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Jubileusz 10-lecia Szpitala Powiatowego 
w Łęcznej

Pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje drogowe

Część oficjalną na terenie szpitala roz-
poczęło podpisanie aktu erekcyjnego 
i wmurowanie kamienia węgielnego pod 
nowe skrzydło obiektu. Ma to być dwu-

kondygnacyjny budynek o pow. ok. 2 tys. mkw., 
w którym ulokowany zostanie zakład opiekuńczo
-leczniczy i oddział rehabilitacji. W dalszej części 
uroczystości, Wojewoda Lubelski – Przemysław 
Czarnek wręczał odznaczenia państwowe i meda-
le. Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony 
Dyrektor SPZOZ Krzysztof Bojarski, a Medal Wo-
jewody Lubelskiego z okazji jubileuszu 10-lecia 
otrzymał m.in. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Były też dyplomy, 
gratulacje i kwiaty.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
duchowieństwa z ks. abp. Stanisławem Budzikiem 
– Metropolitą Lubelskim na czele, przedstawicie-
le władz państwowych z udziałem Wiceminister 
Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, Wiceministra 
Inwestycji i Rozwoju Artura Sobonia, europosła 

Krzysztofa Hetmana, posłów Ziemi Lubelskiej. 
Powiat Łęczyński reprezentowali: Przewodniczący 
Rady Powiatu – Arkadiusz Biegaj, Wicestarosta – 
Dawid Kostecki, Członek Zarządu Powiatu – Piotr 
Rybak oraz Sekretarz Powiatu – Michał Pelczarski. 
Obecny był także Konsul Generalny Ukrainy – Wa-

Środki własne Powiatu Łęczyńskiego nie są wystar-
czające, by w pełni realizować niezbędne inwestycje 
drogowe. Dlatego też Zarząd Dróg Powiatowych przy 
wsparciu władz Powiatu stara się wykorzystać wszel-
kie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na 
ten cel – zarówno z programów europejskich jak i krajo-
wych. I czyni to z dużym sukcesem, współpracując rów-
nież z samorządami gminnymi.

14 maja Wicestarosta Dawid Kostecki, Sekretarz Powiatu 
Michał Pelczarski oraz Skarbnik Patrycja Miazio podpisali 
umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych modernizacji drogi powiatowej Kopina–Zaróbka. 
Na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L 
Kopina–Zaróbka” z budżetu państwa zostaną przekazane 
środki w wysokości 1,3 mln zł (50 % wartości inwestycji). 
Pozostałe koszty będą pokryte z budżetu Powiatu oraz 
Gminy Cyców. Wyłoniono już wykonawcę robót budowla-
nych. Jest nim konsorcjum firm, którego liderem jest PBI 

Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Przedmiotowa droga w ra-
mach tegorocznych robót zostanie przebudowana na dłu-
gości ok. 5 km. Termin zakończenia prac planowany jest na 
koniec października. Uroczyste przekazanie umów odbyło 
się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w obecności Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarn-
ka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artura Sobonia oraz poseł na Sejm RP Elżbiety Kruk.

Kontynuujemy również roboty budowlane na zadaniu pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie–Urszu-
lin”, które jest realizowane w ramach tzw. „megaprojektu” 
we współpracy z innymi powiatami z woj. lubelskiego. Ww. 
zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Działania na terenie powiatu łęczyńskiego pro-
wadzone są na odcinku od ronda w miejscowości Nadry-
bie Dwór do granicy z powiatem włodawskim przy jez. Su-
min. Czynności na budowie idą bez większych przeszkód 
i wchodzą w decydującą fazę. Termin zakończenia robót 
na terenie naszego powiatu określony został na listopad. 
W tym roku modernizację swojej części drogi od jez. Sumin 
do Urszulina rozpoczął również Powiat Włodawski. Do koń-
ca bieżącego roku będziemy więc mogli przejechać nową 
nawierzchnią od Nadrybia do Urszulina.

W kwietniu złożyliśmy kolejne dwa wnioski o dofinanso-
wanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy 
z nich dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2000 L Ki-
jany – Łuszczów ( gmina Spiczyn) na odcinku prawie 1,7 km, 
drugi natomiast obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 
2003 L w miejscowości Witaniów ( gmina Łęczna), na odcin-
ku ok. 1 km. W przypadku otrzymania dotacji, obydwie in-
westycje będą realizowane przy pomocy finansowej Gminy 
Spiczyn oraz Gminy Łęczna.

Tekst: Michał Bijata

10 maja świętowaliśmy 10-lecie 
działalności naszego szpitala. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą św. 
w kościele św. Barbary w Łęcznej 
pod przewodnictwem Metropolity 

Lubelskiego, ks. abp. Stanisła-
wa Budzika. Podczas mszy po-

święcony został sztandar SPZOZ 
w Łęcznej, a następnie odbyło się 
wprowadzenie relikwii św. siostry 

Faustyny Kowalskiej do kaplicy 
szpitalnej oraz druga część oficjal-
nych obchodów zorganizowana na 

terenie Szpitala Powiatowego.

SPZOZ w Łęcznej z okazji 
jubileuszu otrzymał Medal 

Wojewody Lubelskiego 
Przemysława Czarnka i gra-
tulacje od Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artura Sobonia.

Uroczyste przekazanie umowy o dofinanowanie drogi 
Kopina - Zaróbka. Fot. arch. LUW w Lublinie

23 maja odbyło się „Samorządowe 
Forum Województwa Lubelskiego” 
poświęcone 20-leciu funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego oraz 
15-leciu członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, które honorowym pa-
tronatem objął Premier Mateusz Mo-
rawiecki. 

Forum rozpoczęła uroczysta msza św. 
w Archikatedrze Lubelskiej, a następnie 
w gmachu Centrum Spotkania Kultur 
odbyła się główna część uroczystości. 
Marszałek Województwa Lubelskiego 
– Jarosław Stawiarski podsumował 20 

lat działalności polskiego samorządu 
funkcjonującego w nowym systemie. 
Głos zabrali również: Jerzy Kwieciński 
– Minister Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga 
Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii, Elżbieta Kruk – Poseł na 
Sejm RP oraz Zdzisław Antoń – Staro-
sta Lubelski, a zarazem Przewodniczący 
Konwentu Powiatów Województwa Lu-
belskiego.

W ramach Forum odbyły się także pa-
nele dyskusyjne, wręczenie Aktów Jubi-
leuszowych oraz występy artystyczne.

Tekst: Justyna Słomka

Forum Samorządowe

Uroczyste wręczenie Aktów Jubileuszowych 
starostom.  Fot. arch. Starostwo w Lublinie

syl Pavlyuk, przedstawiciele władz gminnych, 
a także byli dyrektorzy szpitala oraz obecny i były 
Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A. - Artur Wa-
sil i Stanisław Stachowicz. Z Łucka przyjechała 
dyrektor szpitala Larysa Dukhnevych i ordyna-
tor oddziału oparzeń Roman Tracz. Zaproszenie 
przyjęli przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń 
współpracujących. 

Patronat honorowy nad jubileuszem 10-lecia 
Szpitala Powiatowego w Łęcznej im. św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej sprawował ks. abp Stani-
sław Budzik – Metropolita Lubelski oraz Przemy-
sław Czarnek – Wojewoda Lubelski.

Tekst: Danuta Matłaszewska
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Radość dzieci 
dzięki górnikom

Za nami kolejny pracowity okres. 
Zakończyły się Dni Otwarte w naszych 
szkołach, a rekrutacja na nowy rok 
szkolny wygląda obiecująco. Wszyst-
kich tegorocznych absolwentów klas 
ósmych oraz gimnazjów dalej bardzo 
gorąco zachęcam do wyboru szkół 
średnich na terenie naszego powiatu.

W kwietniu mieliśmy strajk w części 
naszych palcówek, na szczęście nie 
wpłynął on negatywnie na uczniów 
i wszyscy wrócili do swoich zajęć. Czy-
je postulaty były ważniejsze? Niech to 
każdy oceni sam. Kto miał rację? Jak 
zawsze dorośli.

A co na to uczniowie? Nie mieli lek-
cji, nie musieli się uczyć, nie chodzili do 
szkoły, obserwowali i widzieli co robią 
dorośli. Co wtedy myśleli o tym, że do-
rośli sprzeczają się o pieniądze?

Boli tylko i wywołuje niezrozumienie 

wykorzystanie do protestu uczniów. Jak 
to wpływa na ich wychowanie? Jak się 
czuł gimnazjalista, uczeń klasy 8 czy 
maturzysta nie wiedząc czy jego egza-
min się odbędzie, jak może się skupić 
na nim i dobrze przygotować? A prze-
cież od tego zależy jego przyszłość.

Warto się czasem zastanowić jaki 
ma się wpływ na drugiego człowieka, 
zwłaszcza na dziecko, czy nie robi mu 
się krzywdy, a pieniądze...

Ogromnie dziękuję placówkom oraz 
dyrektorom i nauczycielom, nie biorą-
cym udziału w strajku za zaangażowa-
nie i determinację. Cieszę się bardzo, 
że nie ucierpiało dobro uczniów.

Strajk nauczycieli mamy za sobą, 
teraz najważniejsze jest zakończenie 
obecnego roku szkolnego i rekrutacja 
na nowy rok.

W maju odbyły się również obchody 

Szpitala Powiatowego, który ma już 10 
lat. Była to okazja do refleksji, podsu-
mowania dotychczasowych działań 
oraz zaplanowania kolejnych. Bardzo 
dziękuje wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do jego przeniesienia z Jasz-
czowa do Łęcznej. Nie będę rozpisywał 
się nad tym, jak ważny dla Powiatu jest 
nasz szpital. Przy okazji jubileuszu było 
na ten temat bardzo dużo informacji. 
Teraz patrzymy w przyszłość – a tu 
czekają nas dwie duże inwestycje – 
modernizacja obiektów w Jaszczowie 
oraz rozbudowa szpitala w Łęcznej. 
W Jaszczowie powstanie Centrum 
Opieki nad Seniorami i osobami nie-
pełnosprawnymi, ale również planu-
jemy wykorzystanie pozostałych bu-
dynków - czy to na miejsce spotkań 
seniorów, zakład aktywności zawodo-
wej czy kolejną spółdzielnię socjalną. 

W Łęcznej szpital zostanie rozbudowa-
ny i powstaną nowe miejsca opiekuń-
czo-lecznicze dla pacjentów.

Dalej inwestujemy w poprawę infra-
struktury drogowej. Podpisana została 
umowa na dofinansowanie drogi Ko-
pina–Zaróbka, realizowane są kolejne 
inwestycje. A już w sierpniu rusza ko-
lejny nabór w ramach rządowego Pro-
gramu Fundusz Dróg Samorządowych 
i w ramach tego naboru złożymy wnio-
ski o dofinansowanie dwóch kolejnych 
inwestycji.

A co przed nami? 31 maja organi-
zujemy otwarcie nowej siedziby Po-
radni Psychologiczno–Pedagogicznej 
w Łęcznej w nowoczesnym, wyre-
montowanym, dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych miejscu. A po ot-
warciu poradni dla wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu, zwłaszcza 

tych świętujących Dzień Dziecka na 
terenach starostwa powiatowego od-
będzie się Piknik Rodzinny.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Szanowni Państwo,

Kolejne szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół  
Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Podpisanie porozumienia pomiędzy ZSG 
w Łęcznej i AGH w Krakowie

Sukcesy uczniów „Bolivara” w ogólnopolskich 
konkursach

W ramach realizowanego w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie projek-
tu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy 
start zawodowy” odbyły się kolejne specja-
listyczne szkolenia, dzięki którym uczniowie 
bezpłatnie podwyższają swoje kwalifikacje 
oraz zdobywają nowe umiejętności i upraw-
nienia przydatne na rynku pracy.

„Warsztaty cukiernictwa artystycznego” – 
uczennice kształcące się w zawodzie cukiernik 
poznawały tajniki wykonywania dekoracji z czeko-
lady, karmelu, masy cukrowej a także dekorowały 
torty oraz małe bankietowe ciasteczka. Szkolenie 
odbyło się w dniach 30-31.03.2019 r. w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kijanach.

„Dietetyka żywienia sportowców” – podczas 
16-godzinnego szkolenia uczennice zapozna-
ły się z rolą składników odżywczych w żywieniu 
sportowców, budowaniem masy mięśniowej oraz 
oceną sposobów odżywiania się sportowców. 
Poznawały także tajniki prawidłowego przepro-
wadzania wywiadu dietetycznego oraz przygoto-
wywały menu dla sportowców różnych dyscyplin. 
Szkolenie odbyło się w dniach 30-31.03.2019 r.

 „Warsztaty grafiki komputerowej” – uczniowie 
Technikum Informatycznego w okresie od 16.03 
do 06.04.2019 r. doskonalili swoje umiejętności 
w zakresie tworzenia stron www z wykorzysta-
niem nowoczesnego oprogramowania, takiego 
jak Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver oraz 

prezentacji witryn opartych na popularnych CMS-
ach, takich jak Wordpress.

