
7 czerwca odbyła się konfe-
rencja poświęcona Krajowe-
mu Funduszowi Szkoleniowe-
mu oraz obchodom 100-lecia 
powstania publicznych służb 
zatrudnienia, zorganizowana 
przez PUP w Łęcznej. Gościem 
honorowym był Krzysztof Mi-
chałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
W  konferencji  wzięli  udział: 

Starosta  Łęczyński  Krzysztof 
Niewiadomski,  który  objął  uro-
czystość  honorowym  patrona-
tem,  Sekretarz  Powiatu  Michał 

Pelczarski,  Burmistrz  Łęcznej 
Leszek  Włodarski,  Dyrektor 
Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy 
w Lublinie Andrzej Pruszkowski, 
członkowie Rady Powiatu, człon-
kowie  Powiatowej  Rady  Rynku 
Pracy,  dyrektorzy  szkół  i  insty-
tucji  oraz  pracodawcy  z  terenu 
powiatu łęczyńskiego. 
Konferencja  miała  na  celu 

przedstawienie  możliwości  jakie 
daje  wsparcie  środkami  Krajo-
wego  Funduszu  Szkoleniowego 
w  zakresie  kształcenia  ustawicz-
nego  pracowników  i  pracodaw-
ców.  Informacje  dotyczące  tego 

instrumentu  zaprezentowała  Mi-
lena  Wasilewicz  –  Zastępca  Dy-
rektora PUP w Łęcznej. Doświad-
czeniem  w  pozyskaniu  środków 
z KFS podzielił się Andrzej Fedurek 
– Dyrektor ds. Technicznych  PRG 
Linter S.A. Zostały odczytane listy 
gratulacyjne od Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej  oraz  Sekretarza  Stanu 
Stanisława  Szweda.  Uczestnicy 
mieli także możliwość zapoznania 
się  z  historią  powołania  publicz-
nych  służb  zatrudnienia.  W  tym 
celu miała miejsce projekcja filmu 
przygotowanego  przez  Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej  pt.:  „100  lat  Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Polsce”. 
Podczas  uroczystości  uhono-

rowano osoby zasłużone w służ-
bie  państwu  i  społeczeństwu. 
Uroczystego  wręczenia  odzna-
czeń w  imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej  Polskiej  Andrze-
ja  Dudy  dokonał  Wiceminister 
Krzysztof Michałkiewicz. W  trak-
cie  spotkania  Dyrektor  PUP 
w  Łęcznej Monika Mikołajewska 
wręczyła  dyplomy  uznania  dla 
pracowników  urzędu  oraz  dla 
pracodawców, którzy działają na 
rzecz poprawy sytuacji na  lokal-
nym rynku pracy.

Tekst: Monika Mikołajewska

Ziemia Łęczyńska
W numerze:

Szkoły powiatowe 
z certyfikatem 
„Szkoła Innowacji”

strona 2

strona 4

Informatyczna rewolucja 
w szpitalu

Certyfikat „Zakup 
Prospołeczny” przyznany 
naszym podmiotom 
ekonomii społecznej

strona 2

Pracowite wakacje 
na drogach powiatowych

Tytuł Mistrza Polski 
obroniony

Rada Powiatu - część II
strona 7

strona 8

strona 10

WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO; Nr 6/2019; EGZEMPLARZ BEZPŁATNY; ISSN 1986-4044

strona 2

List zawarty został pomiędzy: Gminą Łęcz-
na, Powiatem Łęczyńskim, Lubelskim Wę-
glem  „Bogdanka”  S.A.  oraz  Enea  Bada-

nia  i  Rozwój  Sp.  z  o.o. Celem przedsięwzięcia 
jest  stworzenie  jednotorowej  linii  pasażersko-
towarowej o długości ok. 10 km zapewniającej 
sprawną i bezpieczną komunikację, odpowiada-
jącej oczekiwaniom mieszkańców  i współczes-

nym możliwościom technologicznym w zakresie 
transportu  kolejowego  pomiędzy  Bogdanką 
a  Łęczną.  Podpisany  list  intencyjny  o  współ-
pracy  obejmuje  m.in.  koncepcję  programowo
-przestrzenną,  przeprowadzenie  badań  geo-
technicznych  i  przygotowanie  dokumentacji 
geologiczno-inżynieryjnej  oraz  raportu  oddzia-
ływania na środowisko. 

Jak  powiedział  Artur  Soboń  Sekretarz  Stanu 
w  Ministerstwie  Inwestycji  i  Rozwoju:  Urucho-
mienie nowego połączenia kolejowego stanowić 
będzie przyczynek do dalszych inwestycji, m.in. 
przyszłościowego połączenia z Lublinem i Cen-
tralnym Portem Komunikacyjnym. Połączenie to 
również krok w walce z wykluczeniem transporto-
wym w regionie. Po wstępnych szacunkach wyni-
ka, że aż 2 tys. osób będzie korzystać z nowego 
połączenia,  z  czego  większość  stanowić  będą 
pracownicy LW „Bogdanka” S.A.

Tekst: Justyna Słomka

28 czerwca został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie wy-
konania analiz i opracowań przedprojektowych dla powstania nowej linii 
kolejowej Łęczna–Elektrownia IGCC Łęczna–Puchaczów–LW „Bogdanka”. 

W planach nowa linia kolejowa 
Bogdanka – Puchaczów – Łęczna
W planach nowa linia kolejowa 
Bogdanka – Puchaczów – Łęczna

Wiceminister Michałkiewicz na konferencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

Uroczyste podpisanie listu 
intencyjnego. Fot. arch.  

LW „Bogdanka” S.A.

Dyplom uznania dla Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z okazji Jubileuszu 
100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia 
od Starosty Łęczyńskiego i Dyrektora PUP 
w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna w Łęcznej 
zmieniła swoją siedzibę – 
przeniosła się z trzeciego 
piętra na parter budynku 
przy al. Jana Pawła II 95. 
W budynku nie ma windy, 
zmiana lokalizacji ułatwi 
zatem korzystanie z usług 
placówki dzieciom i ich ro-
dzicom.
W uroczystości, która odby-

ła się 31 maja oprócz pracow-
ników  Poradni,  wzięli  udział 
członkowie  Zarządu  Powia-
tu  Łęczyńskiego  na  czele  ze 
Starostą  Krzysztofem  Niewia-
domskim,  radni  Rady  Powia-
tu  z  Przewodniczącym  Rady 
Arkadiuszem  Biegajem,  Bur-
mistrz Łęcznej Leszek Włodar-
ski  oraz  radni  Rady  Miejskiej, 
przedstawiciele  jednostek  or-
ganizacyjnych  Powiatu  i  pla-
cówek oświatowych współpra-
cujących z naszą poradnią. Nie 
zabrakło  również  podopiecz-
nych placówki z rodzicami.
Podczas  przemówień  oko-

licznościowych  Starosta  pod-
kreślił,  iż bardzo cieszy się, że 
podjęta przez aktualny Zarząd 
Powiatu  decyzja  o  przenie-
sieniu  Poradni  na  parter,  tak 
szybko  i  stosunkowo  niewiel-
kim  kosztem  została  zrealizo-

wana. Dzięki pracy społecznej 
wielu  osób,  pomieszczenia 
zajmowane  wcześniej  przez 
bank  bardzo  sprawnie  zosta-
ły  zaadaptowane  na  potrzeby 
placówki.  Rodzice  dzieci  ko-
rzystających  z  opieki  Poradni 
podkreślali  ogromne  korzyści 
społeczne,  jakie  przyniosła 
inwestycja.  Dzięki  niej  zdecy-
dowanie  polepszy  się  dostęp 
do pomieszczeń poradni przez 
małe  dzieci  i  osoby  niepełno-
sprawne.
Po  przecięciu  wstęgi  przez 

Starostę  Krzysztofa  Niewia-
domskiego, Dyrektora Poradni 
Agnieszkę  Litwinek-Jabłoniec, 

Dziekana  Dekanatu  Łęczyń-
skiego  ks.  Stefana  Misę  oraz 
Panią  Paulinę  Oleszuk  przed-
stawicielkę firmy Kampol-Fruit, 
nastąpiło  poświęcenie  i  zwie-
dzanie  nowych  pomieszczeń 
placówki. Z okazji uroczystości 
Poradnia  Psychologiczno-Pe-
dagogiczna  w  Łęcznej  otrzy-
mała  od  firmy  Kampol-Fruit 
1500  zł,  z  przeznaczeniem  na 
doposażenie  placówki  w  po-
trzebne pomoce dydaktyczne. 
Dziękujemy  wszystkim,  którzy 
zaangażowali  się  w  działania 
na rzecz modernizacji i rozwoju 
naszej Poradni. 

Tekst: Justyna Słomka

Poradnia w nowych pomieszczeniach

Prezent dla Poradni od firmy Kampol-Fruit. Fot. arch. Starostwa
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słowa, to nie tylko dźwięki, to prze-
de  wszystkim  przesłanie,  które  jest 
w  nich  zawarte.  Słowa  mają  moc 
sprawczą, a obrane w czyny potrafią 
zdziałać wiele. Pełniąc funkcję Staro-
sty spotykam na swojej drodze wielu 
ludzi, z którymi niejednokrotnie przy-
szło mi rozmawiać i w których „słowa” 
staram się wsłuchać. Z  tych właśnie 
rozmów rodzą się pomysły na to, jak 
budować  nasz  powiat,  jak  ulepszać 
naszą małą ojczyznę.
Ks.  Mieczysław  Maliński  powie-

dział, że „Miarą twojego człowieczeń-
stwa jest wielkość troski o drugiego 
człowieka”. W pełni zgadzam się z tą 
maksymą i staram się za nią podążać. 
W gazecie,  którą  oddaję w Państwa 
ręce  znajdą  Państwo  przykłady  na 
to, że nasz Powiat działa prężnie, na 
rzecz dobra jednostki i ogółu. Jednym 

z  takich  przykładowych  działań  jest 
przeniesienie  siedziby  Poradni  Psy-
chologiczno-Pedagogicznej  w  Łęcz-
nej.  Nie  jest  to  jedynie  techniczna 
zmiana, która ułatwiła podopiecznym 
placówki  swobodny  dostęp  do  jed-
nostki,  przedsięwzięcie  to  ma  wy-
miar symboliczny – otwarcie Powiatu 
i  jego  jednostek  na  potrzeby miesz-
kańców.  Nie  mogę  przejść  obojętne 
wobec  ludzi,  którzy  bezinteresownie 
włączyli  się  w  prace  nad  remontem 
i przeniesieniem poradni,  to  im nale-
żą się największe podziękowania, bo 
właśnie od ludzi i ich postawy zależy 
przyszłość i rozwój powiatu.
Dynamiczny  rozwój  powiatu  to 

również  inwestycje,  które  obejmują 
nie  tylko zmiany  tkanki,  rozwój  infra-
struktury, ale mają również kluczowy 
wpływ  na  poprawę  sytuacji  ekono-

micznej  czy  społecznej  obszarów, 
które  obejmują.  Takim  właśnie  stra-
tegicznym  projektem  dla  naszego 
obszaru  jest  budowa  nowej  linii  ko-
lejowej, która połączy Łęczną z Bog-
danką  i  będzie  krokiem  w  kierunku 
budowy  nowoczesnej  elektrowni. 
Wprowadzenie nowej  technologii  za-
gazowania  węgla  IGCC  to  nie  tylko 
transfer nowoczesnej technologii, ale 
przede  wszystkim  szansa  na  rozwój 
naszego  regionu.  Prowadzone  dzia-
łania, w których aktywnie uczestniczy 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, daje 
gwarancję  stabilności  zatrudnienia 
w powiecie.
O  szczegółach  dotyczących  pod-

pisania  listu  intencyjnego  przeczytają 
Państwo oczywiście w naszej gazecie.
Z  tego  miejsca  pragnę  również 

podziękować  wszystkim  młodym 

ludziom,  którzy  postanowili  konty-
nuować  swoją  edukację  w  szkołach 
ponadpodstawowych  powiatu  łę-
czyńskiego.  Nasze  placówki  dokła-
dają  wszelkich  starań  aby  zapewnić 
swoim uczniom nie tylko odpowiedni 
poziom  nauczania,  ale  również  do-
godne zaplecze do  rozwoju  i  zdoby-
wania  nowych  kompetencji.  Pragnę 
zachęcić  wszystkich  młodych  ludzi 
do  aplikacji  do  naszych  szkół,  któ-
re są otwarte na każdego z uczniów 
i jego potrzeby.
Jako,  że  mamy  wakacje  pragnę 

życzyć Państwu udanego i bezpiecz-
nego wypoczynku w gronie przyjaciół 
i rodziny. Mam nadzieję, że w swoich 
planach urlopowych uwzględnią Pań-
stwo nasze  lokalne  atrakcje  i walory 
przyrodnicze.  Mamy  szczęście  żyć 
w  regionie  bogatym  w  liczne  ścież-

ki  przyrodnicze  i  zabytki,  zachęcam 
więc Państwa do odkrywania „naszej 
małej ojczyzny”.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Szanowni Państwo,

W czerwcu Szpital Powiatowy 
zakończył realizację projektu 
„Informatyzacja oraz wdrażanie 
e-usług w Samodzielnym Pub-
licznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Łęcznej”. Dla pacjen-
tów oznacza to między innymi 
możliwość zarejestrowania się 
do lekarza przez Internet. 
Wkrótce będzie można również 
odebrać wyniki badań on-line. 

