in. profilaktyka zdrowia, prowadzony jest kącik kulinarny, wspól-
ne muzykowanie, śpiewanie piosenek- szlagierów z młodzieńczych lat, 
„Spotkanie z książką”, spotkania z osobami, ukazującymi jak można za-
pełnić wolny czas realizując swoje pasje. Przy okazji świąt mają miejsce 
spotkania okolicznościowe, wróżby andrzejkowe, wizyty przedszkolaków 
z częścią artystyczną z okazji Dnia Seniora czy dnia Babci i Dziadka. 
Organizowane są wyjazdy na wycieczki i pikniki oraz wieczorki taneczne.

7 listopada 1867 r. to dzień urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, zwią-
zanej rodzinnie z naszym powiatem. Dziadek Marii, Józef Skłodowski 
po śmierci swojej żony zamieszkał w majątku w Zawieprzycach, który 
dzierżawił jego stryjeczny brat, Ksawery Skłodowski. Pomimo wysiłków 
lekarzy, 21 sierpnia 1882 r. zmarł w Zawieprzycach na zapalenie płuc. 
Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Kijanach. 
Maria Skłodowska w młodości odwiedzała krewnych w Zawieprzycach. 
Imię noblistki nosi dziś Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach, którą  
12 listopada b.r. w 150 rocznicę urodzin Skłodowskiej odwiedziły jej wnu-
ki: Hélène Langevin-Joliot oraz Pierre’a Joliot.

Odznaczeni za wieloletnią nienaganną służbę w OSP. Fot. arch. UG Cyców Wnuki Marii Skłodowskiej-Curie w Zawieprzycach. Fot. arch. SP w Zawieprzycach

Życzenia Starosty dla członków Klubu. Fot. arch. CK- ODK w Łęcznej
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35-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi
04.11.2017 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zdzisława Goli 

działający przy LW „Bogdanka” S.A. obchodził jubileusz 35-lecia. Jego 
historia sięga roku 1982, kiedy to z inicjatywy honorowych dawców krwi 
przy Lubelsko-Chełmskim Gwarectwie Węglowym Kopalni Pilotująco 
Wydobywczej zawiązał się Klub HDK Polskiego Czerwonego Krzyża 
przy aprobacie i ogromnym zaangażowaniu nieżyjącego już Naczelne-
go Dyrektora kopalni Zdzisława Goli. Obecnie klub zrzesza ponad 160 
osób, które regularnie oddają krew – tylko od początku roku 2017 jego 
członkowie oddali ponad 296 litrów krwi. Podczas jubileuszu Wojewoda 
Przemysław Czarnek odznaczeniami państwowymi uhonorował: Srebr-
nym Krzyżem Zasługi - Andrzeja Stałęgę, Brązowym Krzyżem Zasługi 
- Marka Stecia i Piotra Tymoszczuka. Krzysztof Smokowski, Kamil Wojtal 
oraz Daniel Suwała otrzymali Złotą odznakę „Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi” przyznaną przez Zarząd Lubelskiego Oddziału Okręgowego 
PCK, Srebrną odznakę - Dawid Bujnowski, Kamil Mazurek, a Brązową 
odznakę - Kamil Wasiluk, Kamil Kociołko, Leszek Kanaszewski, Kacper 
Szymanek, Piotr Ziółkowski, Łukasz Cieśluk, Łukasz Paluch. W uznaniu 
zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką Honorową PCK 
II stopnia został wyróżniony cały Klub HDK PCK im. Zdzisława Goli przy 
LW „Bogdanka” S.A., a Odznaką honorową PCK IV stopnia - Kamil Bu-
dzyński. Polski Czerwony Krzyż, za wybitne zasługi w rozwoju honoro-
wego krwiodawstwa, nadał również wyróżnienie „Kryształowe Serce” dla 
Dariusza Ciężkowskiego.

30 listopada minęło 35 lat od oddania do eksploatacji pierwszej ściany 
wydobywczej w kopalni Bogdanka, która zapoczątkowała przemysłową 
eksploatację węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Uru-
chomienie pierwszej ściany w 1982 r. nastąpiło po upływie ok. 8 lat od 
utworzenia przedsiębiorstwa KLZW i nieco ponad 2 lata od rozpoczęcia 
robót poziomych, wznowionych po awarii, spowodowanej wdarciem się 
„kurzawki”, po której trzeba było odwadniać zatopione szyby. Pierwsza 
ściana przygotowana została bezpośrednio przy filarze szybowym w Bog-
dance. Zastosowano wówczas system eksploatacji „do pola”, umożli-
wiający ograniczenie do minimum zakresu robót przygotowawczych, 
niezbędnych dla jej uruchomienia. Jak na dzisiejsze standardy, była ona 
bardzo skromna: posiadała 100 m długości oraz wydajność poniżej 800 
t/dobę, limitowaną zdolność wydobywczą szybu S.1.2, w którym urobek 
wyciągano na powierzchnię w wozach. Wyposażenie mechanizacyjne 
ściany było indywidualnie dobrane dla warunków słabo jeszcze rozpo-
znanego Zagłębia.