Kurs prawa jazdy kategorii B – 16 kwietnia 2019 
r. dziesięcioro uczniów rozpoczęło kurs prawa 
jazdy kategorii B. Podczas kursu uczniowie za-
poznają się z teorią i praktycznymi umiejętności 
potrzebnymi do zdania egzaminu oraz uzyskania 
prawa jazdy.

Tekst: Anna Czubacka

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Boli-
vara w Milejowie nie tylko stanowią najlicz-
niejszą grupę wśród stypendystów Starosty 
Łęczyńskiego za wyniki w nauce, rozwijają 
również swoje zainteresowania i z sukcesem 
reprezentują nasz powiat w ogólnopolskich 
konkursach.

23 marca w Lublinie, na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej zespół uczniów w składzie: 
Jessica Marczak, Patrycja Dados oraz Dawid 
Michalski wzięli udział w V edycji konkursu z ję-
zyka angielskiego „Faces of America”. Druży-
na z „Bolivara” po przygotowaniu interesującej 
prezentacji, napisaniu testu leksykalno-grama-
tycznego oraz sprawdzianie wiedzy o Stanach 
Zjednoczonych uplasowała się na 5 miejscu. 
Uczniowie przygotowywani byli do konkursu 
przez nauczycieli języka angielskiego: Karolinę 
Dudę oraz Jurija Patenko.

W kwietniu uczennica klasy II Liceum Ogólno-
kształcącego w ZS Nr 2 im. S Bolivara w Milejowie 
– Weronika Ryś – zdobyła wyróżnienie w VI Ogól-

nopolskim Konkursie Prozatorskim im. Fiodora 
Dostojewskiego dla Młodzieży. Weronika napisała 
piękne opowiadanie pt. „By zasłużyć”. Opowiada-
nie zostało opublikowane w Pokłosiu VI Ogólno-
polskiego Konkursu Prozatorskiego im. Fiodora 
Dostojewskiego Dla Młodzieży „Bóg – mój bliski 
nieznajomy”. Osobą przygotowującą i wspierającą 
była Pani Wioletta Stradomska-Woźniak.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycie-
lom oraz życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Magdalena Gajowiak

12 kwietnia podczas Dni Otwartych Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostało 
podpisane porozumienie o współpracy AGH 
z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej. 

W Krakowie w obecności uczniów ZSG w Łęcz-
nej i ZS w Ostrowie Lubelskim, prof. dr hab. inż. 
Marek Cała - dziekan Wydziału Górnictwa i Geo-
inżynierii AGH oraz dyrektorzy szkół – Arkadiusz 
Marucha i Krzysztof Wąsala – podpisali porozu-
mienie o współpracy. AGH objęło patronatem za-
wody, w których naucza szkoła: technik górnictwa 
podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, 
technik elektryk, technik energetyk, technik me-
chanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, górnik 

eksploatacji podziemnej, ślusarz, elektryk, mecha-
nik precyzyjny. Celem współpracy jest zapewnie-
nie wysokiego poziomu kształcenia, szczególnie 
w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii po-
witał uczniów i krótko przedstawił im historię naj-
starszego wydziału górniczego w Polsce: - Mamy 
100 lat uczelni, 100 lat wydziału, wydział dalej trwa, 
uczelnia liczy sobie w tej chwili 16 różnych wydzia-
łów i dwie jednostki niezależne: Centrum Energetyki 
oraz Akademickie Centrum Nowoczesnych Mate-
riałów i Nanotechnologii. W sumie studiuje tutaj ok. 
26 tys. studentów, z czego 2 tys. na Wydziale Górni-
ctwa i Geoinżynierii. Znajdujecie się w auli Bogdan-
ki, czyli powinniście się czuć jak u siebie w domu – 
mówił dziekan. - Inwestujemy wszyscy w młodzież, 
inwestujemy w was i chcemy, żebyście tutaj przyszli, 
tutaj studiowali – zapewniał o współpracy.

30 uczniów klas trzecich z ZSG w ramach Drzwi 
Otwartych uczelni wzięło również udział w prezen-
tacjach, pokazach, wizytach w laboratoriach oraz 
wielu innych atrakcjach. W namiotach ustawionych 
między budynkami prezentowały się wszystkie 
wydziały, koła naukowe i organizacje studenckie. 
Uczniowie mogli porozmawiać ze studentami i wy-
kładowcami. Uczestniczyli również w wykładzie: 
„Inżynieria z przyszłością – od podziemi do gwiazd”.

Tekst: Marzena Olędzka

24 kwietnia wszyscy podopieczni Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach 
wzięli udział w wycieczce do „Energylandii”. 
Wyjazd odbył się dzięki współpracy ze Związ-
kiem Zawodowym Górników w Polsce oddział 
w Bogdance oraz Fundacją Solidarni Górnicy. 

„Energylandia” znajduje się w miejscowości 
Zator w województwie małopolskim. To naj-
większy park rozrywki w Polsce, oferujący kil-
kadziesiąt atrakcji, ulokowanych na obszarze aż 
26 hektarów. Przeznaczony jest dla wszystkich 
grup wiekowych. Całodniowy wyjazd zapewnił 
wychowankom Domu Dziecka mnóstwo radości 
oraz był okazją do integracji całej społeczności 
placówki, liczącej obecnie 26 podopiecznych 
w wieku od 7 do 20 lat.

Tekst: Małgorzata Wiśniewska

Warsztaty 
cukiernicze. 
Fot. arch. szkoły

Podpisanie 
porozumienia 
o współpracy. 
Fot. arch. ZSG

Uczestnicy konkursu 
z j. angielskiego. 
Fot. arch. szkoły

Na karuzeli. Fot. arch. POW w Kijanach
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XLIII etap okręgowy Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w Kijanach 

Dni Otwarte w Powiatowym Urzędzie Pracy

12 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach odbył się etap okręgowy ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych, organizowany wspólnie z Uni-
wersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Uroczysta inauguracja konkursu odbyła się 
w sali gimnastycznej szkoły w Kijanach i zgro-
madziła ok. 200 osób. Dyrektor Jolanta Wąsa-
la przedstawiła i powitała zaproszonych gości, 
komitet okręgowy, uczniów i opiekunów. Wśród 
zaproszonych znalazł się m.in. Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, 
przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego: Sta-
rosta Krzysztof Niewiadomski, Wicestarosta 
Dawid Kostecki oraz Sekretarz Powiatu Michał 
Pelczarski. Starosta w swoim przemówieniu 
ciepło powitał wszystkich na ziemi łęczyńskiej, 
podkreślił istotę gospodarki rolnej w naszym 
kraju, pogratulował szkole zaszczytu kolejnej 
współorganizacji z Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Lublinie prestiżowej olimpiady, uczest-
nikom złożył życzenia uzyskania jak najlepszych 
wyników. Głos zabrali również: Dorota Szczęsna 
– Wójt Gminy Spiczyn, Krzysztof Gałaszkiewicz 
– Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR, Marek 
Wojciechowski – Zastępca Dyrektora Oddzia-
łu Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Lublinie oraz Magdalena Grzy-
bowska-Konowałek – Kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łęcznej. Po 
uroczystym otwarciu odbyły się eliminacje pi-
semne oraz część praktyczna w następujących 
blokach tematycznych: gastronomia, techno-
logia żywności, produkcja roślinna, produkcja 

zwierzęca, weterynaria, architektura krajobrazu 
i mechanizacja rolnictwa. W eliminacjach wzięło 
udział 137 uczniów (z 44 szkół) z województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego 
i świętokrzyskiego. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom 
odbyła się w godzinach popołudniowych. Wrę-
czono nagrody najlepszym uczestnikom i naj-
lepszym szkołom. Szczególnie istotnym suk-
cesem tej olimpiady jest uzyskanie III miejsca 
w bloku mechanizacji rolnictwa przez Konrada 
Szabałę (ucznia klasy IV Technikum ZSR w Ki-
janach w zawodzie technik mechanizacji rolni-
ctwa), który już w czerwcu będzie reprezento-
wał szkołę na etapie centralnym w Hańczowej. 

Organizacja całego przedsięwzięcia wyma-
gała od organizatorów logistycznego połącze-
nia wszystkich jej elementów, tj. przygotowania 
całokształtu dokumentacji merytorycznej i pro-
mocyjno-informacyjnej, zorganizowania części 
pisemnej, zorganizowania wyposażenia i ma-
teriałów stanowisk egzaminacyjnych do części 
praktycznej, zorganizowania noclegów, posił-
ków, przygotowania terenu szkoły itd. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników administracji 
i obsługi, uczniów szkoły i części nauczycieli, 
a także komitetu okręgowego, przedsięwzięcie 
należy uznać za udane. W podziękowaniu za or-
ganizację olimpiady Jolanta Wąsala – Dyrektor 
ZSR w Kijanach – odebrała ufundowany przez 
JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka 
puchar oraz symboliczny bukiet z rąk Sekreta-
rza Powiatu. 

Tekst: Beata Cieślińska

W dniach 21 i 25 marca oraz 
5 kwietnia 2019 r. w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Łęcz-
nej odbyły się „Dni Otwarte”. 
Z zaproszenia urzędu skorzy-
stały w większości osoby mło-
de z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Podgłę-
bokiem – klasa III gimnazjum, 
klasy 7 i 8 szkoły podstawo-
wej oraz uczniowie Branżowej 
Szkoły I stopnia kształcącej 
w zawodzie kucharz. Uczestni-
cy poznali organizację urzędu, 
mieli okazję zobaczyć jak urząd 
funkcjonuje „od środka”. 

Urząd zorganizował spotka-
nia z doradcą zawodowym, pod-
czas których uczestnicy zostali 
zapoznani z sytuacją na lokal-
nym rynku pracy, wymaganiami 
stawianymi przez pracodawców 
oraz aktualnymi ofertami pra-
cy. Dodatkowo przedstawiono 
formy pomocy z jakich osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy 
mogą korzystać. W ramach po-
radnictwa zawodowego przeka-

zano informacje dotyczące po-
trzeby podejmowania inicjatywy 
i postaw przedsiębiorczych, 
zapobiegających bezrobociu. 
Poinformowano o potrzebie cią-
głego dokształcania się, zdoby-
wania kwalifikacji, kompetencji 
oraz umiejętności pod kątem 
dopasowania się do wymagań 
zmieniającego się rynku pracy. 
Szczególną uwagę zwrócono 
na kształtowanie pozytywnej 
postawy, poprawną współpracę 

i komunikację z potencjalnym 
przyszłym pracodawcą.

Uczestników spotkania poin-
formowano również o funkcjo-
nujących formach i narzędziach 
ułatwiających poszukiwanie pra-
cy. W sposób praktyczny przed-
stawiono zasady poszukiwania 
ofert za pośrednictwem portalu 
Publicznych Służb Zatrudnienia, 
w ramach którego funkcjonu-
je Centralna Baza Ofert Pracy 
zawierająca wszystkie oferty 
pracy, jakimi dysponują urzędy 
pracy na terenie całego kraju. 
Przekazano informacje o moż-
liwościach korzystania ze staży 
zawodowych, wolontariatu – ich 
istocie i korzyściach z nich wy-
nikających. Dla uczniów Szkoły 
Branżowej I stopnia, kształcącej 
w zawodzie kucharza zorgani-
zowano spotkanie z Panią Anną 
Stawarz prowadzącą restaura-
cję „Pychota”, która zapoznała 
uczestników ze specyfiką pracy 
w gastronomii.

Tekst: Ewelina Grzegorczyk

W dniach 05-06.04.2019r. w Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej w Łęcznej odbyło się 
szkolenie gastronomiczne ,,Pod słońcem Italii 
– sekrety kuchni włoskiej”. Wzięło w nim udział 
13 niepełnosprawnych pracowników zatrud-
nionych w Zakładzie. Szkolenie finansowane 
było z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a 
jego głównym celem było podniesienie kompe-
tencji zawodowych, zdobycie nowych kwalifi-
kacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umie-
jętności z zakresu przygotowywania posiłków. 

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznali 
charakter i wspaniałości kuchni śródziemnomor-
skiej, poznali kulinarną historię Włoch, flagowe da-
nia kuchni włoskiej, nowoczesne techniki używane 
w kuchni przez kucharzy na całym świecie. Szko-
lenie to poprowadziła uczestniczka II edycji Top 
Chef ‘a Patrycja Wąsiakowska. Szkolenie przebie-
gało w miłej i przyjemnej atmosferze. Były opowie-
ści o słonecznej Italii, była degustacja przygotowa-
nych potraw, a na koniec każdy z uczestników po 
przygotowaniu swojego dania finałowego otrzymał 
certyfikat ukończenia kursu. 

Tekst: Danuta Grzechnik

Szkolenia dopasowane do indywidualnych 
potrzeb osób bezrobotnych są jedną z usług 
rynku pracy, a zarazem najpopularniejszą for-
mą wsparcia, jaką oferują powiatowe urzędy 
pracy. Szkolenia finansowane przez PUP odby-
wają się w formie kursu realizowanego według 
planu nauczania, który obejmuje przeciętnie 
nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, 
chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy 
wymiar szkolenia. Koszt w części finansowanej 
przez PUP nie może przekroczyć 300% prze-
ciętnego wynagrodzenia w danym roku.

O skierowanie na szkolenie indywidualne mogą 
ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezro-
botne pod warunkiem, że uzasadnią celowość 
proponowanego szkolenia. Uzasadnieniem może 
być pisemna deklaracja pracodawcy o zatrudnie-
niu uczestnika szkolenia po jego zakończeniu i 
uzyskaniu kwalifikacji czy uprawnień, albo dekla-
racja osoby wnioskującej o szkolenie o zamiarze 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, 
w prowadzeniu której niezbędne są kwalifika-

cje zdobyte po szkoleniu. W okresie odbywania 
szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje stypen-
dium. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 
120% zasiłku dla bezrobotnych i uzależniona jest 
od ilości godzin. Osoba skierowana na szkolenie 
indywidualne, w przypadku podjęcia zatrudnie-
nia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończe-
nia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia 
kosztów szkolenia za okres, w którym podjęła 
zatrudnienie. Ponadto w okresie tym przysługuje 
stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależ-
nie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podję-
cia zatrudnienia do dnia zakończenia szkolenia.

W 2018 roku ze szkoleń indywidualnych sko-
rzystało 25 osób bezrobotnych, w tym 6 ko-
biet. Spośród 25 osób przeszkolonych 23 oso-
by podjęły zatrudnienie lub rozpoczęły własną 
działalność gospodarczą w ciągu 3 miesięcy po 
zakończeniu szkolenia. Składane przez osoby 
bezrobotne deklaracje od pracodawców doty-
czyły m.in. szkoleń z branży transportowej (ta-
kich jak: prawo jazdy kategorii C+E, ADR, kwali-

fikacja wstępna) oraz metalurgicznej w zakresie 
uzyskania uprawnień dotyczących różnych me-
tod spawania. Pozostałe potrzeby szkoleniowe 
dotyczyły obsługi sprzętu budowlanego oraz 
usług w zakresie krawiectwa, produkcji cukierni-
czej, opieki nad osobami, ochrony osób. 

Poprzez szkolenia „szyte na miarę” pracodawcy 
zyskują pracownika, który spełnia ich oczekiwa-
nia pod względem predyspozycji, jak i kwalifikacji. 
Sam proces ubiegania się o szkolenie indywidual-
ne nie jest trudny, a może być szansą na zatrud-
nienie. Warto pamiętać o tym, aby zapoznać się 
ze szczegółowymi informacjami na temat tego ro-
dzaju dofinansowania, które urząd zamieszcza na 
stronie internetowej: www.leczna.praca.gov.pl

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy 
do korzystania z tej formy pomocy. Szczegółowe 
informacje na temat szkoleń można uzyskać w 
siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, 
al. Jana Pawła II 95, pokój 102 lub pod numerem 
telefonu 81/ 531 53 97.

Tekst: Renata Bodnar

Szkolenia „szyte na miarę” – sposób na zatrudnienie osoby bezrobotnej

Pracownicy PZAZ poznali sekrety kuchni włoskiej

Wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łęcznej realizuje pilotażowy program „Ak-
tywny samorząd”, który skierowany jest do 
osób niepełnosprawnych. 13 maja rozpoczął 
się nabór wniosków w ramach modułu I – li-
kwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową tj. likwidacja barie-
ry transportowej, dostęp do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja 
barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej. 

Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2019 
roku. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 
programu „Aktywny samorząd” można uzyskać 
w pokoju 01, pod nr telefonu 81 53 15 366 w godz. 
od 7.00 do 15.00. Zamieszczone są również na 
stronie internetowej Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Łęcznej: www.pcprleczna.pl. 

Tekst: Agnieszka Zakościelna

Uroczyste podsumowanie Olimpiady z udziałem 
Sekretarza Powiatu. Fot. arch. ZSR w Kijanach

Pracownicy PZAZ podczas szkolenia. Fot. arch. PZAZ
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W kwietniu Zespół Szkół w Ludwinie zorganizował dwie ak-
cje charytatywne. Jedna z nich to akcja krwiodawstwa, która 
odbyła się 13 kwietnia. 18 kwietnia podsumowaliśmy kolejną 
edycję charytatywnej akcji „Za jeden uśmiech”, dla pacjentów 
Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki w Lublinie.

Spośród 22 osób, które zgłosiły się do rejestracji ostatecznie krew 
oddało 17 ochotników. Od każdego z dawców jednorazowo pobie-
ra się 450 ml krwi, zatem uczestnicy akcji dostarczyli do banku krwi 
7,65 l cennego leku. Za ten piękny dar należą się dawcom serdeczne 

podziękowania. Może właśnie ich krew przywróci komuś zdrowie lub 
uratuje życie. Dziękujemy również koordynatorce akcji Joannie Piątek 
oraz personelowi medycznemu Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział w Chełmie za sprawne i pro-
fesjonalne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Następna akcja 
honorowego krwiodawstwa odbędzie się w naszej szkole najprawdo-
podobniej jesienią tego roku. Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału. 

Akcję „Za jeden uśmiech” zapoczątkowała Martyna Łabędzka, 
nasza absolwentka i pacjentka szpitala, która przez wiele lat zma-
gała się z białaczką. Minął rok od chwili, kiedy odeszła od nas, prze-
grywając walkę z chorobą, a my czujemy się spadkobiercami jej idei 
niesienia pomocy chorym dzieciom. W tym roku ponownie przeko-
naliśmy się, że możemy liczyć na otwarte i hojne serca wielu osób, 
do akcji włączyli się bowiem słuchacze i nauczyciele naszej szkoły, 
uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Charlężu, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej, Szkoły Podstawowej w Pia-
secznie oraz Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach. Zebrane dary 
to artykuły papiernicze i dekoracyjne. Materiały pochodzące ze 
zbiórki wykorzystane zostaną podczas zajęć warsztatowych odby-
wających się na terenie oddziału. 18 kwietnia koordynatorka akcji, 
Joanna Piątek, przekazała dary pacjentom wraz z zapewnieniem, że 
w przyszłym roku odwiedzimy ich ponownie.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za każdy najdrobniejszy gest 
życzliwości, bo głęboko wierzymy, że każdy taki gest ma ogromną 
wartość, a Tobie, Martynko, dziękujemy za bezcenną lekcję człowie-
czeństwa. 

Tekst: Małgorzata Pobereżko

10 maja grupa 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół 
województwa lubelskiego przystąpiło do sprawdzenia 
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych podczas regio-
nalnego etapu XIII międzyszkolnego konkursu zawodowe-
go „Rok przed dyplomem”.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło około 1215 ucz-
niów. Do etapu regionalnego, który odbył się w Zespole Szkół 
Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lubli-
nie zakwalifikowało się 237 uczniów, 80 zespołów reprezentu-
jących 25 szkół technicznych z woj. lubelskiego, którzy spraw-
dzali swoją wiedzę i umiejętności w 21 kwalifikacjach.

ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka reprezentowało 10 
uczniów klas trzecich z czterech kierunków kształcenia za-
wodowego. W kategorii technik architektury krajobrazu nasze 
uczennice zdobyły pierwsze dwie lokaty – I miejsce zajęła Anna 
Ścisłowska, a  II miejsce Wiktoria Raciborska. Z kolei w zmaga-
niach z wiedzą zawodową w kategorii technikum budownictwa 
II miejsce zdobył Marek Nawrocki. Dodatkowo dwa wyróżnie-
nia udało się osiągnąć w swojej kategorii zawodowej dwóm 
uczennicom technikum ekonomicznego Julii Szalak i Iwonie 
Ostapiuk. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu – przede wszystkim ucz-
niom, ale także nauczycielom przedmiotów zawodowych, któ-
rzy jak widać skutecznie uczą ich przyszłego zawodu!

Tekst: Emilia Salak

Po raz kolejny zachęcamy młodzież i do-
rosłych do skorzystania z oferty kształcenia 
w szkołach Powiatu Łęczyńskiego. Oferta jest 
naprawdę szeroka – każdy znajdzie tu coś dla 
siebie, zarówno humanista, przyrodnik jak 
i umysł ścisły. 

Nasze szkoły oferują kształcenie w wielu atrak-
cyjnych zawodach i profilach, np.: Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej w zawodach górniczych, 
mechanicznych i elektrycznych; Zespół Szkół im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w za-
wodach budowlanych, informatycznych, ekono-
micznych oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Zamoyskiego; Zespół Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie w zawodach informatycznych, 
ekonomicznych, w klasie mundurowej w Liceum 
Ogólnokształcącym; Zespół Szkół Rolniczych w Ki-
janach w zawodach rolniczych, gastronomicznych, 
mechanicznych; Zespół Szkół w Ludwinie w za-
wodach z branży fryzjersko-kosmetycznej, audio-
wizualnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 
Praktyki i kształcenie praktyczne młodzieży odby-
wają się w ramach porozumień z pracodawcami 
bezpośrednio w zakładach pracy. W ramach rea-

lizowanych projektów młodzież wyjeżdża także na 
staże i praktyki zagraniczne.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłoszo-
nym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do 15 maja 
trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponad-
podstawowych dla młodzieży, a do 26 czerwca do 
liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 3 czerwca 
2019 r. rozpoczyna się nabór kandydatów do szkół 
policealnych, zaś nabór uzupełniający na przełomie 
lipca i sierpnia. W lipcu odbędzie się nabór uzu-
pełniający do szkół ponadgimnazjalnych i ponad-
podstawowych dla młodzieży, a do liceów ogólno-
kształcących dla dorosłych w sierpniu – jeśli będą 
wolne miejsca. Przez cały rok można zapisywać się 
na kwalifikacyjne kursy zawodowe jakie organizują 
prowadzone przez Powiat zespoły szkół – kurs rusza 
po zebraniu się grupy co najmniej 20 osób.

Pełną ofertę naszych szkół można znaleźć na ich 
stronach internetowych oraz na stronie Powiatu Łę-
czyńskiego (www.powiatleczynski.pl). Na bieżąco 
można też uzyskać informacje w szkołach – osobi-
ście lub telefonicznie, oraz pobrać wnioski i złożyć 
dokumenty.

Tekst: Grażyna Kwiatkowska

Pracownicy Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Kijanach uczestniczyli 
w projekcie „Bliżej rodziny – szkolenia dla 
kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej”. Zdobyte podczas szkoleń 
umiejętności pozwolą im jeszcze lepiej po-
magać podopiecznym naszego Domu Dzie-
cka i ich rodzinom.

Celem projektu organizowanego przez czte-
rech Partnerów Makroregionu Wschodniego 
(ROPS Rzeszów, ROPS Lublin, ROPS Biały-
stok i ROPS Kielce) było podniesienie kompe-
tencji przedstawicieli jednostek samorządu te-
rytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych 
w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej w zakresie realizacji ni-
niejszej ustawy.

 
Rezultaty projektu to:

l pogłębienie wiedzy i doskonalenie umie-
jętności praktycznych uczestników w pracy 
z dziećmi i rodzinami,
l rozwój umiejętności współpracy zespoło-

wej,
l ujednolicenie i zwiększenie koordynacji 

działań koniecznych do budowania nowego 
systemu wspierania rodziny, który umożliwi 
wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo 
na różnych etapach jej funkcjonowania.

Tekst: Agnieszka Korzeniewska

Sukces uczniów 
„Jagiellończyka” w konkursie 
„Rok przed dyplomem” 

Szkoły Powiatu Łęczyńskiego zapraszają

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi 
dzielisz” – akcje charytatywne w Zespole Szkół w Ludwinie

Pracownicy Placówki Opiekuńczo- 
-Wychowawczej w Kijanach podwyższają 
swoje kwalifikacje

Akcja honoro-
wego krwio-

dawstwa. 
Fot. arch. ZS  

w Ludwinie
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26 kwietnia w ponadgimnazjalnych szko-
łach prowadzonych przez Powiat Łęczyński: 
Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespo-
le Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej, Zespole Szkół Rolniczych w Kija-
nach oraz Zespole Szkół nr 2 im. S. Boliwara 
w Milejowie odbyło się uroczyste pożegnanie 
absolwentów klas maturalnych. 

Na pożegnaniu absolwentów nie mogło za-
braknąć przedstawicieli organu prowadzące-
go szkoły – władz Powiatu Łęczyńskiego. Jak 
zawsze w takich chwilach znalazł się czas na 
okolicznościowe przemówienia, wspomnienia, 
pamiątkowe zdjęcia, a dla najlepszych nagrody 
i wyróżnienia.          Tekst: Justyna Słomka

Dzień Otwarty w ZSG w Łęcznej Dzień Otwarty w ZSR w Kijanach

Zakończenie roku szkolnego 
dla uczniów klas maturalnych

Dzień Otwartych Drzwi w „Jagiellończyku” 

Piękna pogoda i szeroko otwarte drzwi 
Zespołu Szkół Górniczych sprawiły, że 25 
kwietnia podczas Dnia Otwartego pojawiło 
się wielu zainteresowanych ofertą uczniów 
oraz rodziców. Mury szkoły odwiedzili rów-
nież jej absolwenci, towarzysząc młodszemu 
rodzeństwu. Z sentymentem wspominali na-
ukę w placówce, gdzie jak mówili zawsze była 
dobra, życzliwa atmosfera. 

Na korytarzach prezentowane były stoiska górni-
ków, mechaników i elektryków. Swoje stoisko miał 
także strategiczny partner szkoły: LW „Bogdanka” 

S.A. Tutaj przyszli uczniowie mogli dowiedzieć się, 
że po ZSG czeka na nich praca w jednej z najlep-
szych firm w branży kopalnianej. Młodzież mogła 
porozmawiać z nauczycielami i uczniami o specy-
fice zawodów oraz o samej szkole, a także obejrzeć 
pracownie zawodowe oraz obiekty sportowe. W auli 
przygotowano film o szkole i kopalni, a w bibliotece 
galerię obrazów Walentego Bąbelewskiego „Moja 
robota w kopalni”. Wielu uczniów zdecydowało się 
pobrać dokumenty w sekretariacie, a niektórzy już 
wyrazili chęć podjęcia nauki w szkole górniczej.

Tekst: Marzena Olędzka

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 26 
kwietnia przeprowadził po raz drugi Dzień 
Otwarty. Szkoła zadbała o przybyłych gości 
i przygotowała bogaty program opatrzony 
słodkim poczęstunkiem. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w zaplanowanych wydarzeniach 
sportowych: turnieju piłki siatkowej o Puchar 
Starosty, turnieju badmintona czy zawodach 
łuczniczych. Zawodom sportowym przyglądał 
się Dawid Kostecki – Wicestarosta Łęczyński, 
który na zakończenie wręczył zwycięzcom 
puchary. 

W ramach Dnia Otwartego przeprowadzone 
zostały quizy tematyczne oraz warsztaty kulinarne 
i rękodzielnicze. Odbyła się także wystawa sprzę-
tu rolniczo-mechanicznego oraz nauka jazdy sa-
mochodem osobowym. Młodzież mogła zasiąść 
za kierownicą pojazdów, zapoznać się z obsługą 
i wykonać przejażdżkę. Dla chętnych odbyła się 
piesza wycieczka nordic walking po Nadwie-
przańskim Parku Krajobrazowym. Zwieńczeniem 
dnia były grillowane kiełbaski i poczęstunek. 
Atmosfera i pogoda dopisały, a wielokierunko-
wy program dnia przyciągnął uwagę przyszłych 

adeptów szkoły rolniczej. Przybyła młodzież miała 
możliwość lepszego poznania szkoły, nauczycieli 
jak i otoczenia. Dzień w pełni oddał pozytywną at-
mosferę jaka panuje na co dzień w szkole. 

Tekst: Justyna Słomka

Dzień Otwartych Drzwi to od kilku lat 
punkt obowiązkowy akcji promującej szkołę 
w trakcie trwającej rekrutacji. 29 kwietnia ZS 
im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcz-
nej po raz koleiny otworzył szeroko swoje 
drzwi dla gimnazjalistów i ósmoklasistów 
powiatu łęczyńskiego oraz ich rodziców. 

- Jak co roku Dzień Otwarty jest nie tylko okazją 
do zaprezentowania naszej oferty kształcenia, jest 
to także sposobność do pokazania gościom panu-
jącej w szkole życzliwej atmosfery, z której nasza 
szkoła słynie od wielu lat – mówili jej organizatorzy. 
Przedstawiciele każdego z kierunków kształcenia 
w „Jagiellończyku” w ramach stoisk eksperckich 
poza obowiązkowym i standardowym pakietem 
informacji o zawodzie czy profilu kształcenia przy-
gotowali na ten dzień coś specjalnego.

Uczniowie profilu biologiczno-chemicznego 
I LO im. Jana Zamoyskiego przeprowadzali na 
żywo eksperymenty chemiczne. W barwnym 

stylu swój kącik przygotowało technikum ar-
chitektury krajobrazu, eksponując profesjonal-
ne plansze oraz makiety trójwymiarowe, czyli 
niezbędne elementy projektu zagospodarowa-
nia terenów zielonych wykonywane podczas 
pracy w tym zawodzie. Stoisku towarzyszyła 
wystawa prac malarskich szkolnej pracowni 
rysunku i malarstwa. W równie efektowny spo-
sób swój zawód promowali także TOR-owcy, 
czyli uczniowie technikum organizacji reklamy. 
Do podjęcia nauki w technikum reklamy kusili 
prezentując własnoręcznie wykonane gadżety, 
ulotki i plakaty. Tego dnia nie zabrakło również 
stoisk branży ekonomicznej oraz stoiska zwią-
zanego z budownictwem. Uczniowie zachęcając 
do podjęcia nauki w technikum ekonomicznym 
i technikum rachunkowości prezentowali da-
jące się zastosować w praktyce umiejętności 
kalkulacyjno-biurowe, np. sprawne księgowanie 
faktur. Przedstawiciele technikum budownictwa 
wspólnie z przyszłymi monterami zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie pre-
zentowali na stoisku nieodłączne atrybuty swojej 
pracy: narzędzia i materiały budowlane oraz pro-
jekty osiedli czy makiety trójwymiarowe domów. 
Hitem była stworzona przez uczniów technikum 
informatycznego strefa gier, która przyciągała 
fanów rozgrywek wirtualnych. 

W ramach rozrywki wszyscy chętni mo-
gli uczestniczyć w karaoke, które cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Ponadto przybyli 
goście w specjalnie zaadaptowanej na salę ki-
nową pracowni uczestniczyli w projekcji filmu 
o szkole. Przy okazji mogli zobaczyć relację 
z praktyk zagranicznych w Grecji realizowanych 
przez szkołę i finansowanych w ramach progra-
mu Erasmus+ oraz porozmawiać bezpośrednio 
z ich uczestnikami. Impreza tego typu to dobra 
okazja, by zachęcić młodzież do wyboru szkoły 
poprzez bezpośrednie pokazanie, co placówka 
ma do zaoferowania. - Niewątpliwie „Jagielloń-
czyk” zaprezentował bogatą ofertę edukacyjną 
na nowy rok szkolny 2019/2020 – tymi słowy 
podsumowywali wydarzenie nauczyciele „Ja-
giellończyka”.

Tekst: Emilia Salak
Maturzyści podziękowali swoim nauczycielom  
i dyrektorom. Fot. arch. ZSR w Kijanach

Pożegnanie maturzystów to okazja do nagrodzenia 
najlepszych absolwentów. Fot. arch. ZSG w Łęcznej 

Pamiątkowe zdjęcie 
to obowiązkowy punkt 
zakończenia roku ma-
turzystów. Fot. arch. 
ZS nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów  
„Jagiellończyka”.  Fot. arch. ZS im. Króla  
K. Jagiellończyka w Łęcznej 

Dzień otwarty w ZSG 
to okazja do pochwalenia 
się nowoczesnym sprzę-
tem. Fot. arch. szkoły

Uczniowie ZSR w Kijanach promują swoją szkołę. 
Fot. arch. szkoły

Ciekawe prezentacje na stoisku informatyków. 
Fot. arch. szkoły
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4 maja w ramach Wojewódz-
kich Obchodów Dnia Strażaka 
OSP odbyły się uroczystości Ju-
bileuszu 90-lecia istnienia Jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jawidzu. 

Obchody rozpoczęły się mszą 
św. w intencji strażaków, po której 
nastąpił przemarsz na plac przy 
jednostce OSP. Uroczysty apel 
rozpoczął się złożeniem meldun-
ku przez dowódcę uroczystości 
dh. Pawła Bohyńskiego na ręce 
Prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Lublinie dh. Mariana 
Starownika. Dokonano przeglądu 
pododdziałów. Po podniesieniu 
flagi państwowej i powitaniu przy-
byłych gości nastąpiło uroczyste 
wręczenie i przekazanie sztanda-
ru dla jednostki OSP Jawidz przez 
przedstawiciela fundatorów sztan-
daru – Juliana Szalasta, a następ-
nie symboliczne wbicie gwoździ 
i poświęcenie sztandaru.

Uroczystość była również okazją 
do uhonorowania strażaków. Zasłu-
żonych druhów i druhny z powiatu 
łęczyńskiego udekorowano odzna-
czeniami Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych za zasługi dla 
ochrony przeciwpożarowej. Nada-
no również odznaki „Strażak Wzo-
rowy” za zasługi dla pożarnictwa. 
Pani Agata Grula – Dyrektor Gene-
ralny LUW w imieniu Przemysława 
Czarnka – Wojewody Lubelskiego 
w Lublinie, wręczyła dyplom uzna-
nia na ręce Prezesa Jednostki OSP 
w Jawidzu – dh. Artura Barczaka. 
Wręczono również wyróżnienia 
w plebiscycie Kuriera Lubelskiego 
„Strażak Lubelszczyzny”. Marsza-
łek Zdzisław Szwed pogratulował 
strażakom w imieniu Marszałka Ja-
rosława Stawiarskiego oraz odczy-
tał list okolicznościowy od Beaty 
Mazurek – Wicemarszałka Sejmu 
RP. Powiat Łęczyński podczas uro-
czystości reprezentował Wicesta-
rosta Dawid Kostecki.

W trakcie uroczystości dokonano 

symbolicznego przekazania i po-
święcenia nowego budynku straż-
nicy oraz samochodu ratowniczo
-pożarniczego. Podsumowaniem 

Dnia Strażaka były przemówienia 
okolicznościowe oraz uroczysta 
defilada pododdziałów.

Tekst: Justyna Słomka

Z okazji obchodów setnej rocznicy utwo-
rzenia publicznych służb zatrudnienia Po-
wiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w dniu  
7 czerwca organizuje konferencję, która 
będzie doskonałą okazją do promocji usług 
i instrumentów oferowanych przez urząd, 
w szczególności do przedstawienia możli-
wości wsparcia środkami Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego przedsiębiorców i ich 
pracowników. Podczas konferencji zostaną 
wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla 
zasłużonych pracowników PUP w Łęcznej. 
Honorowy patronat nad uroczystością objął 
Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. 

27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski, Prezydent Ministrów Ignacy Jan Pade-
rewski oraz Minister Pracy i Opieki Społecznej 
Jerzy Iwanowski podpisali „Dekret o organizacji 
państwowych urzędów pośrednictwa i opieki 
nad wychodźcami”. Dokument ten powołał do 
życia urzędy pośrednictwa pracy oraz zawierał 
przepisy regulujące ich działanie tj.: prowadze-

nie pośrednictwa pracy dla wszystkich kate-
gorii pracowników poszukujących zatrudnienia 
w kraju i za granicą, prowadzenie poradnictwa 
zawodowego, udzielanie informacji o krajowych 
i zagranicznych „stosunkach zarobkowych”, 
popieranie reemigracji, ochronę wychodźców 
i reemigrantów w granicach kraju, zbieranie i ze-
stawianie dat statystycznych dotyczących rynku 
pracy, inne czynności, które określały ustawy 
o publicznym pośrednictwie pracy i ustawa emi-
gracyjna.

Kolejnym etapem w poszukiwaniu optymal-
nego modelu publicznych służb zatrudnienia 
było uchwalenie konstytucji marcowej w 1921 
r., w której określono prawo każdego obywatela 
do opieki państwa nad jego pracą, a w razie jej 
braku – prawo do zabezpieczenia społecznego. 
W 1924 r. powstał Fundusz Bezrobocia, którego 
głównym zadaniem było finansowanie zasiłków 
dla bezrobotnych, a w 1933 utworzono Fundusz 
Pracy, który finansował roboty publiczne oraz 
pomoc żywnościową dla bezrobotnych niemają-
cych prawa do zasiłków. Oba fundusze zostały 
połączone w 1934 r. 

Po drugiej wojnie światowej pojawiła się po-
trzeba nowej organizacji instytucji obsługujących 
rynek pracy. Dnia 2 sierpnia 1945 r. podpisano 
dekret o urzędach zatrudnienia, który wpro-
wadził monopol na prowadzenie pośrednictwa 
pracy tylko państwowym urzędom pracy. Takie 
podejście do polityki rynku pracy znalazło swoje 
odbicie w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej z 22 lipca 1952 r., w której zagwaran-
towano każdemu obywatelowi prawo do pracy, 
traktowane jednak również jako obowiązek.

Kolejne lata przyniosły kolejne zmiany w or-
ganizacji publicznych służb zatrudnienia. 29 
grudnia 1989 r. podpisano ustawę o zatrudnie-
niu, która miała na celu łagodzenie negatywnych 
skutków bezrobocia, głównie dzięki zapewnianiu 
bezrobotnym prawa do zasiłku z tytułu bezrobo-
cia. Jednak już w połowie 1990 r. wprowadzono 
wymóg uprzedniego zatrudnienia, który był wa-
runkiem przyznania tego świadczenia. Następna 
ustawa z 16 października 1991 r. o zatrudnieniu 
i bezrobociu poświęca więcej uwagi aktywnym 
formom przeciwdziałania bezrobociu, a ustawa 
z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciw-
działaniu bezrobociu poszerza zakres instytucji 
rynku pracy o działania służące motywowaniu 
bezrobotnych do aktywnego poszukiwania za-
trudnienia, ograniczając przy tym świadczenia 
socjalne. Na podstawie wcześniejszych do-
świadczeń funkcjonowania publicznych służb 
zatrudnienia 20 kwietnia 2004 r. podpisano usta-
wę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która dostosowywała politykę rynku pra-
cy do standardów obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej. Ustawa ta funkcjonuje do dnia dzisiej-
szego wprowadzając nowe usługi i instrumenty, 
mające na celu wzrost aktywności osób bezro-
botnych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy 
instytucjami rynku pracy. 

Tekst: Milena Wasilewicz

W związku z realizacją przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” 
na terenie powiatu łęczyńskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Priorytet 
inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym 
z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 
szans na zatrudnienie” informujemy o re-
krutacji do naszego projektu, która prowa-
dzona będzie do 31.05.2019 r. 

Projekt skierowany jest do 57 osób wyklu-
czonych, w tym dotkniętych ubóstwem lub 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, pozostających bez zatrudnienia. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby 
zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej.

Do projektu poszukujemy osób zamieszku-
jących w rozumieniu przepisów KC na terenie 
powiatu łęczyńskiego, zarówno osób bezro-
botnych (zarejestrowanych w PUP w Łęcznej), 
jak i poszukujących pracy, niezarejestrowanych 
w PUP w Łęczna, w tym biernych zawodowo:
l 40 osób niepełnosprawnych: 20 kobiet i 20 

mężczyzn (tj. posiadających orzeczenie o stop-
niu niepełnosprawności z Zespołu ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS, 
przy czym w procesie rekrutacji nie ma znacze-
nia ani stopień ani symbol niepełnosprawności, 
istotne jest natomiast, aby stan zdrowia pozwa-
lał danej osobie na udział w szkoleniu i realiza-
cji stażu zawodowego), w tym z zaburzeniami 
psychicznymi (wystarczy orzeczenie lub opinia 
od lekarza specjalisty),
l 10 kobiet doznających przemocy w rodzi-

nie, 
l 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastęp-

czej i/lub instytucjonalnej w wieku 16-24 lata  
(4 kobiety i 3 mężczyzn);

W ramach projektu oferujemy następują-
ce formy wsparcia:

1) wykwalifikowaną kadrę trenerską: wspar-
cie doradcze (doradca zawodowy), psycholo-
giczne (psycholog), socjalne (pracownik socjal-
ny), 2 specjalistów ds. reintegracji zawodowej 
osób niepełnosprawnych;

2) szkolenia zawodowe w wymiarze 150 h ze 
stypendium szkoleniowym w kwocie 1 281 zł 
brutto oraz możliwością zdobycia zaświadcze-
nia, certyfikatu potwierdzającego nabycie kwa-
lifikacji zawodowych,

3) średnio 5/6 miesięczne staże zawodowe 
(stypendium stażowe wynosi 1 800 zł brutto 
miesięcznie), realizowane u pracodawców z te-
renu województwa lubelskiego,

4) badania lekarskie,
5) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawo-

dowe i staże,
6) materiały szkoleniowe,
7) wyżywienie podczas szkoleń zawodo-

wych,
8) 2-dniowe warsztaty wyjazdowe,
9) 3-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-zdrowot-

ny dla grupy osób niepełnosprawnych;

Udział w projekcie to atrakcyjna oferta i alter-
natywa wobec braku pracy zawodowej. Szcze-
gółowych informacji dotyczących projektu, 
w tym prowadzonej rekrutacji udziela Kornelia 
Bartoch – pok. nr 2, tel. 81 53 15 382 w Biurze 
Projektu, które mieści się w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 
9, 21-010 Łęczna. 

Tekst: Kornelia Bartoch 

Urząd Pracy w Łęcznej świętuje 100-lecie publicznych służb zatrudnienia

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka OSP 2019 w Jawidzu

Zapraszamy do 
udziału w projekcie 
„Niemożliwe a jednak”

Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego dla OSP w Jawidzu. 
Fot. arch. OSP w Jawidzu

W trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego
Tylko w poprzednim roku na polskich dro-

gach zginęło 803 pieszych. W celu poprawy 
bezpieczeństwa niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego łęczyńscy policjanci 
prowadzą szereg działań profilaktycznych 
i kontrolnych mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa pieszych, rowerzystów, motoro-
werzystów oraz motocyklistów. Pogoda w co-
raz większym stopniu zachęca do spacerów 
oraz korzystania z roweru, rolek, hulajnogi, 
dlatego funkcjonariusze przypominają obo-
wiązujące przepisy w tym zakresie.

Realizując założenia akcji profilaktycznej „Jed-
nośladem bezpiecznie do celu” oraz „Na drodze 
– patrz i słuchaj” funkcjonariusze organizują spot-
kania, podczas których poruszane są tematy zwią-

zane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym oraz przypominają przepisy regulujące 
tę kwestię. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, po-
winni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, do 
noszenia których policjanci zachęcają wszędzie, 
gdzie widoczność jest ograniczona. W trakcie spot-
kań podkreślana jest waga zachowania szczególnej 
ostrożności podczas wychodzenia zza samocho-
du, autobusu bądź innej przeszkody, poruszania się 
właściwą stroną jezdni oraz nakreślane są zasady 
oraz zakazy obowiązujące pieszych. Ponadto słu-
chacze poznają podstawowe reguły bezpiecznego 
korzystania z roweru oraz z urządzeń typu hulajnogi, 
rolki czy wrotki. Policjanci ruchu drogowego prze-
prowadzają wzmożone działania pn. „Niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego”. Genezą działań jest 

troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, 
motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użyt-
kowników dróg, którzy w żaden sposób nie są 
chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagroże-
ni kontaktem z nim. Policjanci obejmą szczególnym 
nadzorem miejsca, które są szczególnie niebez-
pieczne, gdzie ryzyko wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń drogowych jest największe.

Ponadto funkcjonariusze współrealizują turnieje 
i konkursy z zakresu wiedzy o ruchu drogowym. 
W kwietniu odbyła się II edycja Powiatowego Tur-
nieju ,,Bądź bezpieczny na drodze”. Zaś na począt-
ku maja odbył się konkurs „Jestem Bezpieczny” 
realizowany na etapie gminnym oraz turniej „Bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym”.

Tekst: Izabela Zięba
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27 kwietnia przedstawiciele władz 
Powiatu Łęczyńskiego: Krzysztof 
Niewiadomski – Starosta, Dawid 
Kostecki – Wicestarosta, Michał 
Pelczarski – Sekretarz wzięli udział 
w uroczystych obchodach ku czci 
pomordowanych 75 lat temu miesz-
kańców wsi Kolonii Ostrówek, zor-
ganizowanych przez Towarzystwo 
Przyjaciół Milejowa. Powiat Łęczyń-
ski reprezentowany był również 
przez poczet sztandarowy Powiatu 
oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Boli-
wara w Milejowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w Ostrówku w intencji Ojczyzny 
i ofiar. Następnie na placu przy po-
mniku poległych w Kolonii Ostrówek 
wystawiono wartę honorową oraz 

złożono pamiątkowe wieńce. Zgroma-
dzonym przybliżono przebieg wyda-
rzeń, a uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ostrówku przygotowali część 
artystyczną. Odbył się również Apel 
Pamięci ku czci poległych i koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Milejowskiej Orkiestry Dętej. Zbrod-
nia, która zabrała życie 24 niewinnym 
ludziom wciąż żyje w pamięci miesz-
kańców Kolonii Ostrówek.

27 marca 1944 r. doszło do zamie-
szek w skutek przypadkowej potyczki 
partyzantów BCh z oddziału „Sosny” 
z patrolem niemieckim. Patrol ten przy-
był do wsi w celu zabrania szczątków 
rozbitego w okolicy samolotu bądź 
rakiety V-1. W czasie potyczki zginęło 
kilku Niemców. Na mieszkańców wsi 

padł wielki strach przed zemstą wroga. 
(…) 9 kwietnia 1944 r. w pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy, kilkudziesięcioosobowy 
oddział żołnierzy niemieckich o świcie 
wkroczył do wsi. Niemcy szli od zabu-
dowań do zabudowań paląc je i zabija-
jąc znajdujących się wewnątrz lub na 
zewnątrz ludzi, nie zważając przy tym 
na ich wiek i płeć. Uratowali się tylko ci, 
którzy poszli do kościoła w Łańcucho-
wie na rezurekcję. (…) Akcja Niemców 
zaalarmowała miejscowe siły Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich. Ru-
szyły one na odsiecz mieszkańcom wsi, 
lecz było już za późno.

(K. Woś, 70 rocznica zbrodni niemie-
ckiej w Kolonii Ostrówek, „Zeszyty Mi-
lejowskie” 2014 nr 1-2, s.1)

 Tekst: Justyna Słomka

Od 8 maja do 15 grudnia 2019 r. przy Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
kolejny rok będzie działał Punkt Konsultacyj-
no-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od 
Substancji Psychoaktywnych. 

Jest to możliwie dzięki pomocy finansowej 
udzielonej na podstawie umowy zawartej 24 kwiet-
nia 2019 r. pomiędzy Gminą Łęczna, a Powiatem 
Łęczyńskim. Działalność Punktu odpowiada na 
ważne potrzeby społeczne mieszkańców gminy 
Łęczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkotykowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W Punkcie dyżurują specjaliści, którzy posiada-
ją wiedzę na temat problemów uzależnień, współ-
uzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie, sytu-
acji dziecka w rodzinie z problemem uzależnień, 
rodziców posiadających pod opieką nieletnich 
zażywających substancje psychoaktywne, osób 
z trudnościami motywacyjnymi, osób stosujących 
lub doznających przemocy domowej. Specjaliści 
przyjmują 3 razy w tygodniu:
– w  II, III i IV poniedziałek m-ca: specjalista ds. pro-
filaktyki uzależnień w godz. 18.00-20.00 (pok. nr 21);
– w środy: psycholog w godz. 15.00-16.00 (pok. nr 
12), pracownik socjalny ds. pomocy osobom do-
znającym przemocy w rodzinie w godz. 15.00-16.00 
(pok. nr 6), prawnik w godz. 17.00-19.00 (pok. nr 21);
– w II i IV wtorek m-ca (od września do grudnia): 
konsultant ds. pracy z osobami stosującymi prze-
moc w rodzinie w godz. 15.00-17.00 (pok. nr 21);
Ponadto w ramach Punktu podejmowane będą na-
stępujące działania:

Grupa socjoterapeutyczna
Od 09.09.2019 r. do 15.12.2019 r. w PCPR 

w Łęcznej realizowane będą zajęcia socjotera-
peutyczne skierowane do dzieci  i młodzieży po-
chodzącej z rodzin dotkniętych problemem alko-
holowym z terenu gminy Łęczna. W trakcie zajęć 

uczestnicy będą mieli możliwość odreagowania 
napięć i emocji, zdobycia i udoskonalenia umie-
jętności społecznych. Grupa socjoterapeutyczna  
prowadzona będzie przez dwóch doświadczo-
nych  pedagogów w każdy roboczy poniedziałek  
miesiąca w godz.: 15.45-17.45. 
Akcja Informacyjno-Edukacyjna  
w zakresie przeciwdziałania  
alkoholizmowi i narkomanii

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
2019/2020 ruszy akcja informacyjno-edukacyjna 
w szkołach z terenu gminy Łęczna, skierowana do 
uczniów klas VI-VIII, ich rodziców oraz nauczycieli 
ze szczególnym naciskiem na działania profilak-
tyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz narkomanii. Jej głównym celem jest podnie-
sienie poziomu wiedzy, świadomości na temat 
zagrożenia i problemu alkoholizmu i narkomanii 
oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. 
Spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone 
będą w szkołach nieodpłatnie przez specjalistę ds. 
profilaktyki i uzależnień od września do listopada 
br. Liczymy na aktywny udział zarówno uczniów 
klas VI-VIII, ich rodziców, jak i nauczycieli.
Działania z zakresu profilaktyki selektywnej

W tym roku po raz pierwszy w ramach Punk-
tu w szkołach z terenu gminy Łęczna przepro-
wadzone zostaną działania z zakresu profilaktyki 
selektywnej skierowanej do młodzieży – uczniów 
klas VI-VIII, używającej eksperymentalnie lub oka-
zjonalnie środków odurzających, i ich rodziców. 
Bezpłatne warsztaty grupowe i poradnictwo indy-
widualne prowadzone będą od września do listo-
pada br. przez specjalistę ds. profilaktyki i uzależ-
nień.

Działalność Punktu dofinansowana jest ze środ-
ków Gminy Łęczna. Porady udzielane są bezpłat-
nie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Tekst: Kornelia Bartoch

Wirtualne Powiaty to profesjonalna sieć sze-
rokopasmowa LTE, która powstała specjalnie 
pod potrzeby mieszkańców powiatu: łęczyń-
skiego, świdnickiego i włodawskiego. 

Od 2015 r. licencjonowane pasmo zarezerwo-
wane dla WP3, nazywane „prywatną autostradą”, 
dostarcza najnowszej generacji Internet LTE do ty-
sięcy domów i mieszkań klientów. 

Najwyższej jakości sygnał, stałe połączenie bez 
limitów, różnorodność pakietów dla osób indywi-
dualnych, rodzin oraz firm już od 34zł miesięcznie. 

Wirtualne Powiaty oferują pakiety idealnie dopa-
sowane do ilości urządzeń i osób korzystających 
z Internetu. Zapewniają swobodne korzystanie 
z sieci, pracę na komputerze, oglądanie filmów, ko-
rzystanie z platform gier online, ściąganie danych. 

Aktualnie trwająca promocja 2 miesiące GRA-
TIS pozwala zaoszczędzić nawet do 128 zł!

Pakiety od 5 Mb/s do 15 Mb/s dodatkowo otrzy-
mują w prezencie 5Mb/s przez pierwsze 5 miesię-
cy trwania umowy. Przed podpisaniem umowy, 
klienci korzystają z Internetu przez 14 dni za dar-
mo, aby móc przekonać się o niezawodnym dzia-
łaniu Internetu LTE od WP3.

Wirtualne Powiaty w liczbach to: 
4 23 stacje bazowe,
4 280 stacji abonenckich rozproszonych na te-

renie 3 powiatów,
4 261 węzłów dostępowych,
4 141 podłączonych jednostek publicznych,
4 światłowód o długości 7,9 km,
4 Centrum Zarządzania Siecią z jedną z najno-

wocześniejszych serwerowni w Polsce.
Tak o Internecie LTE WP3 mówi Pan Krzysztof 

Niewiadomski, Starosta Łęczyński - „Korzystam 
z sieci WP3 jako mieszkaniec powiatu łęczyńskie-
go. Usługi świadczone przez Spółkę są konkuren-
cyjne i stanowią gwarancję wysokiej jakości”.

Kilka słów o Wirtualnych Powiatach 
Wirtualne Powiaty to efekt pracy i wspólne 

przedsięwzięcie 19 jednostek samorządu teryto-
rialnego z terenu trzech powiatów: łęczyńskiego, 
włodawskiego i świdnickiego. 

Projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeń-

stwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie”. został 
zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007 – 2013. 

We wrześniu 2015 r. powołano spółkę Wirtual-
ne Powiaty 3 sp. z o. o., której zadaniem oprócz 
świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest za-
rządzanie, nadzór techniczny i całodobowy mo-
nitoring nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci 
i infrastruktury. 

Wirtualne Powiaty dla mieszkańców 
W ramach swojej działalności Wirtualne Po-

wiaty również aktywnie edukują najmłodszych 
mieszkańców z terenu powiatów łęczyńskiego, 
świdnickiego i włodawskiego. We współpracy  
z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie rozpo-
częły kampanię informacyjną „Bezpieczny Internet 
– Korzystaj Mądrze”. W cyklu pogadanek i spotkań 
wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych z zakresu bezpiecznego korzystania 
z uroków Internetu, wzięło udział ponad 2000 
uczniów wraz z przedstawicielami Powiatowych 
Komend Policji oraz pracowników Spółki. Dzięki 
przekazanej wiedzy dzieci oraz młodzież są bar-
dziej świadome jak bezpieczniej korzystać z Inter-
netu oraz w jaki sposób reagować i gdzie zgłosić 
niepożądane treści. Każdy uczestnik spotkania  
otrzymuje w prezencie od WP3 kolorowe odblaski 
zapewniające większość widoczność pieszego na 
drodze. 

Domeną WP3 są również bezpośrednie spot-
kania z mieszkańcami podczas wydarzeń pub-
licznych, w których spółka bierze aktywny udział. 
Stoiska Wirtualnych Powiatów można również 
spotkać w urzędach oraz sklepach branżowych 
na terenie działania sieci. Tam pracownicy spółki 
udzielają wszelkich informacji na temat działania 
Internetu, zakresu oraz bieżących ofert i promocji. 

Wirtualne Powiaty sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 95 B
21-010 Łęczna
t: 881 445 001
e: biuro@wirtualnepowiaty.pl
w: www.wirtualnepowiaty.pl 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób 
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

75. rocznica mordu mieszkańców i spalenia wsi Kolonia Ostrówek

15-lecie Słowiańskiego Grodu – zapraszamy
Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej to 

jedna z najciekawszych atrakcji turystycz-
nych powiatu łęczyńskiego i Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego. Co roku odwie-
dzają go liczne wycieczki szkolne, a turyści 
indywidualni chętnie biorą udział w cyklicz-
nie organizowanych „Spotkaniach z żywą 
historią” z okazji najważniejszych słowiań-
skich świąt. W tym roku Słowiański Gród 
obchodzi swoje 15-lecie. Piknik z tej okazji 
zaplanowano na 8 czerwca.

Impreza rozpocznie się o godz. 14.00. Na tere-
nie obiektu można będzie obejrzeć obiekty kul-
towe, obronne i codzienne życie naszych przod-
ków, pokazy walki, uzbrojenia, dawnych rzemiosł 

i tańców. Na Placu Małych Wojów poznamy daw-
ne gry i zabawy zręcznościowe. Do innych za-
planowanych atrakcji należą również występy ze-
społów muzyki dawnej, Słowiańska Dyskoteka, 
kram z pamiątkami. Kuchnia słowiańska zadowo-
li najbardziej wybrednych łasuchów  –  w menu: 
zestaw kasz po słowiańsku, groch z kapustą, 
zupa z pokrzyw, legendarny boczek i kaszanka 
z czosnkiem i cebulą z pieca. Odbędzie się także 
konkurs kulinarny na „jagnięcinę po słowiańsku”. 
Załoga Słowiańskiego Grodu zapowiada rów-
nież wiele innych niespodzianek, które obecnie 
są na etapie dopracowywania. Więcej informacji:  
www.slowianskigrod.pl

Tekst: Beata Cieślińska

Wirtualne Powiaty - najnowszej generacji internet

Uczestnicy uroczystości 
w Kolonii Ostrówek.  

Fot. arch. TPM
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Wraz z nadejściem wiosny w wielu miastach 
i miasteczkach zostały uruchomione fontan-
ny, które szczególnie w ciepłe dni przyciągają 
liczne grono osób. Woda w fontannach może 
jednak być zanieczyszczona mikrobiologicznie, 
mogą być w niej obecne bakterie , wirusy oraz 
pierwotniaki pasożytnicze. Zagrożenie dla zdro-
wia ludzi wiąże się nie tylko z piciem wody z fon-
tanny, ale także z kąpielą lub zabawą w wodzie.

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje jakość 
wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
przeznaczoną do kąpieli. Fontanny miejskie nie 
mają takiego przeznaczenia, w związku z czym ja-
kość wody w tych obiektach nie jest nadzorowana.

Równocześnie PPIS w Łęcznej przypomina, 
że za utrzymanie i ustalenie zasad zachowania 
w sąsiedztwie fontann, a tym samym zapewnienie 
bezpieczeństwa, odpowiedzialni są właściciele lub 
zarządcy tego rodzaju obiektów. Zgodnie z art.7 
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym, utrzymanie gminnych obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej należy do 
zadań własnych gminy. Ponadto organy gminy 
mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakre-
sie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, np. stanowią-
ce załącznik do uchwał regulaminy korzystania 
z fontann miejskich, w których zasadne byłoby 
zawarcie informacji i zaleceń dotyczących kon-
taktu ludzi z wodą. Opracowane przez zarządców 
fontann regulaminy korzystania z fontann, tablice 
informacyjne umiejscowione w pobliżu obiektu, 
którego dotyczy, oraz informacje udostępniane na 
stronach internetowych zarządcy powinny jedno-
znacznie wskazywać do jakich celów służy obiekt 
oraz że woda w fontannach nie jest przeznaczona 
do spożycia przez ludzi ani do kąpieli. 

Tekst: Elżbieta Dyzma

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
to narzędzie, które pomaga społeczeństwu 
w komunikacji z policjantami i zwalczaniu 
zagrożeń. Funkcjonariusze nieustannie wy-
korzystują w służbie informacje od miesz-
kańców o występujących zagrożeniach. 
W 2018 roku w powiecie łęczyńskim mundu-
rowi odnotowali 507 zgłoszeń, z czego 286 
zostało potwierdzonych. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to 
innowacyjne narzędzie, służące głównie popra-
wie bezpieczeństwa mieszkańców. Obsługa 
mapy została zaprojektowana tak, aby bezprob-

lemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzy-
stać każdy obywatel. Za pomocą interaktywnej 
strony anonimowo można przekazywać infor-
macje o zagrożeniach występujących w swojej 
okolicy. Policja te sygnały weryfikuje. W 2018 r. 
na terenie powiatu łęczyńskiego obywatele 
zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa 507 różnego rodzaju 
zdarzeń z czego 286 zostało potwierdzonych. 
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło: przekraczania 
dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowego 
parkowania,  niewłaściwej infrastruktury drogo-

wej, grupowania się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją. 

Łęczyńscy policjanci zachęcają do współpra-
cy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Jeśli 
widzimy, że w okolicy dzieje się coś niepokoją-
cego, reagujmy i zgłośmy to na mapie. Pamię-
tajmy jednak, że w przypadkach pilnych, kiedy 
jest potrzebna natychmiastowa interwencja 
Policji, korzystamy z numeru alarmowego 112. 
Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplika-
cji, gdyż każde naniesione na mapę zagroże-
nie wywoła odpowiednią reakcję Policji. 

Tekst: Izabela Zięba

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie łęczyńskimFontanny podziwiajmy 
z daleka

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja
Przedstawiciele władz Powiatu Łęczyń-

skiego Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący 
Rady Powiatu oraz Dawid Kostecki – Wice-
starosta wzięli udział w uroczystych obcho-
dach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w Łęcznej przygotowanych przez 
Urząd Miejski w Łęcznej. Powiatowy Ze-
spół Szkół im. S. Bolivara w Milejowie był 
współorganizatorem uroczystości religijno
-patriotycznej przy kopcu powstańczym 
w Klarowie.

Uroczystość w Łęcznej rozpoczęła się zbiór-
ką pocztów sztandarowych przy kościele pw. 
św. Marii Magdaleny oraz występami artystycz-
nymi przygotowanymi przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Po Mszy Świętej 
uczestnicy obchodów udali się w uroczystym 
przemarszu na plac przed Urzędem Miejskim, 
gdzie odbyły się okolicznościowe przemówie-
nia i  uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku 

Tadeusza Kościuszki. Uroczystość uświetni-
ły utwory patriotyczne w wykonaniu Orkiestry 
Górniczej LW „Bogdanka” S.A.

Delegacja Zespołu Szkół im. S. Bolivara 
w Milejowie uczestniczyła w uroczystej Mszy 
Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny w Kla-
rowie, a następnie Dariusz Szafranek – Dyrek-
tor Szkoły oraz uczniowie z klasy mundurowej 
LO złożyli kwiaty przy powstańczym krzyżu. Na 
zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali 
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Milejowskiej Orkiestry Dętej. 29 kwietnia dy-
rekcja, nauczyciele, pracownicy administracji 
i obsługi oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie wzięli również 
udział w szkolnym apelu z okazji 228. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygoto-
wała Ewa Staniszewska – Pańczyk, nauczyciel 
historii wraz z uczniami.

Tekst: Justyna Słomka
Przewodniczący Rady Powiatu i Wicestarosta składają kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
Fot. arch. UM w Łęcznej

Wicestarosta Dawid Kostecki razem z laureatami sty-
pendiów i nagród. Fot. arch. Starostwa

Nadmierne eksponowanie skóry na 
promienie UV może doprowadzić nawet 
do wystąpienia tak poważnych chorób jak 
nowotwór skóry. Wciąż istnieje koniecz-
ności informowania o tym ogółu społe-
czeństwa. Nie każdy zdaje sobie również 
sprawę z tego, jakie są negatywne skut-
ki korzystania z solariów. Stąd potrzeba 
kampanii edukacyjno-informacyjnej, któ-
ra jest organizowana pod hasłem „Jas-
ne jak słońce”. Już samo hasło zwraca 
uwagę na to, by nie zapominać o z pozo-
ru oczywistych kwestiach, jak ochrona 
przed nadmiernym eksponowaniem skóry 
na promieniowanie UV.

Adresatem kampanii jest ogół społeczeń-
stwa, a w szczególności dzieci, młodzież, ro-
dzice i właściciele solariów. Ma ona pomóc 
uniknąć przykrych konsekwencji związanych 
z niewłaściwym opalaniem i korzystaniem 
z solariów.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie 
ultrafioletowe skutkuje dolegliwościami do-
raźnymi (poparzeniami, rumieniem, przebar-
wieniami skóry) oraz długofalowymi. Promie-
niowanie UV związane jest z powstawaniem 
nowotworów złośliwych skóry. Najgroźniejszy 
spośród nowotworów skóry jest czerniak. 
To choroba, na którą my, Polacy, jesteśmy 
szczególnie narażeni. Sporą część roku spę-
dzamy w pomieszczeniach, ponieważ pogoda 
nie sprzyja wychodzeniu na dwór. Dlatego, 
gdy nareszcie możemy skorzystać ze słoń-
ca, najczęściej na urlopie, przez kilka tygodni 
opalamy się bez opamiętania. Nasza skóra 
otrzymuje wtedy bardzo wysoką dawkę pro-
mieniowania UV i niejednokrotnie kończy się 
to poparzeniami. Czerniak nie pojawia się od 
razu. Można zachorować na niego nawet po 
kilkunastu lub kilkudziesięciu latach od inten-

sywnych sesji opalania. Opalanie się w sola-
rium przed trzydziestym rokiem życia zwięk-
sza ryzyko zachorowania na czerniaka nawet 
o 75 %. Czerniak może pojawić się zarówno 
u osób które już wcześniej miały na skórze 
znamiona, jak i u tych którzy mają „nieskazitel-
ną” skórę. Niepokój powinna wzbudzić każda 
zmiana, szczególnie taka, która pojawiła się 
nagle, szybko się zmienia, ma nieregularny 
kształt i barwę. Zmiana, która może świadczyć 
o czerniaku, również często swędzi, wrzodzie-
je i krwawi. Czerniak ma dużą zdolność do 
przerzutów, nawet tych odległych. To właśnie 
dlatego jest najgroźniejszym z nowotworów 
złośliwych skóry. W pierwszych stadiach jego 
rozwoju wystarczy leczenie chirurgiczne, jed-
nak później trzeba sięgać po inne metody, np. 
immunoterapię czy leczenie ukierunkowane 
molekularnie.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie 
ultrafioletowe może prowadzić do rozwoju no-
wotworów skóry. Z tego względu, ze słońca 
powinniśmy korzystać  z rozwagą oraz powin-
niśmy unikać korzystania ze sztucznych źródeł 
promieniowania UV, jakimi są np. lampy opa-
lające w salarium. Pamiętajmy także o stoso-
waniu odpowiednich środków ochrony prze-
ciw promieniowaniu UV (stosowanie kremów 
z filtrami przeciw UV; unikanie przebywania na 
słońcu w upalne dni w godzinach 10.00-16.00; 
noszeniu przewiewnej odzieży osłaniającej 
skórę; noszeniu nakrycia głowy i odpowiednio 
dobranych okularów z filtrami UV).

Chroń nie tylko skórę! Wybierasz się na pla-
żę albo na spacer w słoneczny dzień? Krem 
z filtrem to za mało. Przed szkodliwym dzia-
łaniem promieniowania UV chronić trzeba nie 
tylko skórę. Twojej troski wymagają też włosy, 
usta i oczy.  
Źródło informacji : Główny Inspektorat Sanitarny

„Jasne jak słońce”

Po raz kolejny zawodnicy oraz trenerzy z tere-
nu powiatu łęczyńskiego, którzy odnieśli sukcesy 
w swoich dyscyplinach sportu otrzymali stypen-
dia oraz nagrody. 

Nagrodę pieniężną przyznano Markowi Kozakowi 
– Trenerowi Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego 
,,Gwarek” Łęczna oraz Magdzie Skrajnowskiej – za-
wodniczce Klubu Sportowego „ONI” Lublin w dyscy-
plinie Sumo.

Stypendium sportowe przyznano zawodnikom 
Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” w Spiczynie: 
Szymonowi Chmielewskiemu, Hubertowi Mazurkowi 
oraz Bartłomiejowi Żurawiowi (dyscyplina zapasy – 
styl wolny) oraz zawodniczce MGKS „Gwarek” Łęcz-
na Natalii Niedobylskiej (dyscyplina boks).

Uroczyste przekazanie nagród i stypendiów odby-
ło się 14 maja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. 
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym podzięko-
wania za wkład w promocję naszego powiatu oraz 
życzenia dalszego rozwoju sportowego i osiągnięcia 
jak najwyższych wyników sportowych złożył Wicesta-
rosta Dawid Kostecki.

Tekst: Monika Haraszczuk

Nagrody i stypendia 
sportowe przyznane
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Rada Powiatu jest organem stanowią-
cym i kontrolnym Powiatu. Sesje Rady 
Powiatu są jawne.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu nale-
ży:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, 
w tym statutu Powiatu,

2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie 
wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Sta-
rosty Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, 
będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu 
Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z dzia-
łalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu Powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania 

budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie 
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Za-
rządu z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wyso-
kości podatków i opłat w granicach określonych 
ustawami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych Powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nierucho-
mości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowa-
nia na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy usta-
wy nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek 
i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 
Zarząd, oraz maksymalnej wysokości pożyczek 
i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku bu-
dżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwe-
stycji i remontów o wartości przekraczającej gra-

nice ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, 

stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich roz-
wiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich 
rozwiązywania i występowania z nich oraz okre-
ślania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, 
nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gmina-
mi, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzie-
lenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jed-
nostek organizacyjnych oraz wyposażania ich 
w majątek,

9) określanie wysokości sumy, do której Zarząd 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu 
Powiatu i flagi Powiatu,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady 
Powiatu,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyję-
cia zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań pub-
licznych jednostkom lokalnego samorządu tery-
torialnego i województwa,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współ-
pracy ze społecznościami lokalnymi innych 
państw oraz przystępowania do międzynarodo-
wych zrzeszeń społeczności lokalnych,

14) uchwalanie powiatowego programu zapo-
biegania przestępczości oraz ochrony bezpie-
czeństwa obywateli i porządku publicznego,

15) uchwalanie powiatowego programu prze-
ciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalne-
go rynku pracy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Opracowanie: Beata Cieślińska

1. BIEGAJ Arkadiusz Marian – Przewodniczą-
cy Rady
2. CHOLEWA Roman Władysław
3. CHOMA Artur Mariusz
4. CZECH Szymon
5. JASKUŁECKA Jadwiga Danuta–Wiceprze-
wodnicząca
6. JASTRZĘBSKI Piotr
7. KANASZEWSKI Andrzej
8. KORNATKA Bożena Tamara

9. KOSIARSKI Teodor Edwin
10. NIWIŃSKI Adam
11. ONYSZKO Arkadiusz Jerzy
12. RYBAK Piotr
13. TARKOWSKI Mirosław
14. WIĘCŁAWSKA-SIWEK Małgorzata Anna
15. WIŚNIEWSKA Krystyna
16. WOLIŃSKI Paweł Sebastian
17. WOŹNIAK Michał

Szymon Czech

Mam 41 lat,  mieszkam na terenie gminy Lu-
dwin  i pracuję w tutejszym Urzędzie Gminy 
(e-mail: s.czech@gminaludwin.pl). Chcę  swo-
ją wiedzę i doświadczenie samorządowe wy-
korzystać na rzecz rozwoju naszego regionu, 
a zwłaszcza budowy lepszej przyszłości Powia-
tu. Pragnę realizować potrzeby mieszkańców 
oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarcze-
go i kulturalnego naszej „małej ojczyzny”.  Aby 
tak było, potrzebne są pewne działania i sze-
reg inwestycji, dlatego w szczególności będę 
wspierał działania związane z:
1. wprowadzeniem komunikacji pomiędzy gmi-
nami, a siedzibą powiatu, zapewniającą miesz-
kańcom dojazd do pracy, szkół, placówek służ-
by zdrowia i instytucji,
2. modernizacją dróg i budową chodników,
3. pracami scaleniowymi  oraz wykonaniem ro-
bót poscaleniowych (drogi i melioracja),
4. rozwojem  szkolnictwa i służby zdrowia,
5. działalnością  społeczną, kulturalną i sportową.

Artur Choma

Lat 37,  zamieszkały w Łęcznej, Radny Okręgu 
nr 1 (gminy Puchaczów i Cyców), kontakt: e-mail: 
a.choma@powiatleczynski.pl Doktor nauk tech-
nicznych, absolwent Wydziału Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Lubelskiej oraz studiów pody-
plomowych m.in. z zarządzania w administracji 
i samorządzie terytorialnym, Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie. W trak-
cie swojej pracy jako radny Rady Powiatu będę 
zwracał szczególną uwagę na trzy obszary jego 
działalności, tj.:  bezpieczeństwo mieszkańców  
powiatu, szkolnictwo, służba zdrowia. Cele, które 
będą mi przyświecały  w obecnej kadencji Rady 
Powiatu Łęczyńskiego:
1. Zoptymalizowanie funkcjonowania sieci szkół 
powiatowych w celu podniesienia jakości kształ-
cenia oraz ich atrakcyjności  i konkurencyjności, 
a także wprowadzenie  kierunków kształcenia 
odpowiadających  potrzebom rynku i praco-
dawców, dających młodzieży z naszego powiatu 
szansę na zdobycie wykształcenia i  stabilnego 
zatrudnienia.
2. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu poprzez  modernizację i budowę 
odpowiedniej infrastruktury drogowej, ścieżek ro-
werowych, chodników przy maksymalnym wyko-
rzystaniu środków europejskich.

3. Bardziej dostępna i przyjazna pacjentom służba 
zdrowia. Rozwój Szpitala Powiatowego w Łęcznej 
oraz zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu 
do jak największej liczby lekarzy specjalistów.

Arkadiusz Biegaj 
Przewodniczący Rady 
Powiatu w Łęcznej

Mam 53 lata, jestem miesz-
kańcem gm. Cyców od 1992 
roku. Tu podjąłem swoją pierw-
szą pracę, a obecnie wraz  
z żoną prowadzę Przychodnię 
Weterynaryjną. Pełniłem funkcję 
radnego Rady Powiatu w Łęcz-
nej II, III i IV kadencji. Obecnie 
jestem Przewodniczącym Rady 
Powiatu, członkiem Komisji 
Ochrony Zdrowia i Spraw So-
cjalnych oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicz-
nego i Ochrony Konsumenta. 
Moimi priorytetami w działalno-
ści samorządowej są – transpa-
rentność, wspomaganie działań 
zmniejszających wykluczenie 
społeczne, pomoc w rozwiązy-
waniu problemów społecznych, 
ale jednocześnie kładąc silny 

nacisk na zrównoważony roz-
wój powiatu w sferze rozwoju 
gospodarczego. Bardzo chętnie 
przyjmę każde sugestie doty-
czące zarówno spraw indywi-
dualnych każdego mieszkańca 
powiatu, jak i ogólnych spraw 

związanych ze strategią rozwoju 
powiatu. Zapraszam Państwa 
do kontaktu: w każdy piątek 
w godzinach 9.00-11.00 w poko-
ju nr 101  w budynku Starostwa 
lub  poprzez pocztę elektronicz-
ną a.biegaj@powiatleczynski.pl.

Jadwiga Jaskułecka
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Łęcznej

Mam 52 lata, ukończyłam studia magisterskie 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kieru-
nek administracja publiczna. Jestem matką trój-
ki dorosłych dzieci i szczęśliwą babcią 5-letnich 
bliźniaków Błażejka i Filipka. Od 11 lat prowadzę 
własną działalność gospodarczą i zajmuję się do-
radztwem finansowo-ubezpieczeniowym. Praca 
z ludźmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Lubię 
rozmawiać i słuchać ludzi. W 2014 roku zostałam 
Radną Miejską w Łęcznej i Wiceprzewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej, obecnie od 2018 roku jestem 
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Łęcznej. 
W okresie czterech lat działałam dla dobra miesz-
kańców i realizowałam Państwa potrzeby. Jako 
wieloletnia mieszkanka Łęcznej widzę ogromną 
potrzebę odbudowy i rozwoju naszego powiatu. 
Moimi priorytetami są:

1. promocja i rozwój powiatu,
2. poprawa jakości dróg powiatowych,
3. rozwój komunikacji lokalnej i połączeń z oko-

licznymi miejscowościami,
4. zdrowa i kulturalna polityka transportowa,

5. rozwój i rozbudowa szpitala - utworzenie od-
działu położniczego,

6. współpraca z samorządem gminnym w za-
kresie rozwoju powiatu.

Rada Powiatu – część I

Skład Rady Powiatu w Łęcznej na lata 2018-2023
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70. rocznica śmierci „Uskoka”
21 maja 2019 r. minęło 70 lat od 

śmierci kpt. Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok”.  Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego uczcili pamięć jedne-
go z najaktywniejszych i najbardziej 
bezkompromisowych dowódców 
antykomunistycznego podziemia 
na Lubelszczyźnie, który pocho-
dził z naszych okolic i tutaj zginął  
w 1949 roku.

Zdzisław Broński urodził się 24 
grudnia 1912 r. w Radzicu Starym. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej 
w Spiczynie uczęszczał do gimna-
zjum w Lublinie. Brał udział w wojnie 
obronnej w 1939 r. Po dostaniu się 
do niewoli, zbiegł w 1940 roku. Po 
powrocie w rodzinne strony, wstąpił 
do Polskiej Organizacji Zbrojnej, a po 
jej scaleniu z Armią Krajową został 
dowódcą 35-osobowego oddziału, 

który wchodził w skład Inspektoratu 
„Lublin”. Na przełomie lat 1943 i 1944 
zorganizował grupę partyzancką, 
która w szczytowym okresie liczyła 
około 60 ludzi. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na ziemie polskie uniknął 
aresztowania. Rozwiązał swój oddział 
i początkowo deklarował chęć wstą-
pienia do Ludowego Wojska Polskie-
go. Jednak kiedy dowiedział się, że 
jest poszukiwany przez komunistycz-
ne władze, powrócił do konspiracji. 
Od sierpnia 1944 r. pełnił funkcję za-
stępcy, a następnie komendanta I Re-
jonu Obwodu AK „Lubartów”. Wiosną 
1945 r. na bazie oddziału partyzan-
ckiego z czasów okupacji niemieckiej 
odtworzył kilkudziesięcioosobowy 
lotny oddział bojowy, który wszedł 
w skład struktur Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość. Podlegał bezpośred-

nio komendantowi mjr. Hieronimowi 
Dekutowskiemu ps. „Zapora”. Nie 
skorzystał z amnestii, postanowił da-
lej prowadzić walkę zbrojną z komu-
nistami. Jego akcje były jednak wy-
mierzone nie tylko w funkcjonariuszy 
państwowych (UB, MO), ale również 
w ludność cywilną, współpracującą 
bądź też sympatyzującą z nową wła-
dzą. W ostatnim okresie działalności, 
ukrywał się w bunkrze pod stodołą 
rodziny Lisowskich w miejscowości 
Dąbrówka (obecnie Nowogród). 20 
maja 1949 r., dzięki agentowi funkcjo-
nariusze PUBP aresztowali zastępcę 
„Uskoka”. W wyniku tortur wydał on 
miejsce ukrycia swojego dowódcy. 
21 maja 1949 r. grupa operacyjna MO, 
UB i KBW otoczyła jego kryjówkę. 
Nie widząc szans na uratowanie się 
zdetonował granat i zginął. Miejsce 

pochówku jego ciała nadal nie jest 
znane. Symboliczny grób znajduje się 
na cmentarzu w Kijanach. W czasie 
pobytu w bunkrze „Uskok” spisywał 
pamiętniki, które odnaleziono i opub-
likowano. Zdzisław Broński odznaczo-
ny został Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari V klasy oraz Krzyżem 
Walecznych, a w 2008 r. (pośmiertnie) 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.

18 maja Narodowa Łęczna zorgani-
zowała II Pieszy Rajd Pamięci kpt. Zdzi-
sława Brońskiego ps. „Uskok”. Jego 
uczestnicy wyruszyli w trasę: z Łęcznej 
do Nowogrodu – gdzie zginął „Uskok”, 
następnie do Kijan – gdzie znajduje się 
jego symboliczny grób oraz do Zawie-
przyc – gdzie odbył się piknik histo-
ryczny. Witając uczestników rajdu, Wi-
cestarosta Dawid Kostecki zwrócił ich 

uwagę na słowa „Uskoka”, znajdujące 
się na okolicznościowych koszulkach: 
Życie poświęcić warto jest tylko jednej 
idei, idei wolności. 

21 maja odbyły się oficjalne obcho-
dy 70. rocznicy śmierci „Uskoka” zor-
ganizowane przez Powiat Łęczyński 
i Gminę Łęczna. W Nowogrodzie jego 
pamięć uczczono modlitwą i złożono 
kwiaty oraz znicze. Druga część uro-
czystości miała miejsce w Centrum 
Kultury w Łęcznej, gdzie odczytano 
uchwałę Rady Miasta Łęczna o na-
daniu rondu na skrzyżowaniu ulic 
Krasnystawskiej i Wyszyńskiego imie-
nia Zdzisława Brońskiego ps. Uskok, 
wyświetlono film z archiwum IPN, 
a dr Sławomir Poleszak z lubelskiego 
oddziału IPN wygłosił wykład okolicz-
nościowy.

 Tekst: Beata Cieślińska

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2019 r.
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sa-

dzenia materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowalny.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany na-
stępujących gatunków:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczaj-
ny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (od-
miany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, 
żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.
Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczo-

ne na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy 
ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika 
we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, okre-
ślane są corocznie do dnia 30 września, w drodze 
rozporządzenia Rady Ministrów. Wysokość stawek 
będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni 
upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych 
do BP ARiMR oraz środków finansowych przezna-
czonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka po-
winna być użyta do obsiania lub obsadzenia  
1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 maja 2013 r.  i  wynosi w przypadku:

1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 
150 kg;

2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej 
- 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3. pszenicy twardej - 150 kg;
4. odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 

jednostki siewne;
5. odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
6. odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 

jednostki siewnej;
7. odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg;
8. odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg 

albo 2 jednostki siewne;
9. pszenżyta - 150 kg;
10. owsa zwyczajnego - 150 kg;
11. owsa nagiego - 120 kg;
12. owsa szorstkiego - 80 kg;
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) 

- 150 kg;
14. grochu siewnego (odmiany roślin rolni-

czych) - 200 kg;
15. bobiku - 270 kg; 
16. wyki siewnej - 80 kg;
17. soi - 120 kg;
18. ziemniaka - 2000 kg;
19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pa-

stewnych sporządzonych z materiału siewnego 
gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pa-
stewnych wymienionych w pkt 1-17 - 140 kg

Warunki uzyskania dopłaty:
O przyznanie dopłaty może ubiegać się pro-

ducent rolny, który:
1. złoży od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 

2019 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wy-
maganymi załącznikami. Wniosek należy dostar-
czyć osobiście lub za pośrednictwem operatora 
publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy;

2. posiada działki rolne, na których uprawia się 
gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącz-
nej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym 
za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu 
rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub 
grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 
ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

3. zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny 
kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach 
rolnych będących w jego posiadaniu:

a) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany został wytworzony:

• przez przedsiębiorcę wpisanego do ewiden-
cji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach 
o nasiennictwie, lub

• w gospodarstwie rolnym posiadanym przez 
rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której 
mowa w przepisach o nasiennictwie, lub

b) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany został zakupiony:

• od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji 
przedsiębiorców prowadzących obrót materia-
łem siewnym, o której mowa w przepisach o na-
siennictwie, albo

• od rolnika prowadzącego obrót materiałem 
siewnym wytworzonym w posiadanym gospodar-
stwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, 
o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

• od podmiotu prowadzącego obrót materiałem 
siewnym na terytorium innego państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej.

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.
Na „Restrukturyzację małych gospo-

darstw”  także dla nieubezpieczonych 
w KRUS

W tegorocznym  naborze wniosków wprowa-
dzono zmiany m.in.: 

• zniesiono wymóg podlegania ubezpiecze-
niu społecznemu rolników przez określony czas 

przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, 
• wprowadzono kryterium dochodowości lub 

przychodowości, które będzie wskazywało, iż 
wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą 
w celach zarobkowych,

• podwyższono górny próg wyjściowy wielko-
ści ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, 
przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu 
wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 
tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 
20% w stosunku do wartości wyjściowej,

• złagodzono wymóg dotyczący struktury 
własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie 
docelowym.

Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł 
premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:  
I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) – po spełnieniu 
warunków określonych w decyzji o przyznaniu 
pomocy; II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł)  –  po 
poprawnej realizacji biznesplanu.

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r.  
Na wsparcie dla młodych rolników chcących 

samodzielnie rozpocząć gospodarowanie.
W tegorocznym naborze wprowadzono ko-

rzystne dla rolników zmiany, w tym podwyż-
szono kwotę premii  – do 150 tys. zł. O „Premię 
dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, 
która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 
40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je 
w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospo-
darstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rol-
niczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Od 2 maja do 12 czerwca 2019 r.
Wsparcie na inwestycje zwiększające od-

porność ekosystemów leśnych i ich wartość 
dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-
60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – sta-
nowiące własność wnioskodawcy, które nie są 
objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których 
opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia 
Lasu lub dla których zadania z zakresu gospo-
darki leśnej określa decyzja starosty wydana 
na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Pomoc 

przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie 
fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyj-
nej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby 
otrzymać dofinansowanie powinien on mieć na-
dany numer  identyfikacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności. Wymagane 
jest również zobowiązanie do wykonania in-
westycji zgodnie z wymogami planu inwestycji 
zwiększających odporność ekosystemów leś-
nych i ich wartość dla środowiska, sporządzo-
nym przez nadleśniczego. 

Od 29 marca do 28 czerwca 2019 r.
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 

straty spowodowane klęskami żywiołowymi, 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF).

 Wnioski można składać w oddziałach regio-
nalnych ARiMR. O przyznanie takiego wsparcia 
mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty 
spowodowane przez co najmniej jedną z nastę-
pujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz 
nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, la-
winę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą 
grupą, którą obejmie pomoc są rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze 
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń 
w celu zwalczania ASF. Przyznanie wsparcia 
uzależnione będzie od powstania w gospodar-
stwie szkód powodowanych przynajmniej przez 
jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowo-
dowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one 
miejsce w roku, w którym jest składany wniosek 
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym 
z dwóch lat poprzedzających rok składania 
wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 
przeznaczona na prowadzenie przez nie 
działalności statutowej. 

Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln  
zł. Nabór wniosków trwa do wyczerpania prze-
znaczonych środków.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze 
Powiatowym ARiMR lub na stronie internetowej 
Agencji.

Tekst: Roman Jarentowski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków
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Relikwie do kaplicy szpitalnej przywiezione przez zakonnice  
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

Jubileusz szpitala był okazją do uhonorowania wieloletnich pra-
cowników SPZOZ w Łęcznej.

Gratulacje od Członka Zarządu Piotra Rybaka, Wicestarosty Da-
wida Kosteckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Arkadiusza 
Biegaja. Fot. arch. SPZOZ w Łęcznej i Starostwa

Adam Niwiński, prof. Jerzy Strużyna i Piotr Rybak otrzymali dy-
plomy za wkład w powstanie i rozwój szpitala.

Relacja zdjęciowa z jubileuszu 10-lecia Szpitala Powiatowego w Łęcznej

We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, pra-
cownicy szpitala i mieszkańcy Łęcznej.

Msza św. w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej Relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dyplomy uznania od Wojewody Lubelskiego Odznaczenia i medale dla pracowników SPZOZ 
w Łęcznej

Szpital Powiatowy w Łęcznej – duma władz 
i mieszkańców powiatu.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa szpitala o dodat-
kowe 2 tys. mkw. 

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie 
kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szpitala  

Jedną z osób, które wmurowały kamień węgielny był Dyrektor 
SPZOZ Krzysztof Bojarski.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wśród podpisujących akt erekcyjny był Przewodniczący Rady 
Powiatu Arkadiusz Biegaj.

Podpisanie aktu erekcyjnego pod nowe skrzydło 
szpitala.

Dyrektor Bojarski został odznaczony przez Wojewodę Lubel-
skiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Szpital w Łęcznej to obiekt ważny dla wielu mieszkańców powiatu  
i regionu lubelskiego. 

W uroczystościach uczestniczyła Wiceminister Zdrowia Józefa 
Szczurek-Żelazko.

Odznaczenie dla Dyrektora Szpitala Uroczystości na terenie Szpitala Powiatowego 
w Łęcznej

Podziękowania dla Ministerstwa Zdrowia 

Poświęcenia sztandaru dokonał Metropolita Lubelski ks. abp 
Stanisław Budzik. 

Poświęcenie sztandaru SPZOZ w Łęcznej
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Zwycięzcy etapu powiatowego   konkursu „Przebudzeni do ży-
cia” – Kornelia Kursa i Adam Pochodyła zdobyli wyróżnienia w tur-
nieju wojewódzkim. Fot. arch. PBP w Łęcznej

Celem konkursu w GOK w Puchaczowie było propagowanie zdrowe-
go stylu życia wśród dzieci i ich rodzin. Fot. arch. GOK w Puchaczowie

Dyktando finałowe w SP nr 2 w Łęcznej napisało 20 uczniów  
z 10 szkół naszego powiatu. Fot. arch. Starostwa

Wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego.  
Fot. arch. UG Spiczyn

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w miejscu śmierci kpt. Zdzi-
sława Brońskiego w Nowogrodzie. Fot. arch. Starostwa

Uczestnicy rajdu przeszli trasą: Łęczna-Nowogród-Kijany-Zawie-
przyce. Fot. arch. Starostwa

 XIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Przebudzeni do życia” oraz 64. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski – 8 kwietnia

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Żyję Zdrowo” – 26 kwietnia

VII Edycja Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii” 
2019 – 8 maja

II Pieszy Rajd Pamięci „Uskoka” – 18 maja Majówka w Zawieprzycach – 19 maja Obchody 70. rocznicy śmierci „Uskoka” – 21 maja

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP w Cycowie. Fot. 
arch. UG Cyców

Tematem tegorocznej edycji konkursu w SP nr 2 w Łęcznej były 
motyle. Fot. arch. ZS Nr 2 w Łęcznej

Uczestnicy konkursu prezentowali wybrany przez siebie zawód 
w różnorodnych formach. Fot. arch. ZS w Puchaczowie

100 – lecie OSP w Cycowie – 11 maja V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabawa 
ze sztuką” – 13 maja

I Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy „Mój Zawód – 
Moja Pasja” – 14 maja

Laureaci konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół w Pu-
chaczowie. Fot. arch. Starostwa

Społeczność „Bolivara” uczciła rocznicę organizując Powiatowy 
Konkurs Historyczny o Monte Cassino. Fot. arch. Starostwa

Organizatorami 19. przeglądu w GOK w Puchaczowie były przed-
szkola w Puchaczowie i Milejowie. Fot. arch. Starostwa

II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego 
Lip reading „Zgadnij co mówię” – 16 maja 

75. rocznica bitwy o Monte Cassino – 17 maja XIX Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 
– 17 maja