Realizując projekt chcieliśmy 
osiągnąć dwa cele – mówi Krzysz-
tof  Bojarski,  Dyrektor  SPZOZ 
w  Łęcznej. Zależało nam na mo-
dernizacji infrastruktury infor-
matycznej w SPZOZ w Łęcznej 
spełniającej obecne standardy. 
Po drugie chcieliśmy poprawić 
komunikację z pacjentami i ułatwić 
im dostęp do naszych usług me-
dycznych przez Internet – wyjaśnia 
Krzysztof Bojarski. Z efektów tego 
projektu zaczynamy właśnie korzy-
stać – dodaje. 

Na początku lipca zaczęła dzia-
łać e-rejestracja. Żeby skorzystać 
z tej usługi należy wejść na strony 
internetowe  szpitala:  www.spzoz.
powiatleczynski.pl  lub  www.szpi-
tal.leczna.pl lub wpisać adres htt-
ps://erejestracja.powiatleczynski.
pl kierujący do  rejestracji  interne-
towej. Na stronach www znajduje 
się  także dokładna  instrukcja po-
stępowania. 
Dzięki  projektowi  będą  także 

dostępne  inne e-usługi. Za kilka 
tygodni,  po  zakończeniu  prac 
wdrożeniowych  w  laboratorium 
szpitalnym  będzie  można  od-
bierać  wyniki  przez  Internet  czy 
przejrzeć  historię  wizyt.  Nato-
miast  już  teraz działają wyświet-
lacze przy gabinetach lekarskich. 
Uruchomione zostały one pod 
koniec czerwca i na bieżąco in-
formują o kolejności przyjmowa-
nych pacjentów w poradniach 
specjalistycznych – mówi Marcin 

Staszczak,  Kierownik  Działu  In-
formatycznego  SPZOZ  w  Łęcz-
nej. 
Dzięki projektowi udało się tak-

że zrealizować  inne cele, których 
pacjent  nie  zobaczy.  Znacznie 
zwiększono  bezpieczeństwo  sie-
ci  informatycznej  szpitala  oraz 
przechowywanych danych. Zaku-
piono  nowe  serwery,  urządzenia 
sieciowe, urządzenia do backupu, 
nowe  urządzenia  UPS  dedyko-
wane  dla  serwerowni,  jednostki 
komputerowe i wiele innych. 
Projekt  sfinansowany  został 

z  Regionalnego  Programu  Ope-
racyjnego  Województwa  Lubel-
skiego  2014-2020  Działanie:  2.1: 
Cyfrowe  Lubelskie  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Roz-
woju  Regionalnego.  Wartość 
projektu  to  3  236  145  zł,  z  cze-
go  dofinansowanie  z  EFRR  to  
2 749 677,74 zł.

Tekst: Danuta Matłaszewska

W drugiej połowie maja w siedzibie 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie odbyła się VII Gala podsumo-
wująca kolejną edycję projektu certyfi-
kacji szkół „Szkoła Innowacji” i konkur-
su „Lider Innowacji”. Przedsięwzięciu 
patronują Marszałek Województwa Lu-
belskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz 
Kurator Oświaty w Lublinie.
W  gronie  32  szkół,  które  w  2019  roku 

uhonorowane  zostały  Certyfikatem Szkoła 
„Innowacji” znalazły się cztery szkoły z po-
wiatu  łęczyńskiego:  Zespół  Szkół  Rolni-

czych w Kijanach, Zespół Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimie-
rza  Jagiellończyka w  Łęcznej  oraz  Zespół 
Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
Głównym  celem  projektu  jest wyróżnie-

nie szkół, w których realizowane są nowa-
torskie pomysły, wspierana jest praktyczna 
edukacja  i  kreatywność  uczniów,  promuje 
się  przedsiębiorczość,  realizowana  jest 
współpraca  międzynarodowa  oraz  podej-
mowane  są wszelkie  niestandardowe  i  in-
nowacyjne działania.

Tekst: Marzena Olędzka

Szkoły powiatowe z certyfikatem 
„Szkoła Innowacji”

Informatyczna rewolucja w szpitalu

Wraz z rozpoczęciem roku 
akademickiego 2019/2020 
w Szpitalu w Łęcznej roz-
pocznie działalność Uni-
wersytecka Klinika Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstruk-
cyjnej i Leczenia Oparzeń, 
w ramach której odbywać 
się będą zajęcia dydaktycz-
ne dla studentów wydziału 
lekarskiego pod nadzorem 
nauczycieli akademickich. 
Umowa pomiędzy Uni-
wersytetem Medycznym 
w Lublinie, a Samodziel-
nym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Łęcz-
nej została zawarta 15 maja  
2019 roku. 
Podpisy pod dokumentami 

złożyli  JM  Rektor  Uniwersy-
tetu  Medycznego  w  Lublinie 

prof.  dr  hab.  Andrzej  Drop 
oraz Dyrektor SPZOZ w Łęcz-
nej  dr  n. med. Krzysztof Bo-
jarski. Ze strony uniwersytetu 
w  spotkaniu  uczestniczyła 
także  prof.  dr  hab.  n.  med. 
Barbara  Jodłowska-Jędrych 
Prorektor  ds.  Kształcenia 
UM  i  dr  hab.  n.  med.  Adam 
Nogalski  Kierownik  Katedry 
Traumatologii, Medycyny Ra-
tunkowej  i  Chirurgii  Rekon-
strukcyjnej UM. Szpital repre-
zentował  Dyrektor  Krzysztof 
Bojarski oraz prof. dr hab. n. 
med. Jerzy Strużyna –  lekarz 
koordynujący  Wschodniego 
Centrum  Leczenia  Oparzeń 
i  Chirurgii  Rekonstrukcyjnej 
w Łęcznej.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Umowa w sprawie 
Kliniki Chirurgii Plastycznej 
podpisana

Pomimo wakacji Zarząd Dróg Po-
wiatowych realizuje strategiczne inwe-
stycje na ten rok i przygotowuje się do 
kolejnych naborów wniosków o dofinan-
sowanie projektów drogowych.
W  czerwcu  rozpoczęły  się  roboty  bu-

dowlane  na  drodze  powiatowej  Nr  2009 
L  w  Kopinie  w  ramach  Funduszu  Dróg 

Samorządowych.  Na  ww.  zadanie  zosta-
ły  przyznane  środki  z  budżetu  państwa 
w  wysokości  50  %  wartości  inwestycji. 
Przypominamy,  że  przedmiotowa  droga 
w  ramach  tegorocznych  robót  zostanie 
przebudowana na długości ok. 5 km. Ro-
boty przebiegają zgodnie z założonym har-
monogramem.  Termin  zakończenia  prac 

planowany jest na koniec października.
W dalszym ciągu kontynuowane są pra-

ce  przy  zadaniu  pn.  „Rozbudowa  drogi 
powiatowej Nr  1716  L Nadrybie–Urszulin”, 
które jest realizowane w ramach tzw. „me-
gaprojektu” we współpracy z innymi powia-
tami  z  woj.  lubelskiego. Ww.  zadanie  jest 
współfinansowane  w  ramach  Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Roboty bu-
dowlane zakończą się w listopadzie.
W chwili obecnej trwają prace nad doku-

mentacją  projektową  na  rozbudowę  drogi 
powiatowej Nr 2020 L w miejscowości Le-
opoldów. Założenia zawarte w projekcie za-
kładają prace na całym zakresie na terenie 
powiatu  łęczyńskiego,  tj.  od  skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr  829 w Zakrzowie, 
w  kierunku  lotniska  do  granicy  powiatu. 
Przygotowywana  dokumentacja  pozwoli 
w przyszłości  na aplikowanie o  środki  ze-
wnętrzne  w  celu  poprawy  warunków  na 
ww.  drodze  i  tym  samym  na  zwiększenie 
bezpieczeństwa  i  komfortu  podróżujących 
tą często uczęszczaną drogą.

Tekst: Michał Bijata

Pracowite wakacje na drogach powiatowych

Rozbudowa drogi 
Nadrybie - Urszulin. 
Fot. arch. Starostwa
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Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe - bezpłatna 
forma kształcenia 
osób dorosłych

 ZSR w Kijanach korzysta z funduszy UE
Dzięki funduszom unijnym Ze-

spół Szkół Rolniczych w Kijanach 
zmienia swoje oblicze – realizo-
wane są zarówno działania obej-
mujące prace modernizacyjne, 
jak i podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych uczniów i nauczycieli.
W  pierwszym  półroczu  2019  r. 

zakończył  się  4  i  5  etap  projektu 
inwestycyjnego  13.6  Infrastruktura 
kształcenia  zawodowego  i  usta-
wicznego,  Osi  priorytetowej  13 
(Infrastruktura  społeczna)  współ-
finansowanego  z  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego. 
Inwestycja  objęła:  remont  placu 
warsztatowego  z  modernizacją 
stanowiska  do mycia maszyn,  na-
rzędzi  i  ciągników  rolniczych;  uło-
żenie  kostki  brukowej;  całkowitą 
adaptację piętra budynku warszta-
tów na dwie pracownie kształcenia 
zawodowego  i  egzaminowania, 
z  przeznaczeniem  na:  pracow-
nię  komputerową  oraz  pracownię 
ogólnodydaktyczną do kształcenia 
zawodowego,  sanitariaty,  szatnie, 
pomieszczenie  socjalne  oraz  re-
mont  klatki  schodowej  i    montaż 
kolektorów słonecznych.
Za nami również kolejny etap re-

alizacji projektu w ramach Działania 
12.4  Kształcenie  Zawodowe,  Osi 
priorytetowej  12  (Edukacja,  kwali-
fikacje i kompetencje) – pt. „Szkol-
nictwo zawodowe – dobry start na 
rynku  pracy”,  w  ramach  którego 
w  II  semestrze  roku  szkolnego  11 
uczniów kształcących się w zawo-
dzie technik mechanizacji rolnictwa 
i  mechanik  pojazdów  samocho-
dowych  ukończyło  kurs  spawacza 
MIG, MAG  i  TIG  (uzyskując  certy-
fikowane  uprawnienia).  Ponadto  9 
uczniów kształcących się w zawo-
dzie  technik  żywienia  i  usług  ga-
stronomicznych oraz technik hote-
larstwa  ukończyło  kurs  na  prawo 
jazdy kat. B. 10 nauczycieli przed-
miotów zawodowych uczestniczyło 
w wizytach  studyjnych na Uniwer-

sytecie  Przyrodniczym  w  Lublinie, 
dotyczących  nowoczesnych  tech-
nologii.  W  ramach  tego  projektu 
w  okresie  wakacyjnym  technicy 
żywienia i usług gastronomicznych 
oraz  technicy  mechanizacji  rolni-
ctwa i agrotroniki odbędą czteroty-
godniowe  płatne  staże  zawodowe 
u pracodawców w wyspecjalizowa-
nych zakładach pracy.
W  okresie  wakacyjnym  rozpo-

częła  się  również  realizacja  pro-
jektu „Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kijanach – bu-
dynek główny szkoły oraz budynek 
Internatu”  realizowanego  w  ra-

mach  Działania  5.2  Efektywność 
energetyczna  sektora  publicznego 
i  obejmie:  modernizację  instalacji 
c.o. polegającą na wymianie kom-
pletnej instalacji wraz z grzejnikami, 
montażu  zaworów  i  głowic  termo-
statycznych,  wymianie  rur  poło-
żonych  w  kanałach  technicznych 
doprowadzających ciepło z kotłow-
ni; wdrożenie systemu komplekso-
wego zarządzania energią; montaż 
nawiewników okiennych  regulowa-
nych  automatycznie;  docieplenie 
ścian  zewnętrznych;  wykonanie 
elewacji budynku.

Tekst: Jolanta Wąsala 

Końcówka roku szkolnego obfitowała 
w sukcesy uczniów milejowskiego „Bo-
livara”, chętnie biorących udział w wielu 
konkursach o zasięgu lokalnym, regional-
nym i ogólnopolskim.
Uczniowie  klasy  2  Technikum  Ekono-

micznego w Zespole Szkół Nr 2  im. Simona 
Bolivara w Milejowie  odnieśli  sukces w Wo-
jewódzkim Konkursie „Wiedzy o ubezpiecze-
niach”, organizowanym przez Koło Naukowe 
Ekonomistów UMCS. Radosław Wójcik zajął 
3 miejsce,  a  Iga Stacharska  zdobyła wyróż-
nienie.  Opiekę  merytoryczną  nad  uczniami 
sprawował dyrektor szkoły i nauczyciel pod-
staw przedsiębiorczości – Dariusz Szafranek.
7 czerwca rozstrzygnięte zostały konkursy 

Towarzystwa Przyjaciół Milejowa:  historycz-
ny  i  literacki,  które przeprowadzone  zostały 
w ramach projektu „Wdzięczni Bohaterom – 
Żołnierzom  Niezłomnym”,  dofinansowanego 
z Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczenni-
ca milejowskiego  „Bolivara” Karolina Panuś 
zajęła  I  miejsce  w  konkursie  historycznym, 
który  nosił  nazwę  „Polskie  Podziemie  Nie-
podległościowe w latach 1944-1965”. I miej-
sce  w  konkursie  literackim  również  zajęła 
uczennica  Zespołu  Szkół  Nr  2  im.  Simona 
Bolivara w Milejowie, Weronika Ryś za wiersz 
„Wilki”. 

Tekst: Magdalena Gajowiak

Głosy z góry:
kim być, w co wierzyć i jak śnić

Lecz my, skryci pod ziemią, 
o wolności wolimy śnić

Choć wiążą nam usta, pilnują ciszy
Nie złamią serca, które wszystko słyszy

Mamy zapomnieć
 lecz skryjemy to głębiej

Wierząc w opatrzność miłości gołębiej

Mogą zalać biel flag
i kolorem czerwonym

Orła zamknąć 
za młotem i sierpem złoconym

Jednak wilka nie uwiążą na smyczy
Nie powstrzymają 

przed chodzeniem po dziczy

Wilk nie homo sovieticus,
 o wolność będzie walczył

Skryty w ciemnościach lasu, nie będzie 
bezczynnie patrzył

Wie, co jest prawdą, 
a co jest kłamstwem

Niezłomnie będzie czuwał 
nad swoim państwem.

„Wilki” Weronika Ryś

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to poza-
szkolna forma kształcenia ustawicznego 
kierowana do osób dorosłych zaintere-
sowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem 
wiedzy w zakresie jednej kwalifikacji za-
wodowej. Jego ukończenie umożliwia przy-
stąpienie do egzaminu zawodowego. Kursy 
trwają od 2 do 4 semestrów.
W  Zespole  Szkół  Górniczych  w  Łęcznej 

można zdobyć kwalifikacje w zawodzie:  tech-
nik  górnictwa  podziemnego,  technik  mecha-
nik, technik elektryk, technik przeróbki kopalin 
stałych. Pobieranie wymaganych dokumentów 
z  sekretariatu  szkoły  i  składanie  wniosków 
wraz  z  dokumentami  odbywa  się  w  terminie  
od  05  czerwca  2019  r.  do  05  lipca  2019  r.  
na semestr pierwszy, a w postępowaniu uzu-
pełniającym w  terminie od 16 sierpnia 2019  r. 
do 13 września 2019 r. Nabór na drugi semestr 
odbywać się będzie w terminie od 02 grudnia 
2019  r.  do  02  stycznia  2020  r.,  zaś  postępo-
wanie uzupełniające w terminie od 08 stycznia 
2020 r. do 23 stycznia 2020 r.
Na  kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych 

można kształcić  się  również w Zespole Szkół 
Nr  2  im.  Simona  Bolivara  w  Milejowie,  m.in. 
w  zawodzie  sprzedawca,  technik  elektryk, 
ślusarz  i  technik  rachunkowości  oraz  innych 
zawodach  nauczanych  w  szkole.  Składanie 
przez  kandydatów  wniosków  o  przyjęcie  na 
KKZ  wraz  z  załącznikami  (kopia  świadectwa 
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od leka-
rza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 
do  wykonywania  zawodu)  na  semestr  pierw-
szy  odbywało  się  w  terminie  do  26  czerwca 
2019  r.,  a  w  postępowaniu  uzupełniającym  
od  08  sierpnia  2019  r.  do  13  sierpnia  2019  r.  
Na  semestr  drugi  kandydaci  mogą  składać  
dokumenty  w  terminie  od  05  listopada 
2019  r.  do  22  listopada  2019  r.,  a  w  termi-
nie uzupełniającym od 02 stycznia 2020  r. do  
22 stycznia 2020 r. 
Kwalifikacyjne  kursy  zawodowe  w  Zespo-

le  Szkół  Rolniczych w Kijanach  odbywają  się 
m.in.  w  zawodach:  kucharz,  cukiernik,  rolnik, 
technik  pojazdów  samochodowych,  tech-
nik  technologii  żywności.  Składanie  wnio-
sków wraz z dokumentami na wybraną formę 
pozaszkolnego  kształcenia  odbywa  się  od  
01  czerwca  2019  r.  do  25  sierpnia  2019  r. 
w  pierwszym  postępowaniu  rekrutacyj-
nym,  a  w  postępowaniu  uzupełniającym  od  
26  sierpnia  2019  r.  do  30  sierpnia  2019  r. Na 
semestr drugi w  terminie 05  listopada 2019  r. 
do 25 stycznia 2020 r. a w postępowaniu uzu-
pełniającym  w  terminie  od  03  lutego  2020  r.  
do 27 lutego 2020 r.
Zespół Szkół w Ludwinie na kwalifikacyjnych 

kursach  zawodowych  kształci  m.in.  w  zawo-
dach  technik  logistyk,  technik  rachunkowo-
ści,  technik  fotografii  i  multimediów,  technik 
ochrony  fizycznej  osób  i  mienia.  Składanie 
wniosków  na  semestr  pierwszy  odbywa  się  
w  terminie  od  1  maja  2019  r.  do  16  sierpnia 
2019 r. W postępowaniu uzupełniającym w ter-
minie  od  17  sierpnia  2019  r.  do  31  sierpnia  
2019 r. Na semestry rozpoczynające się w  lu-
tym  składanie  dokumentów  odbywa  się  od  
1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a w po-
stępowaniu uzupełniającym od 1 lutego 2020 r. 
do 9 lutego 2020. 
Szczegółowych informacji udzielają sekreta-

riaty poszczególnych zespołów szkół. 

Tekst: Marta Piwońska

Sukcesy uczniów „Bolivara”

Nowa pracownia do kształcenia 
zawodowego. 

Niecałe dwa lata temu otwarte zostały 
zmodernizowane obiekty sportowe przy 
Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Służą 
one nie tyko uczniom, ale i mieszkańcom 
miasta oraz powiatu łęczyńskiego. Niestety, 
nie wszyscy wiedzą jak kulturalnie korzystać 
ze wspólnego dobra.
Wszechobecne niedopałki papierosów, papier-

ki, butelki (nie tylko po wodzie mineralnej) to nie-
stety smutna „norma”. Zamontowane kamery re-
jestrują często zabawy typu: rzut do siatki butelką 
czy jazdę rowerami po nawierzchni bieżni. Kilku-
krotnie wymieniane były siatki  tzw. piłkochwyty. 
Ich koszt  to bagatela 10  tys.  złotych. Osoba zi-
dentyfikowana  przy  przecinaniu  piłkochwytów 
poniesie konsekwencje finansowe, warto więc się 
zastanowić czy taka zabawa się opłaca. Dziś już 
tylko  łata się dziury. Jak długo jeszcze?– dener-
wuje się kierownik administracyjny w ZSG Michał 
Węcławik. Na pewno osoba zidentyfikowana przy 
przecinaniu  piłkołapów  poniesie  konsekwencje 
finansowe,  niestety  będą  to  najprawdopodob-
niej  jej rodzice. Tylko czy o to chodzi, by ścigać, 
grozić, demaskować?  –  tłumaczy.  Korzystajmy 
z kulturą  ze wspólnego dobra, aby służyło nam 
wszystkim jak najdłużej.

Tekst: Marzena Olędzka

Korzystajmy z kulturą 
ze wspólnego dobra

Termomodernizacja 
Internatu w Kijanach. 
Fot. arch. Starostwa
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25 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie 
certyfikatów ,,Zakup Prospołeczny” dla najlep-
szych Podmiotów Ekonomii Społecznej działa-
jących na Lubelszczyźnie. W tym roku Kapituła 
Certyfikująca przyznała certyfikat Łęczyńskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”, 
natomiast Powiatowy Zakład Aktywności Za-
wodowej w Łęcznej otrzymał po raz kolejny 
przedłużenie certyfikatu, który został mu przy-
znany w 2016 r.
Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwa-

nia się promocyjnym znakiem  jakości  jest ogrom-
nym  wyróżnieniem  i  tak  naprawdę  przypieczęto-
waniem  działalności  podmiotów,  które  pomagają 
osobom wykluczonym społecznie  (m.in. niepełno-
sprawnym) w odnalezieniu się na rynku pracy, zna-
lezieniu zatrudnienia i wyrównaniu ich szans w ży-
ciu codziennym. 
Przypomnijmy,  że  założona  w  ubiegłym  roku 

przez Powiat Łęczyński i Gminę Łęczna spółdziel-
nia  „Pod  dobrym  adresem”  oferuje  m.in.  usługi 
z  zakresu  sprzątania,  kompleksowej  pielęgnacji 
terenów  zielonych,  transportu  sprzętu  i  urządzeń 
małych gabarytów, drobnych prac remontowo-bu-
dowlanych.  Istniejący  już ponad 12  lat Powiatowy 
Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zajmuje 
się  działalnością  gastronomiczną,  prowadząc  ba-
rek  w  szpitalu  powiatowym  oraz  realizując  usługi 
cateringowe dla klientów indywidualnych, firm oraz 
instytucji  publicznych. Zachęcamy do korzystania 
z oferty naszych podmiotów ekonomii społecznej. 
Certyfikat to gwarancja, że ich produkty i usługi są 
najwyższej  jakości, a decydując się na nie poma-

gamy  zatrud-
nionym  w  nim 
osobom  niepeł-
nosp rawnym. 
Więcej  informa-
cji:  www.pod-
dob r ymad re -
s e m . c o m . p l 
oraz  www.zaz.
leczna.pl

Tekst:
Justyna 
Sawicka

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem został laureatem konkur-
su dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje 
otoczenie”, organizowanego przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs objął 
swoim zasięgiem ponad 70 gmin z całej 
Polski i był skierowany do wszystkich lokal-
nych podmiotów, które mają realny wpływ 
na jakość życia mieszkańców gminy i po-
trzebują wsparcia w wypełnianiu swojej mi-
sji społecznej. 
W Gminie Cyców najlepszym okazał się pro-

jekt Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go pod tytułem „Razem, Zdrowo, Rozwojowo”. 
Zorganizowanie  na  terenie  MOW  siłowni  na 
świeżym  powietrzu  umożliwi  realizację  głów-
nego  celu  projektu  –  rozwoju  infrastruktury 
społecznej  oraz  prozdrowotną  aktywizację 
lokalnego  życia  społecznego  i  kulturalnego. 
Obecność  ogólnodostępnej  siłowni  pozwoli 
na zaspokojenie potrzeb aktywności ruchowej, 
zarówno  wychowanek  MOW,  jak  i  okolicznej 
ludności. Ulegnie poprawie standard  i  kultura 
życia,  bez  ponoszenia  dodatkowych  kosztów 
finansowych.
Dobrze  zorganizowane  wśród  młodzieży 

zajęcia  na  świeżym  powietrzu  rozładowują 
napięcie psychiczne, redukują  lęk, wzmacnia-
ją  mechanizmy  kontroli,  pobudzają  dynamikę 
rozwojową,  uczą  oceniać własne  siły,  zdoby-
wać wiarę we własne możliwości oraz popra-
wiają komunikację interpersonalną.
W  ramach  projektu  przewidziane  są  liczne 

spotkania  społeczności  lokalnej  ze  specjali-
stami,  m.in.  dietetykiem,  terapeutą  czy  psy-
chologiem.  Działania  mają  ukierunkować  na 
pozytywne zmiany w zachowaniach antyzdro-
wotnych, a dbałość o kondycję fizyczną ukazać 
jako alternatywę na szeroko pojęty stres  i za-
grożenia cywilizacyjne.

Tekst: Małgorzata Koziak

Certyfikat „Zakup Pro-
społeczny” przyznany 
naszym podmiotom 
ekonomii społecznej

MOW w Podgłębokiem 
laureatem konkursu 
dobrosąsiedzkiego 
„WzMOCnij 
swoje otoczenie”

5 czerwca uczniowie klasy I A Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Łęcznej wraz z wychowawczynią, 
Teresą Mudy, przybyli do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Łęcznej na przedwakacyjną lekcję 
biblioteczną. 
Mali  czytelnicy  wysłuchali  „Legendy  o  łęczyń-

skim  herbie”.  Następnie  opowiadali  o  bohater-
skim dziku, który uratował miasto przed pożarem. 
W dalszej części  lekcji dzieci kolorowały herb na-
szego miasta i oglądały książki o dzikich zwierzę-
tach. 
W podziękowaniu za sumienną pracę uczniowie 

dostali  dyplomy  przyjaciół  biblioteki,  które  sami 
pieczętowali  oraz  kolorowe  naklejki  i  zakładki  do 
książek.  Kolejną  atrakcją  było malowanie  twarzy. 
Wszystkie  oczekiwania  naszych  młodych  przy-
jaciół  zostały  spełnione.  Na  buziach  pojawiły  się 
portrety  ulubionych  bohaterów,  kwiatki,  motylki, 
nawet samochodziki! Okrzykom zachwytu nie było 
końca. Do zobaczenia po wakacjach!

Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska

Przygoda z dzikiem w bibliotece powiatowej

Lekcja biblioteczna w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej. Fot. arch. PBP w Łęcznej

Certyfikat 
„Zakup 
Prospołeczny”

22 maja w Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim odbyła się debata pt. „Dlaczego rodzina 
zastępcza?”. Uczestnicy debaty mogli się 
przekonać jak istotna i ważna jest rola rodzin 
zastępczych, a zasłużeni rodzice zastępczy zo-
stali uhonorowani wyróżnieniami przyznanymi 
przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
Spotkanie objęła swoim patronatem para pre-

zydencka, a głównym organizatorem był Marsza-
łek  Jarosław  Stawiarski.  Wśród  zaproszonych 
gości  znaleźli  się m.in. Wicewojewoda Lubelski 
Robert  Gmitruczuk,  Lubelska  Kurator  Oświaty 
Teresa  Misiuk,  Wicemarszałek  Województwa 
Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedsta-
wiciele  instytucji publicznych  i  samorządowych 
do spraw rodzin oraz członkowie rodzin zastęp-
czych, którzy stanowili najliczniejszą grupę.
Podczas  spotkania  rozważano  m.in.  temat 

psychologicznych aspektów opieki nad dziećmi 

pozbawionymi  rodziny  biologicznej.  Głównym 
punktem programu wydarzenia było wyróżnie-
nie  przez  Marszałka  Województwa  rodziców 
zastępczych. W imieniu Marszałka wyróżnienia 
wręczył Wicemarszałek Zbigniew Wojciechow-
ski. Wśród wyróżnionych  z  całego wojewódz-
twa rodziców zastępczych znaleźli się  również 
rodzice zastępczy z powiatu łęczyńskiego: Pań-
stwo  Urszula  i  Sławomir  Jabłońscy,  Państwo 
Małgorzata  i Marian Piotrowscy oraz Pani  Ja-
dwiga Więcławska. Wręczając wyróżnienia Wi-
cemarszałek  dziękował  rodzinom  zastępczym 
mówiąc: Państwo jesteście tymi osobami, które 
umożliwiają dzieciom wskrzeszać sny o bezpie-
czeństwie, o rodzinnym cieple, o tym, że nawet 
osoby, które są w jakiś sposób skrzywdzone 
mogą czuć się u siebie, wśród najbliższych. 
Czuć ciepło, rodzinną radość i za to dziękuję.

Tekst: Elżbieta Brodzik

„Dlaczego rodzina zastępcza?” - debata 
w LUW

1 czerwca na terenach Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów 
odbył się Narodowy Dzień Dzie-
cka. W wydarzeniu wzięły udział 
dzieci z naszego powiatu – pod-
opieczni Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Łęcznej, 
Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Kijanach i Przedszko-
la Samorządowego w Milejowie.
Tuż po godz. 10.00 bramy Kan-

celarii  Prezesa  Rady  Ministrów 
zostały  otwarte  i  dzieci  wraz 
z opiekunami mogły wejść na  te-
ren ogrodów, gdzie czekały na nie 
różnorodne atrakcje. Chętni mogli 
obserwować  jak  działają  roboty 
saperskie,  zrobić  sobie  zdjęcie 
w pojazdach bojowych, wziąć do 
ręki  karabin,  pojeździć  na  symu-
latorze,  a  także  przymierzyć  woj-
skowe  kamizelki  czy  hełmy.  Inni 
próbowali swoich sił w wielu kon-
kurencjach sportowych. Najmłodsi 
mogli też poszerzyć swoją wiedzę 
na  temat  polskiej  przyrody,  a  na 
stanowiskach lokalnych producen-
tów  żywności  spróbować  regio-

nalnych  przysmaków.  Ciekawość 
dzieci  wzbudzało  również  stoisko 
Instytutu  Ekspertyz  Sądowych 
w  Krakowie,  którego  pracownicy 
pobierali  odciski  palców  i  druko-
wali je chętnym na pamiątkę. 
Gry  i zabawy w ogrodach przy 

kancelarii  premiera  trwały  do 
godz.  17.00.  Po  pełnym  atrakcji 
dniu  zmęczone,  ale  szczęśliwe 
dzieci  wróciły  do  domu.  Wyjazd 

naszych  podopiecznych  do  War-
szawy odbył się z inicjatywy Staro-
sty  Krzysztofa  Niewiadomskiego 
oraz  Sekretarza Michała  Pelczar-
skiego, na zaproszenie Krzysztofa 
Michałkiewicza  –  Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Pełnomocni-
ka Rządu do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych.

Tekst: Beata Cieślińska

Dzieciaki z powiatu łęczyńskiego 
na Narodowym Dniu Dziecka w Warszawie

Narodowy Dzień Dziecka w War-
szawie. Fot. arch. PPP w Łęcznej.

Obchody Świa-
towego Dnia 
Inwalidy i Osób 
Niepełnospraw-
nych w Łęcznej
23 maja odbyło się spotkanie 

z osobami dotkniętymi niepeł-
nosprawnością z okazji Świa-
towego Dnia Inwalidy i Osób 
Niepełnosprawnych. W spot-
kaniu wzięli udział Wicestaro-
sta Łęczyński – Dawid Kostecki 
oraz Burmistrz Łęcznej – Leszek 
Włodarski. Organizatorem spot-
kania był Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Od-
dział w Łęcznej.
Pielęgnowanie  pamięci  o  oso-

bach  z  niepełnosprawnościami 
i organizowanie tego typu spotkań 
jest    niezwykle  ważne,  ponieważ 
przeciwdziała  wykluczeniu  spo-
łecznemu czy osamotnieniu,  które 
często  towarzyszy  osobom  cho-
rym lub w podeszłym wieku. 

Tekst: Justyna Słomka
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„Radość dzieciom” – pod takim hasłem 31 
maja pod Starostwem Powiatowym w Łęcznej 
odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka, zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie „Schody życia” 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego. Piknik 
towarzyszył uroczystemu przeniesieniu Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. 
Piękna pogoda, mnóstwo atrakcji i dziecięca ra-

dość towarzyszyły wszystkim tego dnia. Wydarze-
nie  rozpoczęło  uhonorowanie Starosty Krzysztofa 
Niewiadomskiego,  Burmistrza  Leszka Włodarske-
go oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej  Agnieszki  Litwinek-Jabłoniec  Orderami 
Uśmiechu,  wykonanymi  przez  Przedszkole  „Ca-
sper”. Na przygotowanej scenie zaprezentowali się 
mali artyści z terenu całego powiatu łęczyńskiego. 
Wśród nich były dzieci i młodzież z następujących 
placówek: Szkoły Podstawowej w Dratowie, Ośrod-
ka  Rewalidacyjno-Wychowawczego  w  Łęcznej, 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pod-
głębokiem,  Przedszkola  Niepublicznego  i  Żłobka 
„Casper”  z  Łęcznej,  Przedszkoli  Niepublicznych 
„Aniołek”, Przedszkoli Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 4 
w Łęcznej, Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie, 
Szkoły Podstawowej w Zezulinie, Szkoły Podstawo-
wej w Januszówce, Szkoły Podstawowej w Zawie-
przycach, Szkoły Podstawowej w Nadrybiu, Szkoły 
Podstawowej w Łańcuchowie, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Łęcznej oraz Szkoły Podstawowej w Pucha-
czowie. 
Równolegle z występami artystycznymi odbywa-

ły się animacje, gry i zabawy przygotowane przez: 
Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” i Stowarzysze-
nie  Chorągiew  Zamku  w  Zawieprzycach,  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Powiatowe 
Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Przedszkole  Niepub-
liczne i Żłobek „Casper”, Poradnię Psychologiczno
-Pedagogiczną w Łęcznej, Zespół Szkół  im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Młodzieżowy 
Ośrodek  Wychowawczy  w  Podgłębokiem,  GKS 
Górnik  Łęczna  i  Szkołę  Mistrzostwa  Sportowego 
Górnika Łęczna, Słowiański Gród w Wólce Biele-

ckiej, Bank Spółdzielczy w Łęcznej. 
Na  dzieci  czekały  dmuchane  zamki,  ogromne 

bańki mydlane  firmy  KIC  KIC  oraz  pokazy wirtu-
alnej  rzeczywistości  Virtual  Quest  Lublin.  Dużym 
zainteresowaniem  uczestników  cieszyły  się  rów-
nież  pojazdy  wojskowe  Batalionu  Dowodzenia 
Wielonarodowej  Dywizji  w  Lublinie,  radiowóz  Ko-
medy Powiatowe Policji w Łęcznej, karetka SPZOZ 
w  Łęcznej,  samochód  służbowy  Straży  Miejskiej 
w Łęcznej, motocykle Stowarzyszenia Motocyklo-
wego Patria oraz ciekawe stoiska i pokazy w wyko-
naniu: Zespołu Szkół w Ludwinie, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Łęcznej,  Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespołu Szkół Nr 2 
im.  Simona  Bolivara  w  Milejowie,  Zespołu  Szkół 

Górniczych  w  Łęcznej,  Gminy  Puchaczów,  Gmi-
ny  Spiczyn,  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu 
w Ludwinie, Stowarzyszenia „Amazonki” z Łęcznej, 
Wirtualnych Powiatów 3 Sp. z o.o., Zarządu Dróg 
Powiatowych,  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej 
w Łęcznej oraz Getin Banku. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w orga-

nizację pikniku, a licznym sponsorom za wsparcie: 
Gmina Łęczna, Bank Spółdzielczy w Łęcznej, BGŻ 
BNP Paribas S.A., Concordia Ubezpieczenia,  Le-
wiatan,  Górnik  Kebab&Burger,  Lodomania,  CAFE 
AGABELLA, dr Piotr Jastrzębski, wata cukrowa BA-
WIMY. Dzięki Państwu wspólnie sprawiliśmy wiele 
radości dzieciom z naszego powiatu.

Tekst: Beata Cieślińska

Radosny Dzień Dziecka przy Starostwie

24 maja na placu przy ul. Wio-
sennej w Łęcznej zorganizowany 
został Piknik Rodzinny dla miesz-
kańców powiatu łęczyńskiego, 
w ramach kampanii „Razem Prze-
ciwko Przemocy – dla Powiatu Łę-
czyńskiego”, Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz Dnia Matki, któ-
rego organizatorem było Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Łęcznej i Zespołem Interdy-
scyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Łęcznej.
Pogoda,  publiczność  i  zaproszeni 

goście  dopisali.  Od  początku  o  ich 
dobrą  zabawę  dbała  ekipa  anima-
torów.  Każdy  mógł  znaleźć  coś  dla 
siebie,  zarówno  miłośnicy  sportu, 

jak  i aktywności artystycznych. Były 
konkursy,  dmuchane  zjeżdżalnie, 
malowanie  twarzy.  Główną  atrakcją 
były m.in. występy artystyczne dzie-
ci  z  Przedszkola  w  Zofiówce  oraz 
gimnazjalistów  z  Zofiówki,  wystę-
py  uczestników  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej  w  Janowicy  –  zespołu 
„Bębnoludy”  z  występem  solowym 
Łukasza  Liska,  program  artystyczny 
przygotowany przez Szkołę Muzycz-
ną Yamaha w Łęcznej oraz program 
artystyczno-rozrywkowy  przygoto-
wany  przez  „Scenę  Juno”.  Podczas 
pikniku  dzieci  mogły  obejrzeć  rów-
nież  wnętrze  radiowozu  oraz  wozy 
strażackie. Dla wszystkich uczestni-
ków przewidziany był poczęstunek.

Tekst: Barbara Tryk

Udany Piknik RodzinnyPowiat Łęczyński na Lubelskich Targach Turystycznych
Najciekawsze regiony turystycz-

ne Lubelszczyzny, a także goście 
z woj. małopolskiego i Węgier za-
prezentowali się na X Lubelskich 
Targach Turystycznych, które od-
były się w dniach 24-26 maja na 
Starym Mieście. Wśród wystaw-
ców nie zabrakło stoiska Poje-
zierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 
które przygotowały Starostwa: 
w Łęcznej i we Włodawie.
Oprócz  Pojezierza,  Zamościa 

i Roztocza, Krainy Lessowych Wąwo-

zów, Chełma swoją ofertę  zaprezen-
towały muzea, a także przedsiębiorcy 
z branży turystycznej i kulturalnej. 
Na  stoisku  „Kameralnego Pojezie-

rza” można było zapoznać się z cie-
kawą  ofertą  wypoczynku:  spacerów 
ścieżkami  przyrodniczymi  w  Pole-
skim  Parku  Narodowym  i  w  nadleś-
nictwach,  aktywnym  wypoczynkiem 
nad  jeziorami,  szlakami  rowerowymi 
i  kajakowymi,  muzeami,  zabytkami 
związanymi  z  wielokulturowością 
i  historią  naszego  regionu,  najcie-

kawszymi  imprezami. Uwagę odwie-
dzających  przyciągał  nowy,  bogato 
ilustrowany folder turystyczny, wyda-
ny  w  tym  roku  przez  Starostwo  Po-
wiatowe w Łęcznej. 
Folder  dostępny  jest  w  działającym 

przy Starostwie Centrum Informacji Tu-
rystycznej, a w wersji elektronicznej na 
stronie: www.kameralnepojezierze.com.
Podczas  targów  mieliśmy  okazję 

porozmawiać  z  wieloma  turystami, 
przedstawiając  im  możliwości  atrak-
cyjnego  spędzenia  czasu  w  naszym 
regionie  –  zarówno  podczas  krótkiej 
weekendowej  wycieczki,  jak  i  pod-
czas dłuższego pobytu. 

Targi w Lublinie przy niewielkich 
kosztach dają nam możliwość do-
tarcia z informacją o atrakcjach na-
szego powiatu zarówno do miesz-
kańców Lublina jak i turystów z kraju 
i zagranicy, którzy odwiedzają w tym 
czasie Lublin. Do naszego stoiska 
podchodzili m.in. turyści z Warsza-
wy, Płocka czy Katowic – mówi Marta 
Piwońska  Naczelnik  Wydziału  Edu-
kacji,  Kultury  i  Spraw  Społecznych 
Starostwa  Powiatowego w  Łęcznej, 
która podobnie jak Starosta Krzysz-
tof Niewiadomski i Sekretarz Powia-
tu Michał Pelczarski  odwiedziła  na-
sze stoisko.

Tekst: Beata Cieślińska

Stoisko Kameralnego Pojezierza. 
Fot. arch. Starostwa

Podczas pikniku na 
dzieci czekało wiele 

zabaw. Fot. arch. 
MOPS w Łęcznej

Wszyscy starali się sprawić dzieciom dużo radości. 
Fot. arch. Starostwa

Atrakcje dla małych wielbicieli motoryzacji. 
Fot. arch. Starostwa.

Występy artystyczne zaprezentowane przez dzieci. 
Fot. arch. Starostwa

Na pikniku dla dzieci 
nie mogło zabraknąć 
dmuchanych zjeżdżalni. 
Fot. arch. Starostwa



strona 6

Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego. Nr 6/2019

Uroczystość upamiętniająca  
74. rocznicę mordu w lesie  
siostrzytowskim zorganizowana 
przez Towarzystwo Przyjaciół Mi-
lejowa, odbyła się 9 czerwca br. 
przy mogile poległych żołnierzy. 
Zgromadzeni tłumnie uczestnicy 
wydarzenia wzięli udział w polo-
wej mszy św. odprawionej w in-
tencji ofiar II wojny światowej 
i czasów stalinowskich. Odczyta-
no Apel Pamięci i złożono kwiaty 
przy mogile poległych żołnierzy 
Armii Krajowej. Oficjalną część 
obchodów rocznicowych zakoń-
czył Piknik Żołnierski i wspólny 
poczęstunek.
24 maja  1945  r.  już  po  zakończe-

niu  II  wojny  światowej  w  okolicach 
Siostrzytowa  miała  miejsce  bitwa 
stoczona  przez  oddział  żołnierzy 
„wyklętych” mjr. Józefa Wojtunia ps. 
„Sęk-Zawieja”  z  żołnierzami  komu-
nistycznego  Urzędu  Bezpieczeń-
stwa i sowieckiego NKWD. Do bitwy 
doszło  na  skutek  zdrady  jednego 
z  partyzantów  z  kilkudziesięciooso-
bowego  oddziału  przebywającego 

w  Kolonii  Majdan  Siostrzytowski. 
Partyzanci  kwaterowali  w  zabudo-
waniach  miejscowych  gospodarzy. 
Dla  bezpieczeństwa  wystawiono 
wartę,  jednak  jeden  z  wartowników 
okazał się zdrajcą i opuścił swój po-

sterunek  informując  nieprzyjaciela 
o  możliwości  napadu.  Napastnikom 
udało się szybko okrążyć  i  zaatako-
wać  śpiących  partyzantów.  Doszło 
do nierównego starcia, wskutek któ-
rego oddział partyzantów został roz-

bity i zginęło 27 osób. Ciała 17 zabi-
tych spoczywają w zbiorowej mogile 
w miejscu bitwy, natomiast ciała po-
zostałych zabrały rodziny i pochowa-
ły m.in. na okolicznych cmentarzach.

Tekst: Justyna Słomka

Trwają długo wyczekiwane waka-
cje. Zachęcamy wszystkich turystów 
i mieszkańców regionu do odwie-
dzania naszej strony internetowej 
www.kameralnepojezierze.com oraz 
do pobrania mobilnej aplikacji tu-
rystycznej „Kameralne Pojezierze”, 
z którymi łatwiej i ciekawiej można 
zaplanować letni wypoczynek z ro-
dziną czy przyjaciółmi.
Strona  internetowa  oraz  aplikacja 

zawierają  m.in.  informacje  na  temat 
ciekawych  miejsc,  zabytków,  atrakcji 
dla dzieci, ścieżek przyrodniczych, tras 
rowerowych i kajakowych na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim.  W  aplikacji 
znajduje się  również planer, dzięki któ-
remu można  samodzielnie  ułożyć  pro-
gram wycieczki  i  skorzystać z nawiga-
cji. Na stronie i w aplikacji dostępne są 
również  informacje o aktualnych  i nad-
chodzących  wydarzeniach  kulturalno-
rozrywkowych. Użytkownikom aplikacji 
przypominają o nich także wysyłane co 
tydzień wiadomości na telefon. 
Aplikacja  działa  w  systemie  Android 

oraz  iOS. Można  ją  bezpłatnie  pobrać 
ze  strony  internetowej  www.kameral-
nepojezierze.com  oraz  bezpośrednio 
ze sklepów  internetowych Google Play 
i  AppStore.  Kameralne  Pojezierze  ma 
również swój profil na portalu społecz-
nościowym Facebook – zapraszamy do 
jego  polubienia,  dzięki  czemu  będzie-
cie  na  bieżąco  wiedzieć,  co  dzieje  się 
w okolicy.
Przez  cały  rok  zapraszamy  też  do 

mieszczącego  się  przy  naszym  Staro-
stwie  Lokalnego  Centrum  Informacji 
Turystycznej,  gdzie  bezpłatnie  można 
otrzymać materiały  informacyjne o  na-
szym  powiecie  i  województwie.  Punkt 
informacji  turystycznej  czynny  jest  od 
poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7.00-
15.00 (wtorek 8.00-16.00). Mieści się na 
parterze  Centrum  Zarządzania  Siecią, 
al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna.

Tekst: Beata Cieślińska

Zgodnie z coroczną tradycją 
powiatowe obchody Dnia Stra-
żaka 2019 w Łęcznej zainauguro-
wała msza święta w intencji stra-
żaków, którą 4 maja w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny odprawił 
Kapelan Strażaków Powiatu Łę-
czyńskiego ks. Janusz Rzeźnik. 
Kolejnym etapem obchodów był 
uroczysty apel, który odbył się 31 
maja w Komendzie Powiatowej 
PSP w Łęcznej.
W  uroczystym  apelu  uczestni-

czyli  zaproszeni  goście:  st.  bryg. 
Szczepan Goławski – Zastępca Lu-
belskiego  Komendanta  Wojewódz-
kiego PSP w Lublinie, ks. Waldemar 
Taracha – Zastępca Kapelana Stra-
żaków  Powiatu  Łęczyńskiego,  Jo-
anna Wojciechowska  –  Komendant 
Straży  Miejskiej  w  Łęcznej,  pod-
insp. Sławomir Cielniak  – Zastępca 
Komendanta  Powiatowego  Policji 
w  Łęcznej, Krzysztof Niewiadomski 
–  Starosta  Łęczyński,  Leszek  Wło-
darski – Burmistrz Łęcznej, Andrzej 
Chabros – Wójt Gminy Ludwin, Wie-
sław  Pikuła  –  Wójt  Gminy  Cyców, 
Marian  Stadnik  –  Zastępca  Wójta 

Gminy  Puchaczów,  Grzegorz  Tka-
czuk  –  Zastępca  Wójta  Gminy  Mi-
lejów, Artur Wasil – Prezes Zarządu 
LW „Bogdanka” S.A. oraz Wojciech 
Adamski – Prezes Zarządu CH „Wa-
mex” w Łęcznej.
Przybyłych  gości  powitał  Ko-

mendant  Powiatowy  PSP  w  Łęcz-
nej  bryg.  Michał  Pytlak.  Następnie 
odbyło  się  wręczenie  odznaczeń, 
awansów  na  wyższe  stopnie  służ-
bowe i wyróżnień. W części podsu-
mowującej  uroczystość  głos  zabrał 
Zastępca Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP oraz zaprosze-
ni goście, którzy przekazali na ręce 
Komendanta  Powiatowego  PSP 
w Łęcznej podziękowania, życzenia 
i gratulacje. Starosta Krzysztof Nie-
wiadomski  dodatkowo  podkreślił 
fakt, że straż pożarna cieszy się od 
lat największym zaufaniem społecz-
nym  ze  wszystkich  służb  publicz-
nych.  Podziękował  również  straża-
kom  za  przeprowadzenie  szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej  dla  pracowników Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej.

Tekst: Robert Gruszecki

2 czerwca w Ludwinie odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożar-
nicze dla jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z terenu po-
wiatu łęczyńskiego. W zawodach 
udział wzięło 40 drużyn męskich 
(gmina Cyców – 5 drużyn, Łęcz-
na – 5 drużyn, Milejów – 8 drużyn, 
Puchaczów – 9 drużyn, Spiczyn –  
6 drużyn, Ludwin – 7 drużyn) oraz 
5 drużyn kobiecych (OSP Jawidz, 
OSP Świerszczów, OSP Albertów, 
OSP Rogóźno, OSP Zalesie).
Zawody  rozegrane  zostały 

w  trzech  konkurencjach:  musztra 
pododdziału  pożarniczego,  sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane 
zawody  sportowo-pożarnicze  były 
okazją do sprawdzenia przygotowa-
nia  kondycyjnego,  mobilności  i  za-
angażowania  strażaków  poszcze-
gólnych jednostek oraz sprawdzenia 
sprawności  sprzętu,  jaki  znajduje 
się  na  ich  wyposażeniu.  Komisję 
sędziowską powołał Komendant Po-

wiatowy PSP w Łęcznej bryg. Michał 
Pytlak, a sędzią głównym zawodów 
był  bryg.  Marian  Lato.  Najlepszy 
wynik  spośród  wszystkich  drużyn 
męskich  osiągnęli  druhowie  z  OSP 
Ostrówek, a wśród drużyn damskich 
OSP Jawidz. 
Najlepsze  drużyny  męskie  w  po-

szczególnych  gminach  to:  Gmina 
Cyców  –  OSP  Cyców,  Gmina  Lu-
dwin  – OSP Dratów, Gmina Łęczna 
– OSP Karolin, Gmina Milejów – OSP 
Milejów,  Gmina  Puchaczów  –  OSP 
Ostrówek,    Gmina  Spiczyn  –  OSP 
Jawidz.
Drużyny,  które  zajęły  czołowe 

miejsca w poszczególnych gminach 
otrzymały  nagrody  i  dyplomy  ufun-
dowane  przez  Burmistrza  Łęcznej 
i  wójtów.  Gospodarzem  zawodów 
był  Zarząd  Oddziału  Gminnego 
ZOSP  RP  w  Ludwinie  przy  współ-
udziale Gminy Ludwin.

Tekst: Robert Gruszecki

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Lokalne Centrum 
Informacji 
Turystycznej 
poleca

Rocznica mordu 
w lesie 
siostrzytowskim

Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze

Turystyczna aplikacja na telefon 
„Kameralne Pojezierze". 
Fot. arch. StarostwaZmagania strażaków z OSP. Fot. KPPSP w Łęcznej

Uroczysty apel 
przy komendzie. 

Fot. arch. 
Starostwa

Hołd partyzantom oddał 
Sekretarz Michał 
Pełczarski i liczne 
grono mieszkańców 
powiatu. Fot. arch. TPM
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11 czerwca na terenie 
Nadleśnictwa Lubartów 
zostały przeprowadzone 

międzypowiatowe ćwicze-
nia ratownicze „Łęczna 
2019”. Głównymi założenia-

mi ćwiczeń był pożar lasu 
na dużym obszarze oraz 
organizacja zaopatrzenia 
wodnego podczas tego typu 
zdarzeń. 
W  działaniach  brały  udział 

siły Państwowej Straży Pożar-
nej z powiatów:  łęczyńskiego, 
chełmskiego, krasnostawskie- 
go,  lubartowskiego,  lubelskie-
go, włodawskiego, świdnickie-
go i zamojskiego. 
Siły  PSP  wspierały  jed-

nostki  OSP  z  terenu  naszego 
powiatu.  Założenie  główne 
oraz epizody pomocnicze po-
zwoliły  również  doskonalić 
współpracę  z  pracownikami 
Lasów  Państwowych,  Policją, 
Państwowym  Ratownictwem 
Medycznym  oraz  przedstawi-
cielami samorządu.

 Tekst: Robert Gruszecki

13 czerwca w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łęcz-
nej odbyła się ewaluacyjna debata 
społeczna w ramach cyklu debat 
„Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie, możesz mieć na nie wpływ”.
Celem  przedsięwzięcia  było  pod-

sumowanie  działań  podjętych  przez 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 
Policji w Łęcznej, uzyskanych na pod-
stawie  wniosków  i  zaleceń  podczas 
listopadowej debaty  społecznej o  te-
macie  przewodnim  „Bezpieczeństwo 
ucznia”.
Łęczyńscy  funkcjonariusze  przed-

stawili prezentację, w której odnieśli się 
do wszystkich wniosków z zeszłorocz-
nej listopadowej debaty tj.: organizacji 
spotkań  profilaktycznych  w  szkołach 
dotyczących  cyberprzemocy,  zwięk-

szenia kontroli rejonu przy łęczyńskich 
szkołach w dni nauki z uwagi na wzmo-
żony  ruch  pojazdów,  głównie  przed 
rozpoczęciem  i zakończeniem się za-
jęć oraz zorganizowania przy szkołach 
lokalnych grup zrzeszających młodzież 
działającą na rzecz profilaktyki uzależ-
nień, funkcjonującej w latach ubiegłych 
na zasadach ogólnopolskiego progra-
mu „PaT”. 
Zastępca  Komendanta  Powiato-

wego Policji w Łęcznej podinsp. Sła-
womir Cielniak omówił aktualną skalę 
przedmiotowego  problemu.  Następ-
nie  Naczelnik  Wydziału  Prewencji 
KPP w Łęcznej kom. Andrzej Kowalski 
przedstawił  informacje na  temat Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
i aplikacji „Moja Komenda”. 

Tekst: Izabela Zięba

Na upały nie ma rady? Są, oto 10 najważ-
niejszych zasad, których przestrzeganie po-
zwoli nam przetrwać gorące, letnie dni.
1. PIJ DUŻO WODY  –  podstawą  dobrego  sa-
mopoczucia podczas upałów  jest odpowiednie 
nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3  li-
trów płynów – powinna to być woda wysokozmi-
neralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz 
soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy 
unikać natomiast napojów z kofeiną  (np.  kawa, 
cola) oraz alkoholu.
2. UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ  – 
słońce najsilniej operuje w środku dnia, dlatego 
w godzinach 11:00 – 15:00 lepiej pozostań w po-
mieszczeniu. Jeśli musisz wyjść z domu, ochroń 
ciało – zastosuj kremy z filtrem UV, ubierz jasne, 
lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę 
na głowę i staraj się przebywać w cieniu. Ogra-
nicz  intensywną  aktywność  fizyczną,  przyczy-
niającą się do przegrzania organizmu.
3. OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – pod-
czas gorących dni zasłaniaj okna, szczególnie te 
od słonecznej strony. Otwieraj je i odsuwaj żalu-
zje dopiero wieczorem, gdy  temperatura spad-
nie. 
4. ZATROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – 
ich organizmy najgorzej reagują na upały. Dzieci 
i osoby starsze nie czują dobrze pragnienia i są 
narażone  na  nadmierną  utratę  wody.  Powinny 

być otoczone szczególną opieką. Każdy starszy 
człowiek może mieć schorzenia sercowo-naczy-
niowe. 
5. PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH – zadbaj, aby 
Twoje zwierzaki miały zawsze zapewniony swo-
bodny  dostęp  do  chłodnej  wody  i  przebywały 
w możliwie chłodnych pomieszczeniach. 
6. SAMOCHÓD NA SŁOŃCU TO ŚMIERTEL-
NA PUŁAPKA – pod żadnym pozorem nie zo-
stawiaj  dziecka,  osoby  starszej,  zwierzęcia  za-
mkniętego w samochodzie – temperatura rośnie 
w nim błyskawicznie i może okazać się zabójcza 
dla przegrzanego organizmu.
7. PORADŹ SIĘ LEKARZA  –  jeśli  cierpisz  na 
jakieś  choroby poradź  się  lekarza,  który powie 

Ci,  jak uniknąć odwodnienia  i zaostrzenia Two-
ich schorzeń. Nadmierne ciepło nasila problemy 
układu krążenia. Masz obrzęki nóg lub szybciej 
się męczysz - zgłoś się do lekarza.
8. WZYWAJ POMOCY – TELEFON ALARMO-
WY 112 – zadzwoń, gdy dzieje się coś niepoko-
jącego z Tobą lub w innymi osobami w Twoim 
otoczeniu.
9. UTRZYMAJ LEKKĄ DIETĘ  – w gorące dni 
najlepiej  jeść potrawy  składające  się  z warzyw 
i  owoców.  Doskonale  zatem  sprawdzą  się  np. 
lekkostrawne  sałatki,  które  nie  tylko  orzeźwią, 
ale  również nie obciążą dodatkowo organizmu, 
zajętego radzeniem sobie z upałem. Unikaj dań 
ciężkich, smażonych, tłustych i mięsnych.
10. UWAŻAJ NA RÓŻNICE TEMPERATUR 
– w  upalne  dni  przejście  z  gorącego  podwórka 
do  zimnego  pomieszczenia  może  się  wydawać 
zbawienne.  Jednak  w  ostatecznym  rozrachun-
ku duże różnice temperatur nie są korzystne dla 
organizmu. Dlatego nie poleca się picia  lodowa-
tych napoi (powinny mieć temperaturę pokojową), 
gwałtownego zanurzania się w zimnej wodzie (ze 
względu na niebezpieczeństwo szoku termiczne-
go – do basenu, czy  jeziora wchodź stopniowo, 
powoli),  czy  „rozkręcania”  klimatyzacji  (może 
skutkować  przeziębieniami,  infekcjami  dróg  od-
dechowych, bólami mięśni czy nerwobólami). 

Opracowanie: PSSE w Łęcznej

Ewaluacyjna debata społeczna o bezpieczeństwie

Rady na letnie upały

Debata w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Międzypowiatowe 
ćwiczenia Państwowej 

Straźy Poźarnej. Fot. 
arch. KPPSP w Łęcznej

Czas wakacji to czas beztroski i radości, 
ale także wytężonej pracy w gospodarstwach  
rolnych. Niestety co roku dochodzi do wielu 
tragicznych zdarzeń, także z udziałem naj-
młodszych mieszkańców  terenów wiejskich. 
Aleksandra Hadzik  – Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego,  zwraca  się  z  ape-
lem  do  rodziców  i  dzieci  o  wzmożenie  troski 
o bezpieczeństwo podczas  letniego wypoczyn-
ku.  Coroczny  apel  Prezesa  KRUS  ma  na  celu 
uświadomić dzieciom jakie zagrożenia występują 
w gospodarstwach rolnych, jak i zwrócić uwagę 
rodzicom  na  bezpieczną  organizację  pracy.  Na 
stronie  internetowej  www.prewencja.krus.gov.pl 
jest  dostępny  kurs  e-learningowy  „Bezpiecznie 
na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zachę-
camy do skorzystania. 

Tekst: Justyna Słomka

Bezpieczne wakacje 
na wsi

24 maja 2019 r. Lubelski Oddział Regionalny 
świętował 25-lecie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Uroczystość roz-
poczęła się mszą św. w Archikatedrze Lubel-
skiej, a następnie uczestnicy spotkali się przy 
Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, gdzie posadzili jubile-
uszowy dąb.
Powiat Łęczyński reprezentowali: Krzysztof Nie-

wiadomski – Starosta oraz Michał Pelczarski – Se-
kretarz. Przybyłych gości, wśród których byli par-
lamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, 
dawni dyrektorzy oraz osoby współpracujące z lu-
belskim oddziałem, powitali: Maria Fajger – prezes 
ARiMR wraz z Krzysztofem Gałaszkiewiczem – dy-
rektorem  Lubelskiego  Oddziału  ARiMR.  Podczas 
uroczystej  konferencji  odbyły  się  okolicznościowe 
przemówienia podsumowujące działalność Lubel-
skiego Oddziału.
Prezes  Maria  Fajger  podkreśliła,  że  ARiMR  to 

przede wszystkim ludzie, to dzięki nim Lubelski Od-
dział pełni ogromną rolę w rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich Lubelszczyzny. Podczas uroczy-
stości  wręczono  odznaczenia  beneficjentom  oraz 
medale dla pracowników za długoletnią służbę.

 Tekst: Justyna Słomka

Lubelski Oddział 
Regionalny uczcił 
25-lecie ARiMR

8 czerwca na stadionie w Łęcznej został 
rozegrany ostatni mecz Ekstraligi Kobiet se-
zonu 2018/2019. Nie mogło być inaczej – pił-
karki GKS „Górnik Łęczna” ponownie zdoby-
ły tytuł Mistrza Polski.

Nasza drużyna pokonała KKPK Medyk Konin 
2:0. Obydwie bramki zdobyła Ewelina Kamczyk. 
Uroczystych gratulacji  i wręczenia Pucharu do-
konał m.in. Zbigniew Boniek – Prezes PZPN.

Tekst: Justyna Słomka

Tytuł Mistrza Polski obroniony

Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze 
„Łęczna 2019”
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Rada Powiatu – część II
Małgorzata Anna Więcławska-Siwek

Mam 40 lat, ukończyłam medycynę wetery-
naryjną oraz studia w zakresie marketingu i za-
rządzania. Od urodzenia mieszkam na terenie 
gminy Cyców i tu, jako lekarz weterynarii pro-
wadzę  prywatną  praktykę  lekarską. W  swojej 
pracy w Radzie Powiatu w Łęcznej od 2010 r. 
wspieram wszelkie  inicjatywy mające  na  celu 
poprawę  jakości  życia mieszkańców  tego  re-
gionu. Priorytetem jest dla mnie wspomaganie 
dalszego  rozwoju  systemu  opieki  zdrowotnej 
oraz  szkolnictwa  w  naszym  powiecie.  Chcę 
wspierać rozwój gospodarczy poprzez promo-
wanie  i  wykorzystanie  atutów  turystycznych 
oraz  bogactw  mineralnych  regionu.  Bardzo 
dużą  wagę  przywiązuję  do  pomocy  osobom 
najbardziej  potrzebującym,  w  tym  niepełno-
sprawnym  –  aktywnie  uczestniczę  w  działa-
niach  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób 
Niepełnosprawnych. Jestem do Państwa dys-
pozycji pod nr tel. 692 453 111.

Krystyna Wiśniewska

Posiadam  wykształcenie  wyższe  prawnicze. 
Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Admini-
stracji  UMCS w  Lublinie,  studia  podyplomowe 
w zakresie menedżerskim dla kadry kierowniczej 
w  administracji  publicznej  na Wydziale  Ekono-
micznym  UMCS  w  Lublinie  oraz  studia  pody-
plomowe  w  zakresie  prawno-samorządowym 
w  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Jestem inicjatorką i założy-
cielką  „Forum Kobiet Gminy Milejów”. Obecnie 
jestem na emeryturze. Jako radny Rady Powiatu 
od początku jego funkcjonowania oraz wieloletni 
pracownik administracji państwowej i samorzą-
dowej  (w  tym  20  lat  na  stanowisku Sekretarza 
Gminy Milejów)  posiadam duże  doświadczenie 
w pracy dla społeczności  lokalnej. Za prioryte-
towe działania w obecnej kadencji Rady Powia-
tu uważam inwestycje drogowe oraz inwestycje 
w służbie zdrowia.

Mirosław Tarkowski

Mam 51 lat. Ukończyłem AWF w Gdańsku. 
Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Łęcznej, trenerem grup młodzieżowych 
Górnika Łęczna, Prezesem Szkolnego Związ-
ku  Sportowego  w  Łęcznej,  organizatorem 
wielu  cyklicznych  imprez  sportowych  oraz 
konkursu patriotycznego „Biel i Czerwień Bar-
wy Niepodległości”, członkiem Prawa i Spra-
wiedliwości oraz NSZZ „Solidarność” pracow-
ników  oświaty.  Byłem  radnym Rady  Powiatu 
w latach 2010–2014, Przewodniczącym Komi-
sji Oświaty. Moje obecne priorytety to: rodzina 
oraz  rozwijanie szkolnictwa ponadpodstawo-
wego  zgodnie  z  zapotrzebowaniem uczniów, 
ich  rodziców  i  rynku pracy.  Jako Przewodni-
czący  Komisji  Zdrowia  chciałbym  przekonać 
dyrekcję  szpitala  oraz  władze  powiatu,  by 
w  łęczyńskim  szpitalu  zgodnie  z  oczekiwa-
niami mieszkańców został otworzony Oddział 
Ginekologiczno-Położniczy.  Chcę  promować 
życie  i  jego  ochronę wspierając  działania  na 
rzecz  utworzenia  w  Łęcznej  „Okna  Życia”. 
Pragnąc  służyć  mieszkańcom,  udostępniam 
bezpośredni  kontakt  telefoniczny:  607  998 
591 oraz e-mail: tamirek@wp.pl.

Zmiana władz Powiatu Łęczyńskiego
24 czerwca 2019 roku odbyła się VIII sesja 

Rady Powiatu. Podczas sesji wybrany został 
nowy Wicestarosta, którym został Michał 
Pelczarski, pełniący do tej pory funkcję Se-
kretarza Powiatu Łęczyńskiego.

Michał Pelczarski to Absolwent Wydziału Pra-
wa i Administracji UMCS w Lublinie. 
W  latach 2016-2017 pracował na stanowisku 

Zastępcy  Dyrektora  Departamentu  Wdrażania 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w Mini-
sterstwie  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej. 
Od  listopada  2017  r.  pełnił  funkcję  Zastępcy 
Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, a następnie w 2018 r. objął 
stanowisko Dyrektora. 
Posiada bogate doświadczenie samorządowe 

oraz z zakresu ubiegania się o dofinansowanie 
ze  środków  Unii  Europejskiej  oraz  innych  pro-
gramów  pomocowych  i  realizacji  projektów. 
Pracował  m.in.  w  Urzędzie Marszałkowskim  w 
Lublinie, Urzędzie Miasta Lublin, Starostwie Po-
wiatowym w Rykach, Urzędzie Gminy Wólka.
Zainteresowania:  sport,  muzyka,  film,  moto-

ryzacja.
Tekst:  Justyna Słomka

Z dniem 22 lipca funkcję Sekretarza Powia-
tu Łęczyńskiego objęła Wioletta Wachewicz.

Jest ona absolwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie oraz studiów podyplomowych w za-
kresie  Finansów  i  Rachunkowości  na Wydziale 
Nauk Społecznych w Instytucie Ekonomii Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w 

Polsce, ma certyfikat Ministerstwa Finansów do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Posiada  przeszło  15-letnie  doświadczenie 

w  pracy  samorządowej,  od  2008  roku  pełniła 
stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu. 
Znajomość  mechanizmów  funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego i obeznanie 
w temacie bieżącego funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego pozwoli Pani Sekretarz na szybkie 
i  sprawne  wdrożenie  się  w  nowy  zakres  obo-
wiązków.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Wicestarosta Michał Pelczarski Sekretarz Powiatu Wioletta Wachewicz

Michał Woźniak

Mam 30 lat. Jestem absolwentem Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. Z wychowania, wykształ-
cenia i zamiłowania jestem rolnikiem. 
Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

jestem  Prezesem  Spółdzielni  Producentów 
Chmielu. 
Funkcję  radnego Rady Powiatu  oraz Człon-

ka  Zarządu  Powiatu  pełnię  po  raz  pierwszy. 
Moje cele pracy w Radzie  i Zarządzie Powiatu 
to przede wszystkim: zacieśnienie współpracy 
Gminy Spiczyn z Powiatem, wykorzystanie rzą-
dowego programu rozwoju dróg powiatowych, 
wsparcie  rozwoju  szkół w powiecie, odpowie-
dzialna gospodarka nieruchomościami.
Poprzez  swoją  pracę  chcę  aktywnie wspie-

rać  lokalne  inicjatywy społeczne. Wierzę w to, 
że  to  właśnie  działania  inicjowane  oddolnie, 
aktywizujące  społeczność, wpływają  nie  tylko 
na budowę społeczeństwa obywatelskiego, ale 
również na upowszechnianie kultury jak i ducha 
sportu wśród mieszkańców. 
Jestem osobą otwartą na innych ludzi, dlate-

go  też uważnie staram się wsłuchiwać w głos 
moich wyborców. Mam nadzieje, że dzięki Pań-
stwa wsparciu uda mi się skutecznie działać na 
rzecz rozwoju naszego regionu.

Prywatnie  jestem  szczęśliwym  mężem  i  oj-
cem dwójki  dzieci. Moją  pasją  jest  sport  i  tu-
rystyka. 
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Wieści z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego

Już jest nowa oferta internetu dla letników

Groźne burze
W roku 2019 przypada 20. rocznica rozpo-

częcia funkcjonowania samorządu powiato-
wego. Z tej okazji chcemy uhonorować osoby 
i podmioty, które zasłużyły się dla rozwoju Po-
wiatu Łęczyńskiego w różnych sferach. 
11 października 1998 r. odbyły się wybory sa-

morządowe  zgodnie  z  nowym podziałem admi-
nistracyjnym  kraju,  na  którym  po  raz  pierwszy 
w historii pojawił się Powiat Łęczyński. 1 stycznia 
1999  roku  swoją  działalność  rozpoczęło  Staro-
stwo Powiatowe w Łęcznej. 
Świętując  jubileusz  10-lecia Powiatu  statuetki 

gryfa wręczono:
- w kategorii działalność społeczno-gospodarcza: 
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego,
- w kategorii działalność sportowa: Górnik Łęczna 
S.A.,
- w kategorii działalność kulturalna: Marta Elżbie-
ta Guz, prowadząca chór „Wiejadło” w Ludwinie,
- w kategorii nagroda specjalna za wieloletnie za-
sługi dla Powiatu Łęczyńskiego: Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.,
Wyróżnienia  przyznał  również  Zarząd  Powiatu, 
a otrzymali je:
-  w  kategorii  działalność  społeczno-gospodar-
cza: Huta Szkła Gospodarczego „EDWANEX”,

- w kategorii działalność sportowa: zawodniczka 
sumo Justyna Mrugała,
- w kategorii działalność kulturowa: Zespół Ludo-
wy „Jaszczowianki”, Łęczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA”.
Z okazji 15 - lecia Powiatu Łęczyńskiego Kapi-

tuła konkursowa powołana przez Starostę Adama 
Niwińskiego statuetkami gryfa uhonorowała oso-
bom,  które  sprawując  ważne  funkcje  publiczne 
w  imieniu  nas  wszystkich  wydatnie  przyczyniły 
się do powstania i rozwoju Powiatu Łęczyńskiego 
w ciągu 15 lat jego istnienia. 
Statuetki otrzymali: 

- Jerzy Tkaczyk oraz Jerzy Blicharski - Przewod-
niczący  Rady  Miejskiej  oraz  Burmistrz  Miasta 
Łęczna  w  czasie  przygotowywania  reformy  sa-
morządowej z 1998 r. za aktywny udział w stara-
niach o powstanie Powiatu Łęczyńskiego,
- Henryk Gański - Starosta I Kadencji Rady Po-
wiatu oraz Piotr Winiarski - Wicestarosta I kaden-
cji  i Starosta  II kadencji Rady Powiatu za wkład 
w budowanie struktur powiatowych oraz szpitala 
powiatowego w Łęcznej,
-  Krystyna Wiśniewska  -  Przewodnicząca  Rady 
Powiatu  I  i  II  kadencji  oraz  Arkadiusz  Biegaj  - 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  III  kadencji  za 

zaangażowanie w kreowanie i wytyczanie kierun-
ków działania Rady Powiatu w kolejnych latach jej 
funkcjonowania.
Świętując  we  wrześniu  20-lecie  Powiatu  Łę-

czyńskiego,  również będziemy chcieli nagrodzić 
osoby  i  podmioty,  które mają  istotny wpływ  na 
rozwój naszego Powiatu w różnych sferach: spo-
łecznej, gospodarczej, sportowej i kulturalnej. Już 
wkrótce na naszej stronie  internetowej www.po-
wiatleczynski.pl  zostanie  zamieszczony  regula-
min zgłaszania kandydatów do nagrody. Liczymy 
na Państwa pomoc  i  zaangażowanie w  tym za-
kresie.

Tekst: Beata Cieślińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Łęcznej właśnie zakończył pomoc w wy-
pełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, 
na restrukturyzację małych gospodarstw  
(60 tys. zł dotacji na rozwój gospodarstwa dla 
osób ubezpieczonych w KRUS jak i w ZUS), 
programy rolno-środowiskowe oraz premie na 
rozpoczęcie działalności rolniczej w wysoko-
ści 150 tys. zł (Młody Rolnik). Następne nabory 
na kolejne działania już wkrótce.
Na  chwilę  obecną  nasi  doradcy  biorą  udział 

w  szacowaniu  szkód  łowieckich,  szkód  spowo-
dowanych  warunkami  atmosferycznymi  (np.  su-
sza), poradami – czyste powietrze, wypełnianiem 
wniosków na materiał siewny, monitoringiem agro-
fagów oraz współpracą z interesantami. Mamy za 
sobą okres  szkoleń dla  rolników,  kursów chemi-
zacyjnych, które odbywają się z początkiem roku, 
choć  kilka  szkoleń  jeszcze  przed  nami,  na  które 
serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane te-
matami rolnictwa .
Za nami  coroczne  święto Dni Otwartych Drzwi 

w Końskowoli, które odbyło się 30.06.2019 r. oraz 
wystawa  zwierząt,  maszyn  i  urządzeń  rolniczych 
w Sitnie koło Zamościa (5-7 lipca). Imprezy te cha-
rakteryzują  się  szeroką  prezentacją  gatunków  ro-
ślin rolniczych, ekspozycją odmian na terenie sadu 
doświadczalno-wdrożeniowego,  prezentacją  z  za-
kresu prac i działań w Pasiece Hodowlanej Pożóg. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się wystawcy no-
wych gatunków odmian owoców, warzyw, kwiatów, 
drzew  ozdobnych,  a  przede  wszystkim  zwierząt: 
koni, owiec, kóz, kur, królików, gołębi. Prezentowa-
ne są  również punkty  informacyjne z poszczegól-
nych działów dotyczące np.: zagród edukacyjnych, 
PROW, ekologii,  ekonomiki, pokazy carvingu, po-
kazy w sadzie. Ciekawostką są twórcy ludowi, koła 
gospodyń wiejskich, zespoły  i wszelkiego  rodzaju 
wystawcy, którzy prezentują swoje wyroby.
Zachęcamy do prenumeraty gazety „Lubelskie 

Aktualności Rolnicze”. Jest to miesięcznik, w któ-
rym  każdy  znajdzie  coś  interesującego.  Artykuły 
piszą nasi doradcy, można zapoznać się z cieka-
wymi informacjami w zakresie rolnictwa i nie tylko. 
Koszt prenumeraty to 4 zł miesięcznie.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy 

do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Łęcznej – mieścimy się w budynku przy al. Jana 
Pawła II 95 na trzecim piętrze – jak również na dy-
żury w poszczególnych gminach.

Tekst: Magdalena Grzybowska-Konowałek

W ostatnich latach w sezonie letnim często 
występują groźne zjawiska atmosferyczne.
Warto na bieżąco słuchać prognoz pogody 
i komunikatów lokalnych mediów, a także sto-
sować się do poniższych zasad:
• jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać 
i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami  lub 
konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub 
uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy 
wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłonię-
tej ekranami, budynkami lub drzewami
• nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, 
stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji 
elektrycznych itp.
• unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szu-
kaj schronienia w budynku, a  jeśli  to niemożliwe 
postaraj  się  przyjąć  bezpieczną  pozycję  (kucnij, 
zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
• jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się
• nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej 
go wyłącz)
• zejdź z  roweru, żeby nie dotykać  jego metalo-
wych części
• nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem 
ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego 
napięcia, przewodów  lub  trakcji, unikaj kontaktu 
z metalowymi przedmiotami
• zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
• na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast 
wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka
• w mieszkaniu  i  domu  zamknij  wszystkie  okna 
i sprawdź ich zamknięcia
• wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie 
rozmawiaj przez telefon stacjonarny
• z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub 
zabezpiecz  przedmioty,  które  mogłyby  zostać 
porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, 
karmniki, meble itp.)
•  zapewnij  bezpieczeństwo  zwierzętom,  które 
trzymasz na dworze
– miej w domu latarkę, świece z zapałkami, radio 
na  baterie,  zapasowe  baterie,  zapasowe  źródło 
zasilania  (powerbank)  do  naładowania  telefonu 
komórkowego 

Opracowanie: PSSE w Łęcznej

20 lat Powiatu Łęczyńskiego – nagrody dla zasłużonych

Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o. przygo-
towała specjalną wakacyjną ofertę umów 
krótkoterminowych od 3 do 12 miesięcy. 
Zyskujesz: Internet dopasowany do Ciebie, sta-
bilne  i  szybkie  łącze  nad  jeziorami:  Grabniak, 
Piaseczno, Białe (Okuninka), Rogóźno, Łukcze, 
Sumin w korzystnej cenie  już od 46 zł. Oferta 
ważna do 31.08.2019. 
Docieramy do 100% miejscowości na terenie 

powiatu  łęczyńskiego,  świdnickiego oraz wło-
dawskiego.
Zamów i korzystaj bezpłatnie przez 2 miesią-

ce w specjalnej wakacyjnej ofercie: WAKACJE 
OD  OPŁAT  -  2  MIESIĄCE  GRATIS.  Wirtualne 

Powiaty  3  -  lokalna  firma  i  profesjonalna  sieć 
stworzona specjalnie dla Ciebie.
Dostarczamy internet do ponad tysiąca klien-

tów końcowych oraz wszystkich jednostek sa-
morządowych na terenie powiatów łęczyńskie-
go, włodawskiego oraz świdnickiego. Wybierz 
swój  pakiet  i  zaoszczędź  przez  dwa miesiące 
nawet do 128 zł.
Wszystkiego dowiesz się pod numerem tele-

fonu 881 445 001 lub w siedzibie naszej spółki: 
Centrum Zarządzania Siecią, al. Jana Pawła  II 
95  B,  21-010  Łęczna.  Zapraszamy  od  ponie-
działku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Tekst: Mateusz Michalak
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Koła gospodyń wiejskich również i w tym 
roku mogą ubiegać się w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
o pomoc finansową na prowadzoną przez 
nie działalność statutową. Na ten cel w 2019 
roku łącznie przeznaczono 40 mln zł.

ARiMR wnioski o wsparcie przyjmuje od 7 maja 
2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozpo-
rządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia  2019  r.,  zmieniającego  rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomo-
cy finansowej z budżetu państwa dla kół gospo-
dyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można 
składać  do  kierownika  właściwego  miejscowo 
biura  powiatowego  ARiMR  do  31  października 
2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie 
tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.
Wysokość pomocy uzależniona  jest od  liczby 

członków  ustalonej  na  dzień  złożenia  wniosku 
o przyznanie pomocy według danych wynikają-
cych z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich i wynosi:
a) 3000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy 

nie więcej niż 30 członków,
b) 4000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy 

od 31 do 75 członków,
c) 5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy 

ponad 75 członków.
Pomoc może zostać przyznana kołu gospodyń 

wiejskich  (KGW)  raz w  roku. By mogło  ubiegać 
się  o  pomoc  finansową na  realizację  ustawowo 
określonych  zadań,  według  zasad  określonych 
w odrębnych przepisach, musi  być wpisane do 
Krajowego  Rejestru  Kół  Gospodyń  Wiejskich, 
prowadzonego  przez  Agencję  Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-

spodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212, z 2019 poz. 
693) określa formy i zasady dobrowolnego zrze-
szania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich 
zakładania oraz organizację  kół  gospodyń wiej-
skich działających na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

Miejsce utworzenia, siedziba 
i teren działalności KGW

Na  terenie  jednej  wsi,  sołectwa  położonego 
w granicach administracyjnych miasta lub miasta 
do 5000 mieszkańców, może mieć siedzibę jedno 
KGW. Terenem jego działalności może być:
1. jedna bądź więcej wsi,
2. sołectwo (lub sołectwa) położne w granicach 

administracyjnych miast,
3. miasto (lub miasta) do 5000 mieszkańców.
Koła  mogą  wykonywać  zadania  także  poza 

terenem swojej działalności, w tym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
Nazwa KGW odróżnia  tworzone  koło  od  innych 
kół, w szczególności przez odniesienie się do te-
renu działalności koła.

Członkowie koła i warunki członkostwa 
Członkiem KGW może być każda osoba, która 

ukończyła lat 18. Jednocześnie można być człon-
kiem tylko  jednego KGW. Za zgodą przedstawi-
cieli ustawowych w działalności koła mogą brać 
także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby 
te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce 
organizacje wspomagające realizację celów koła. 

Z  inicjatywą  założenia  KGW może  wystąpić  co 
najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i których 
miejscem  zamieszkania  jest  wieś  będąca  tere-
nem działalności koła, sołectwo położone w gra-
nicach administracyjnych miasta albo miasto do 
5000 mieszkańców. 
Szczegółowe  zasady  i  warunki  wstępowania 

do kół  i występowania z KGW określają statuty. 
Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla 
członków koła. 

Wymagania dotyczące statutu koła
KGW działa na podstawie uchwalonego przez 

siebie statutu. Może działać na podstawie wzor-
cowego statutu, którego  treść określa załącznik 
do ustawy o KGW. W każdym czasie KGW dzia-
łające  na  podstawie  wzorcowego  statutu  może 
przyjąć własny statut, zgodny z poniższymi wy-
mogami. 
Statut określa w szczególności:
1. nazwę i siedzibę koła,
2.  podmiotowy  i  terytorialny  zakres  działania 

koła,
3. cele i zadania koła oraz środki ich realizacji,
4.  zakres  i przedmiot działalności  zarobkowej 

prowadzonej przez koło,
5. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz 

przyczyny utraty członkostwa w kole,
6. prawa i obowiązki członków koła,
7. sposób ustanawiania  i regulowania składek 

członkowskich,
8.  organy  koła,  ich  kompetencje,  okres  ka-

dencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed 
upływem kadencji,
9.  warunki  podejmowania  i  ważności  uchwał 

organów koła,
10. sposób reprezentowania koła na zewnątrz, 

w szczególności sposób zaciągania zobowiązań 
majątkowych,
11.  majątek  koła  oraz  sposób  dysponowania 

tym majątkiem,
12. zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów 

(funduszy) własnych,
13. tryb zmiany statutu koła,
14. tryb likwidacji koła. 

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich 

KGW podlega obowiązkowi wpisu do Krajowe-
go Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzo-
nego przez Agencję Restrukturyzacji  i Moderni-
zacji Rolnictwa. KGW nabywa osobowość prawną 
z chwilą dokonania wpisu do rejestru. Do czasu 
rejestracji  KGW,  a  następnie  do  czasu  wyboru 
zgodnie ze statutem jego organów, w imieniu koła 
działa komitet założycielski. Komitet założycielski 
składa do kierownika właściwego miejscowo po-
wiatowego  biura  Agencji  Restrukturyzacji  i Mo-
dernizacji Rolnictwa wniosek o wpis KGW wraz 
ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzor-
cowego statutu. 
Wniosek  o  wpis  koła  gospodyń wiejskich  do 

KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szcze-
gólności:
 • nazwę koła,

 • siedzibę i adres koła,
 • wskazanie terenu działania koła,
  •  listę założycieli koła zawierającą  ich  imiona 

i nazwiska oraz miejsce zamieszkania,
 • oświadczenia założycieli koła o woli wejścia 

w skład jego członków oraz o miejscu zamieszka-
nia na terenie działalności koła,
 • adres do doręczeń koła,
 • własnoręczne podpisy założycieli koła,
 • informacje o osobie lub osobach umocowa-

nych do reprezentacji koła oraz opis sposobu re-
prezentacji koła,
  • podpisy osób wybranych w skład komitetu 

założycielskiego.

Gdzie należy złożyć wniosek 
Wniosek składa się na formularzu opracowanym 

i  udostępnionym  przez  Agencję  Restrukturyzacji 
i  Modernizacji  Rolnictwa.  Wniosek  o  wpis  KGW 
do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem 
o  przyjęciu  wzorcowego  statutu  (stanowiącego 
załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika 
właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji 
Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa. Prezes 
ARiMR dokonuje, w drodze decyzji, wpisu KGW 
do rejestru po stwierdzeniu, że statut jest zgodny 
z przepisami prawa, założyciele koła spełniają wy-
magania określone w ustawie oraz w rejestrze nie 
dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi. 
Kierownik  Biura  Powiatowego  ARiMR  zapewnia 
wsparcie przy tworzeniu, prowadzeniu kół gospo-
dyń wiejskich, w tym przez powołanie w ramach 
kierowanych przez siebie biur pełnomocników do 
spraw kół gospodyń wiejskich.
Więcej  informacji  można  uzyskać  na  stronie 

internetowej  ARiMR  lub  w  biurach  powiatowych 
Agencji.

Tekst: Roman Jarentowski

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. 
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Puchaczowie.
Fot. arch. ARiMR
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Uczestnicy wykorzystując różnorodne techniki plastyczne mieli 
za zadanie przygotować prace inspirowane pięknem okolic swoje-
go miejsca zamieszkania. Fot. arch. CK-ODK w Łęcznej

Spotkanie miało na celu zintegrować uczniów oraz rozwinąć poczu-
cie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Fot. arch. PPN

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła 
II w Łęcznej,  natomiast  „Królem Strzelców”  został Kuba Sowa – 
uczeń z tej samej szkoły. Fot. arch. ZSG w Łęcznej

Przy pięknej pogodzie uczestnicy spływu pokonali  trasę Zawieprzyce – Wólka Rokicka. Po wspólnych zmaganiach na wszystkich 
czekało ognisko. Fot. arch. LTPS

Kornelia Kursa, Ignacy Więcławski, Adrian Szepiela, Joanna Pa-
sieczny oraz Łukasz Kalisz zostali laureatami konkursu. Fot. arch. 
ZS im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej

Powiatowy konkurs plastyczny pt. „…w strugach 
deszczu…” – 20 maja

Spotkanie integracyjne klas III szkół podstawo-
wych w Poleskim Parku Narodowym – 22 maja

„Piłkarska Środa” w ZSG – 22 maja

V Powiatowy Konkurs „English Around Australia” 
– 28 maja

Dzień Dziecka w kajaku z Lubartowskim Towarzystwem Przyjaciół Sportu – 1 czerwca 

W konkursie zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej udział wzięli uczniowie z 21 szkół podstawowych ze 
wszystkich gmin powiatu łęczyńskiego. Fot. arch. Starostwa

Laureaci  konkursu  zorganizowanego  przez  Starostwo  Po-
wiatowe w  Łęcznej  oraz  Komendę Powiatową Policji  w  Łęcznej.  
Fot. arch. Starostwa

W  turnieju,  który  został  organizowany w  Szkole  Podstawowej  
nr 4 w Łęcznej, wzięły udział reprezentacje prawie wszystkich po-
wiatów woj. lubelskiego – w sumie 32 drużyny. Fot. arch. SP nr 4 
w Łęcznej

Organizatorem spotkania osób dotkniętych niepełnosprawnoś-
cią był Polski Związek Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów Oddział 
w Łęcznej. Fot. arch. UM w Łęcznej

Plac przed budynkiem Urzędu Miasta gościł amatorów biegania, 
tych małych i tych starszych. Fot. arch. CK w Łęcznej

Wojewódzki 42. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym – 23 maja

Obchody Światowego Dnia Inwalidy 
i Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej – 23 maja

XVII Bieg im. Kasztelana Jana Tęczyńskiego
Łęczna 2019 – 24 maja

38. Mały Konkurs Recytatorski (etap powiatowy) – 22 maja Powiatowy Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem 
Bezpieczny” – 23 maja 
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Spotkanie było czasem wyśmienitej zabawy z mnóstwem atrak-
cji  oraz  wspaniałą  okazją  do  pomagania  innym.  Fot.  arch.  SP 
w Piasecznie

Starosta Krzysztof Niewiadomski był gościem wystawy koni zor-
ganizowanej przez Polski Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwi-
stych. Fot. arch. UG Wólka

Tegoroczne hasło imprezy „Ja też mam talent” zachęcało ucz-
niów do zaprezentowania swoich zdolności oraz pasji. Dzieci tań-
czyły,  śpiewały  a  nawet  układały  puzzle  na  czas.  Fot.  arch.  SP 
w Nadrybiu

„Święto Rodziny” w Piasecznie – 2 czerwca III Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych 
w Łuszczowie Drugim – 2 czerwca

Piknik Szkolny w Nadrybiu – „Ja też mam talent” – 
3 czerwca

VII Kameralny Rajd Rowerowy – 16 czerwca XXIV Powiatowy Konkurs Poetycki „Sztubackie stro-
fy” Łęczna 2019 – 18 czerwca 

Laureaci zmagań językowych, zorganizowanych przez Gimna-
zjum Publiczne w Ludwinie. Fot. arch. Gimnazjum w Ludwinie

W Zespole Szkół w Puchaczowie odbył się IV Powiatowy Kon-
kurs o tytuł Mistrza Rozumienia Tekstu Pisanego w Języku Angiel-
skim. Fot. arch. ZS w Puchaczowie

W tym roku wszyscy chętni, którzy stawili się na miejscu zbiórki, udali się na wspólną wyprawę z Łęcznej nad jezioro Łukcze trasą 
liczącą ok. 45 km. Fot. arch. Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar”

Jednym z elementów obchodów jubileuszu był konkurs kulinar-
ny „Jagnięcina po słowiańsku”. Fot. arch. Starostwa

Zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powia-
towe w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Celem konkursu było  pobudzenie wrażliwości  poetyckiej  i  ak-
tywności twórczej w dziedzinie poezji wśród uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich. Fot. arch. CK-ODK w Łęcznej 

O zdrowiu, sporcie, higienie i prawidłowym odżywianiu śpiewali 
uczestnicy VIII Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu, zorga-
nizowanego w Zespole Szkół w Cycowie. Fot. Paweł Enskajt

Na  konkurs  przybyło  24  uczniów  z  gimnazjów  i  VIII  klas  szkół 
podstawowych z terenu powiatu. Fot. arch. SP nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej

VI Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego 
„Master of Words” – 3 czerwca

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 
6 czerwca

XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Od tabliczki 
do różniczki” – 7 czerwca

„Master of Reading” – Mistrz Czytania – Puchaczów 
2019 – 7 czerwca

15-lecie „Słowiańskiego Grodu” w Wólce 
Bieleckiej – 8 czerwca

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – 14 czerwca