35 lat od uruchomienia pierwszej ściany

Trzecia rocznica Dziecięcego Oddziału 
Oparzeń

Mali pacjenci, którzy byli leczeni w dziecięcej „oparzeniówce” w Łęcz-
nej przyjechali 8 grudnia do szpitala. Tym razem bez strachu i łez, ale 
z radością i uśmiechem, bo był Mikołaj i prezenty oraz spotkanie z leka-
rzami, którzy się nimi opiekowali. 

Tak jest od trzech lat. W każdą rocznicę powstania Dziecięcego Od-
działu we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej w Łęcznej przychodzi Mikołaj...

- Dla szpitala to ważne wydarzenie – powiedział Dyrektor SPZOZ 
w Łęcznej Krzysztof Bojarski witając gości. - Jesteście dowodem na to, że 
nasza praca ma sens i przynosi efekty. Dziś spotykamy się i jesteśmy ra-
zem dlatego, że chcieliście do nas przyjechać. Za to wam bardzo dziękuję.  
- Tak jak poprzednie spotkania z Wami, tak i to da nam nową porcję ener-
gii do dalszego działania – dodał Dyrektor Bojarski. 

W tym roku na spotkanie z Mikołajem i z lekarzami - na czele z prof. Je-
rzym Strużyną, szefem WCLOiChR w Łęcznej przyjechało kilkudziesięciu 
maluchów, z opiekunami, czasami z rodzeństwem. Był Mikołaj, prezenty, 
kolędowanie. W części artystycznej wystąpiły dzieci z GOK w Puchaczo-
wie: Paula Dorożyńska, Marynka Styś, Amelia Wołos, którymi opiekuje 
się dwoje instruktorów – Krzysztof Zgórski i Justyna Abramik. 

Byli pacjenci mogli także skorzystać z konsultacji specjalistów od chi-
rurgii plastycznej, którzy leczą maluchy w Łęcznej od ponad trzech lat. 
Przez ten czas Dziecięcy Oddział Oparzeń przyjął ponad 620 małych 
pacjentów z różnych stron Polski. Bo WCLOiChR, jest jednym z trzech 
w Polsce wyspecjalizowanych (obok Warszawy i Szczecina) ośrodków 
leczenia oparzeń u małych pacjentów. 

W tym roku w Łęcznej (dane do 29.11.2017 r.) leczonych było 199 
pacjentów, m.in. z woj. lubuskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wiel-
kopolskiego. - Wśród nich były dwa ciężkie, ekstremalne przypadki 
– przypomina Magdalena Bugaj, lekarz specjalista z zakresu chirurgii 
plastycznej w SPZOZ w Łęcznej. - Dwie dziewczynki, dwu i trzylatka 
miały oparzenia przekraczające 50 proc. powierzchni ciała. Przyczyną, 
tak jak w większości takich zdarzeń był wrzątek, którym dzieci oble-
wają się ściągając na siebie naczynie z gorącym płynem. Dziewczyn-
ki w szpitalu spędziły ok. dwóch miesięcy, wyzdrowiały, ale wymagają 
dalszego leczenia, m.in. likwidacji przykurczy i skorygowania blizn.  
Statystki szpitalne potwierdzają to, co mówią lekarze. Najbardziej zagro-
żone są dzieci od roku do trzech lat. Według danych SPZOZ w Łęcznej, 
w tym roku największą grupą wśród oparzonych dzieci były dwulatki (48 
przypadków), co stanowi 24,1 proc. wszystkich małych pacjentów leczo-
nych w WCLOiChR w Łęcznej. Najmłodszy pacjent WCLOiChR z wadą 
wrodzoną miał 2 miesiące, a z oparzeniem 7 miesięcy.

Tekst: Danuta Matłaszewska

DZIECI LECZONE W WCLOiChR w ŁĘCZNEJ
 Liczba chorych  

NFZ ODDZIAŁ 2014 
(od X do XII) 2015 2016 2017 

(do 29 XI) RAZEM 

01 DOLNOŚLĄSKI 0 3 1 0 4
02 KUJAWSKO-POMORSKI 0 8 2 0 10
03 LUBELSKI 9 138 133 168 448
04 LUBUSKI 0 1 1 1 3
05 ŁÓDZKI 4 9 1 0 14
06 MAŁOPOLSKI 2 3 3 5 13
07 MAZOWIECKI 2 27 14 5 48
08 OPOLSKI 1 3 0 0 4
09 PODKARPACKI 6 6 9 7 28
10 PODLASKI 3 10 5 7 25
11 POMORSKI 0 3 1 0 4
12 ŚLĄSKI 1 7 1 1 10
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 0 2 0 4 6
15 WIELKOPOLSKI 0 5 1 1 7
16 ZACHODNIOPOMORSKI 0 1 1 0 2

RAZEM: 28 226 173 199 626

Uroczyste rozpoczęcie obchodów jubileuszowych przez Prezesa Klubu Henryka 
Kuźmińskiego. Fot. arch. KHDK PCK przy LW „Bogdanka” S.A.



Rocznica Dziecięcego Oddziału Oparzeń 
w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej


