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Prace nad „Funduszem Autobusowym” 
nabierają tempa Ustawa powołująca „Fundusz Au-

tobusowy” weszła w życie z dniem 
18 lipca 2019 roku, dając możliwość 
dofinansowania ze środków rządo-
wych zadań własnych organizatorów 
w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. 
Kwota środków Funduszu przyznana 
dla całego województwa lubelskiego 
w roku 2019 na dofinansowanie wynosi 
24 246 395,01 zł. Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej w ramach działań zmierzają-
cych do rozwiązania problemu wyklu-

czenia komunikacyjnego w obrębie na-
szego powiatu przeprowadziło sondaż, 
którego celem było określenie tras wy-
magających rozszerzenia o inne miej-
scowości oraz propozycji nowych po-
łączeń. Efektem prowadzonych działań 
jest podpisana umowa na dofinanso-
wanie nowych linii komunikacji publicz-
nej w powiecie łęczyńskim. Pozyskane 
środki umożliwią powstanie dwóch 
nowych linii: Łęczna-Charlęż/Łęczna- 
Spiczyn oraz Łęczna-Cyców-Łęczna.

Tekst Edyta Kasprzyk

Jeszcze w tym roku rozpocznie się w Łęcz-
nej budowa nowego segmentu szpitalnego 
o powierzchni 2000 m2. Właśnie trwa przy-
gotowanie dokumentacji do ogłoszenia prze-
targu na wykonanie obiektu, którego koszt 
szacuje się na ok. 10 mln zł.

 – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmono-
gramem, to budowę rozpoczniemy jesienią – za-
powiada Dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski. – Obiekt powinien być gotowy na ko-
niec 2020 roku.

Jak będzie wyglądała nowa część szpitalna 

można na razie zobaczyć na wizualizacji. Zgod-
nie z projektem, szpital zyska nowe skrzydło, 
które zostanie wybudowane od strony wschod-
niej, a z budynkiem głównym będzie połączone 
łącznikiem. – Nowa część ma mieć dwie kondyg-
nacje o powierzchni 1000 m2 każda – informuje 
dyrektor Bojarski. – Zostanie umieszczony tam 
zakład opiekuńczo-leczniczy z 84 łóżkami i od-
dział rehabilitacji, który zostanie przeniesiony z III 
piętra głównego budynku. Dzięki temu na tym 
oddziale zwiększy się liczba miejsc dla pacjen-
tów z 18 do 32. Wyprowadzka rehabilitacji z bu-
dynku głównego pozwoli natomiast powiększyć 
oddział gastroenterologii, który powstał 3 lata 
temu. Planowana rozbudowa szpitala nie będzie 
pierwszą w jego historii – przypomina dyrektor 
Bojarski.

 – Podobną inwestycję przeprowadziliśmy na 
początku tej dekady. Wtedy w szpitalu dobu-
dowany został nowy segment z tyłu głównego 
budynku, gdzie w 2011 roku na parterze urucho-
miliśmy ośrodek hiperbarii, a na piętrze oddział 
intensywnej terapii Wschodniego Centrum Le-
czenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Szpital Powiatowy szykuje się do kolejnej inwestycji

Nowy rekord postępu 
miesięcznego oraz 
dobowego wydobycia 
w „Bogdance”
LW „Bogdanka” S.A. notuje wiele rekordów 

efektywności. W styczniu br. spółka pobiła 
miesięczny rekord wydobycia – górnicy wy-
dobyli w tym okresie 903,5 tys. ton węgla han-
dlowego, tym samym poprawiając poprzedni 
rekord wydobycia, osiągnięty w grudniu 2014 
roku. W lipcu LW „Bogdanka” S.A. pobiła ko-
lejne rekordy w polu Stefanów – dotyczą one 
postępu miesięcznego ściany eksploatowa-
nej techniką strugową oraz wydobycia dobo-
wego z jednej ściany.

Operujący w polu Stefanów oddział G-4 wy-
konał w tym okresie postęp miesięczny ściany 
techniką strugową o długości 432 m, pobijając 
tym samym poprzedni miesięczny rekord usta-
nowiony w oddziale G-1 w styczniu 2012 r., któ-
ry wynosił 413 m. 31 lipca padł również rekord 
wydobycia dobowego z jednej ściany – 25 413 
ton urobku (poprzedni rekord w oddziale G-1  
z 16 lutego 2012 r. wyniósł 24 934 ton). 

– Jesteśmy najnowocześniejszą i najbardziej 
efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, 
ale stale pracujemy nad poprawą procesów ope-
racyjnych. Ustanowienie nowych rekordów było 
możliwe przede wszystkim dzięki doświadczeniu, 
determinacji i zaangażowaniu załogi tworzącej 
odział G-4. To doświadczony zespół, wyspecja-
lizowany w eksploatacji niskich pokładów przy 
pomocy kompleksu strugowego, który ma na 
swoim koncie eksploatacje kilku ścian w polu VII 
i VIII w Stefanowie – powiedział Artur Wasil, Pre-
zes Zarządu LW „Bogdanka” SA.

Tekst: Beata Cieślińska

Wicestarosta Łęczyński Michał 
Pelczarski, Wiceminister Artur 

Soboń i Starosta Świdnicki 
Łukasz Reszka podczas spot-
kania konsultacyjnego w War-

szawie. Fot. arch. Starostwa

Szyb w Stefanowie. 
Fot. arch. LW „Bogdanka” S.A.

Wicestarosta Michał Pelczarski 18 lipca uczestni-
czył w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym usta-
wy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej. Gospodarzem 
spotkania, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, było Ministerstwo Infrastruktury. W spot-
kaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz 
m.in. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju  Artur Soboń.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej od 01.04.2018 r. realizuje pro-
jekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie 
Łęczyńskim” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata  
2014-2020. 

W ramach zadania 3 – trening interpersonalny 
dla rodzin – w dniach 10-13.06.2019 r. zorganizo-
wano wyjazd do Okuninki nad jezioro Białe. 

Trening przeprowadzono w ośrodku Nie-
bieskie Migdały i wzięło w nim udział 72 
uczestników projektu: rodziny zastępcze i ich 
podopieczni, dzieci pozostające pod opie-
ką Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Łęcznej z rodzicami oraz rodziny przeżywa-
jące trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych z powiatu łęczyńskiego. 

Celem treningu był rozwój umiejętności waż-

nych w relacji z innymi, w tym rozumienia za-
chowań własnych, wyrażania myśli i uczuć, 
zwiększenia poczucia bliskości między dziećmi 
a rodzicami, zwiększenia poczucia bezpieczeń-
stwa, zaufania w relacji rodzic – dziecko oraz 
rozwiązywania konfliktów.

W ramach zadania 2 – świadczenie usług te-
rapii sensorycznej, hortiterapii, terapii słuchowej 
– dnia 30.07.2019 r. zorganizowano wyjazd do 
Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, gdzie 
przeprowadzono zajęcia z hortiterapii dla 30 
uczestników projektu: rodziców z dziećmi. 

Zajęcia sprzyjały nawiązaniu pozytywnych 
relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, ale także 
pomiędzy rodzinami. Polegały na wykorzystaniu 
naturalnych walorów ogrodu w celu polepszenia 
stanu uczestników w aspekcie fizycznym, psy-
chicznym, społecznym i poznawczym poprzez 
bliski kontakt z naturą oraz obserwację.

Tekst: Wioletta Gołębiowska

Jaszczów – mój dom, moja ostoja, 
w której przeżyłem całe swoje do-
tychczasowe życie. Radości, wyzwa-
nia, dobre chwile i te, które odciskają 
w człowieku swe piętno – to wszystko 
doświadczenia, które kształtują mnie 
jako człowieka. Historie - te rodzinne 
przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, jak i opowieści „starych” ludzi, 
zapachy, smaki, przepisy, zwyczaje 
i obrzędy – to nasza lokalna tożsa-
mość, to nasze dziedzictwo. Wakacje 
na wsi, pamiętacie Państwo ten bez-
troski czas? Niczym nie skrępowaną 
wolność, zabawę, zapach siana, smak 
mleka, chleb z wodą i cukrem! Smaki 
i zapachy przeplatają się odtwarzając 
w głowie obrazy. Dziś, coraz trudniej 
o takie emocje, współczesny świat się 
zmienia, postęp cywilizacyjny niesie 
za sobą wiele dobra, ale też odciąga 
nas od tradycji i doświadczania prostej 
codzienności. Dlatego też tak ważne 
jest pielęgnowanie tradycji – naszego 
niematerialnego dziedzictwa, które 

kształtuje tożsamość społeczeństwa. 
Jednym z przejawów pielęgnowa-

nia tradycji są Dożynki. Wieńce wyko-
nane z kłosów zbóż, owoców, warzyw 
i kwiatów, bochen chleba, prezenta-
cja plonów ziemi, występy lokalnych 
artystów – to obraz współczesnego 
święta, które na stałe wpisało się 
w polski krajobraz. Doceniając trady-
cję dożynek, Prezydent RP Andrzej 
Duda objął Patronat Narodowy nad 
wszystkimi uroczystościami dożyn-
kowymi organizowanymi w 2019 na 
terenie całego kraju. Również powiat 
łęczyński dba o to, aby pielęgnować 
tę tradycję. Nie udałoby się to bez 
aktywnego udziału gmin, które rok-
rocznie aktywnie włączają się w przy-
gotowania, aby święto plonów miało 
należytą oprawę. W tym roku spoty-
kamy się w Łęcznej. Program tego-
rocznego święta zajdą Państwo na 
łamach naszej gazety. 

Jeśli mówimy o pielęgnowaniu 
tradycji i dziedzictwa nie możemy 

zapomnieć o roli, jaką w tej kwestii 
odgrywają Koła Gospodyń Wiejskich. 
Kobiety i niejednokrotnie mężczyź-
ni – sam również jestem aktywnym 
członkiem KGW - przedsiębiorczy, 
zaradni i kreatywni, którzy zjedno-
czeni w grupę biorą rzeczywistość 
w swoje ręce i kreują ją wedle swo-
ich potrzeb. Szkolenia, pokazy, kursy, 
działalność społeczna i artystyczna – 
to tylko jedne z nielicznych kierunków, 
jakimi podążają społecznicy z 40 
KGW zarejestrowanych w naszym 
powiecie. Widząc ogromny poten-
cjał, który drzemie w tej grupie spo-
łecznej postanowiliśmy zorganizować 
aktywności, które pozwolą KGW na 
wzmocnienie ich kompetencji i umie-
jętności. „Dzień Produktu Lokalnego 
i Tradycyjnego w powiecie łęczyń-
skim” upewnił nas w przekonaniu, że 
koła z naszego regionu są otwarte na 
współpracę i rozwój. Stąd też nasza 
kolejna inicjatywa – warsztaty „Jak 
napisać dobry projekt?”. To właśnie 

dzięki pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych organizacje pozarządo-
we są w stanie się rozbudowywać, 
gromadzić kapitał żelazny, ale przede 
wszystkim działać na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej. Koła Gospo-
dyń Wiejskich – których członkami są 
niejednokrotnie rodowici mieszkańcy 
danej wsi są organizacjami, które zna-
ją doskonale historię i tradycje swojej 
małej ojczyzny. Nie bez znaczenia jest 
fakt, iż dzięki różnorodności wieko-
wej, która panuje w KGW, członkowie 
mogą wymieniać się doświadczenia-
mi, ale również pielęgnować relacje 
i więzi międzypokoleniowe. 

Nie mam wątpliwości, że tradycja 
jest istotnym elementem aktywności 
lokalnej, obyczaj buduje silną więź, 
spaja ludzi. Zachęcam więc Państwa 
do pielęgnowania tradycji w Waszych 
domach, w końcu nie ma przyszłości 
bez przeszłości, która stanowi funda-
ment naszego społeczeństwa.

Z tego miejsca pragnę również po-

witać wszystkich uczniów naszych 
szkół, którzy już od września rozpo-
czną kolejny rok swojej edukacji. Ży-
czę Wam, aby ten nadchodzący rok 
szkolny był dla Was okresem rozwoju 
i aby obfitował w liczne sukcesy na-
ukowe. 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Szanowni Państwo,

PCPR uczy budować 
pozytywne relacje z innymi

Kursy i staże 
dla uczniów „Bolivara”

Program 
Stypendialny 
„Lider wiedzy 
i ochrony 
środowiska” 
w „Bolivarze”

Kolejne przepustki do pracy w LW „Bogdanka” S.A. dla uczniów ZSG
LW „Bogdanka” S.A., kolej-

ny raz przyznała „Przepustki do 
pracy w Bogdance” najlepszym 
absolwentom szkół partnerskich. 
Tym razem przepustki dostało 11 

osób, w tym aż 8 z Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej.

W ramach działającego od 2017 
roku projektu „Przepustka do pra-
cy w Lubelskim Węglu Bogdanka 

S.A. – Potrzebujemy najlepszych” 
zatrudnienie w spółce znalazło już 
41 absolwentów szkół partner-
skich. „Bogdanka” wypłaciła tak-
że 74 stypendia naukowe dla ucz-
niów wyróżniających się dobrymi 
wynikami w nauce przedmiotów 
technicznych. Kolejne stypendia 
zostaną przyznane we wrześniu 
tego roku. 

Współpraca ze szkołami śred-
nimi z okolic kopalni w Bogdance 
jest elementem „Strategii rozwoju 
kadr” spółki, której celem jest po-
zyskiwanie do pracy najlepszych 
absolwentów. Obejmuje ona rów-
nież praktyczną naukę zawodu, 
poprzez umożliwienie uczniom od-
bycia zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych. W 2018 roku roz-
począł się także projekt wsparcia 
merytorycznego dla kadry peda-
gogicznej. Dzięki niemu nauczy-
ciele przedmiotów technicznych 
mają możliwość odbycia zjazdów 

do kopalni razem z pracownika-
mi Bogdanki, obserwowania ich 
w trakcie pracy i pogłębiania włas-
nej wiedzy. Do celów dydaktycz-
nych udostępniona została także 
narzędziownia, z której nauczy-
ciele mogą wypożyczać narzędzia 
niezbędne podczas prowadzenia 
zajęć.

– Wysokie kompetencje naszej 
kadry pozwalają na wdrażanie 
najnowszych rozwiązań stosowa-
nych w światowej branży górni-
czej – podkreśla Prezes Zarządu 
Artur Wasil. – Ciągły rozwój zawo-
dowy osób aktualnie pracujących 
w Bogdance oraz sukcesywne 
pozyskiwanie młodych, ambitnych 
i utalentowanych pracowników to 
w naszej opinii klucz to utrzyma-
nia wysokiej kultury technicznej 
naszej kadry i umocnienia pozycji 
Bogdanki jako najbardziej efek-
tywnej kopalni w Polsce.

Tekst: Beata Cieślińska

Zgłoszenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Si-
mona Bolivara w Milejowie do Programu 
Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony 
środowiska” spełniło warunki formalne 
i zostało zakwalifikowane do kolejnego eta-
pu. Uczestnikiem programu jest uczennica 
klasy IILO Weronika Misiak, a opiekunem 
merytorycznym nauczyciel Arkadiusz Dę-
bała.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie życzy 
uczestnikom, aby udział w Programie Sty-
pendialnym „Lider wiedzy i ochrony środo-
wiska” przyczynił się do rozwoju fascynacji 
światem nauki oraz do rozbudzenia wrażliwo-
ści na potrzeby ochrony środowiska. 

Tekst: Magdalena Gajowiak

W ramach projektu „Ciekawsza nauka 
w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” ucz-
niowie szkół zawodowych w Zespole Szkół Nr 
2 im. Simona Bolivara w Milejowie brali udział 
w kursach obsługi kasy fiskalnej, carvingu, 
obsługi wózków widłowych, nowoczesnych 
technik fryzjerskich, a także w warsztatach: 
grafiki komputerowej, cukiernictwa arty-
stycznego, kursie prawa jazdy kat. B, Auto-
CAD (poziom podstawowy i zaawansowany). 

W ramach projektu uczniowie mają również 
możliwość skorzystania z płatnych staży u pra-
codawców. Staże realizowane były w lipcu 
i sierpniu. Dla uczniów była to okazja do zdoby-
cia doświadczenia, sprawdzenia swoich umiejęt-
ności w rzeczywistych warunkach pracy, a także 
pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych umie-
jętności praktycznych. Staże odbyły się m.in. 
w piekarni „Grela”, Wirtualnych Powiatach 3 Sp. 
z o.o., Kampol-Fruit Sp. z o.o., Z.P.O.W Milejów 
Sp. z o.o., PCPR, FH „GRAGO”, salonie fryzjer-
skim „FRIZISTO”, salonie fryzjerskim Agnieszki 
Kopczyńskiej w Lublinie.

Tekst: Magdalena Gajowiak

Kurs obsługi 
wózka widłowego. 
Fot. arch. szkoły

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia przepustek do pracy w „Bogdance”. 
Fot. arch. LW „Bogdanka” S.A.
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29 lipca w Starostwie Powiatowym w Łęcz-
nej odbyła się konferencja „Dzień Produktu 
Lokalnego i Tradycyjnego w powiecie łę-
czyńskim”. Organizatorem wydarzenia było 
Starostwo. Partnerami merytorycznymi byli: 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Łęcznej, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, Urząd Skarbowy 

w Łęcznej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Łęcznej.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 
40 Kół Gospodyń Wiejskich. Wiedza oraz do-
świadczenie prelegentów pozwoliły na opraco-
wanie kompleksowego programu oraz zbioru 
praktycznych porad dla zgromadzonych gości. 
Podczas wydarzenia, uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi 

m.in. możliwości pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, współpracy z jednostkami wspie-
rającymi działalność KGW oraz sprzedaży oka-
zjonalnej.

Obecna na spotkaniu Anna Gembicka – Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju, podkreśliła ważną rolę, jaką KGW 
odgrywają w społeczności lokalnej. Michał Pel-
czarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego 
w swej wypowiedzi położył nacisk na rolę Kół 
Gospodyń Wiejskich w budowie silnej pozycji 
regionu, opartej na wykorzystaniu naturalnego 
potencjału oraz działań oddolnych. Wicesta-
rosta zapewnił przybyłych gości o gotowości 
Starostwa do podjęcia współpracy w ramach 
realizowanych inicjatyw. Artur Soboń – Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
zachęcał uczestników spotkania do pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych, które pozwolą na 
rozwinięcie prowadzonych działań i aktywno-
ści. Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej wyraził uznanie dla podjętej inicjatywy, 
która przyczyni się do aktywizacji mieszkańców 
terenów wiejskich z powiatu łęczyńskiego. 

Druga część spotkania stanowiła okazję do 
degustacji lokalnych produktów i potraw trady-
cyjnych przygotowanych przez KGW i okolicz-
nych producentów. Atrakcją spotkania, która 
była prezentem od Pani Minister Gembickiej dla 
przybyłych gości, był pokaz kuchni molekular-
nej.

Uczestnicy i organizatorzy spotkania wyrazi 
nadzieję, że podjęta inicjatywa będzie kontynu-
owana w przyszłości, ku wspólnej korzyści.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Starzejące się społeczeństwo to wyzwa-
nie, przed którym stoi współczesny świat. 
Grupą społeczną, która wymaga szczegól-
nej uwagi są również osoby niepełnospraw-
ne oraz ich rodziny. Jako Powiat staramy się 
wprowadzać działania związane z zapew-
nieniem należytej opieki medycznej czy też 
pomocy społecznej, z drugiej zaś strony, 
uczymy się mądrego wykorzystywania po-
tencjału osób niepełnosprawnych oraz po-
kolenia przechodzącego na emeryturę. 

Działania podjęte przez Powiat Łęczyński są 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Projekt 
„Opieka wytchnieniowa” zakłada zapewnienie 
opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści oraz osobami niepełnosprawnymi, ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności, możliwość 
skorzystania ze specjalistycznego poradni-
ctwa psychologicznego i terapeutycznego oraz 
wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabi-
litacji i dietetyki. Program rusza z początkiem 
września 2019 r. Objętych zostanie nim 30 osób. 
Całość zadania oszacowano na kwotę 96.000 zł 
(środki pozyskano z Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Również we wrześniu, rozpocznie się in-
westycja realizowana w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 
Uzyskane dofinansowanie w kwocie 150.000 
zł pozwoli dostosować pomieszczenia Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, na potrze-
by utworzenia w Łęcznej Klubu dla seniorów. 
Celem projektu jest integracja osób starszych 
i niepełnosprawnych, minimalizacja izolacji 
seniorów poprzez zaproszenie ich do udziału 
w grupie samopomocowej, zajęciach tema-
tycznych, ruchowych, spotkaniach ze specja-
listami z różnych dziedzin oraz wsparcie psy-
chologiczno-pedagogiczne. Placówka będzie 
funkcjonowała 5 dni w tygodniu, przez 6 go-
dzin dziennie i zapewni 15 miejsc dla seniorów 
w wieku 60+. 

W dniu 1 sierpnia br. został złożony wniosek 
dotyczący budowy Centrum Opiekuńczo-Miesz-
kalnego (COM) w Jaszczowie, którego wartość 
(budowa oraz wyposażenie) opiewa na kwotę 
2 milionów 703 tys. złotych. Roczne utrzyma-
nie obiektu oszacowano na kwotę 912 tys. zło-
tych (koszt ten został również ujęty we wniosku 
o dofinansowanie inwestycji, ze środków Soli-
darnościowego Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych). Stworzenie warunków pobytu 
dziennego i całodobowego oraz stymulowanie 
kompetencji społecznych dorosłych osób niepeł-
nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, to główne cele 
projektu. Cały budynek będzie w pełni dostoso-
wany do osób niepełnosprawnych, bez barier ar-
chitektonicznych. Centrum przeznaczone będzie 
dla 18 osób niepełnosprawnych w stopniu znacz-
nym i umiarkowanym. 8 miejsc przeznaczonych 
będzie do pobytu całodobowego, z czego 1 miej-
sce przeznaczone dla realizacji zadań w ramach 
opieki wytchnieniowej a 10 miejsc do pobytu 

dziennego. W ramach pobytu całodobowego 
osoby będą zamieszkiwały maksymalnie do roku 
czasu (z możliwością wydłużenia) na podsta-
wie decyzji administracyjnej wydawanej przez 
właściwy GOPS, uwzględniającej indywidualne 
potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej. 
W COM osoby niepełnosprawne będą miały za-
pewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, która 
zapewni wsparcie w zakresie samodzielności 
w wykonywaniu podstawowych, codziennych 
czynności życiowych takich jak jedzenie, toale-
ta, ubieranie się i poruszanie oraz kształtowanie 
podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 
Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób 
niepełnosprawnych w powiecie łęczyńskim po-
przez poprawę dostępności do bazy mieszkal-
nej, która pozwoli na zwiększenie samodzielno-
ści i niezależności.

Autorem projektów oraz koordynatorem zapla-
nowanych działań i inwestycji będzie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodziny w Łęcznej. 

Tekst: Edyta Kasprzyk

Powiat przyjazny seniorom i osobom niepełnosprawnym Bieżące prace 
i inwestycje drogowe 
w pełni 

Zarząd Dróg Powiatowych kontynuuje ro-
boty budowlane na drodze powiatowej Nr 
2009 L w Kopinie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Na ww. zadanie zostały 
przyznane środki z budżetu państwa w wy-
sokości 50% wartości inwestycji. Długość 
przebudowy obejmuje odcinek o długości 
ok. 5 km. Roboty przebiegają zgodnie z zało-
żonym harmonogramem. Termin zakończe-
nia prac planowany jest na jesień. W dalszym 
ciągu realizowane są również prace przy 
unijnym projekcie „Rozbudowa drogi powia-
towej Nr 1716 L Nadrybie-Urszulin”. Inwesty-
cja zakończy się w listopadzie tego roku.

Ponadto otrzymaliśmy informacje z Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, że złożone przez nas 
wnioski dotyczące przebudowy drogi powiato-
wej Nr 2000 L w miejscowości Kijany (gmina Spi-
czyn) oraz drogi powiatowej Nr 2003 L w miej-
scowości Witaniów (gmina Łęczna), zostały ujęte 
na liście zadań kwalifikujących się do dofinan-
sowania w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Czekamy w tym momencie na zatwierdze-
nie listy zadań przez Prezesa Rady Ministrów. 
Dzięki dofinansowaniu droga w Kijanach będzie 
przebudowana na odcinku ok. 1,65 km, natomiast 
w Witaniowie na odcinku ok. 1 km. 

Tekst: Michał Bijata

Podpisanie wniosku  
pt. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” 

w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. 
Fot. arch. Starostwa

Dzień Produktu Lokalnego i Tradycyjnego w Starostwie

Głównym adresatem konferencji były Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. arch. Starostwa

Giełdy pracy 
sposobem rekrutacji 
pracowników
Możliwość przeprowadzenia rozmów z kan-

dydatami do pracy – w jednym miejscu, w tym 
samym czasie – daje organizacja giełdy pracy 
pod potrzeby kadrowe pracodawcy, zgłoszone 
do PUP w formie ofert. Pracodawca przekazu-
je informację o stanowisku, warunkach pracy 
i płacy, a także określa wymagania i ocze-
kiwania pod kątem kwalifikacji i uprawnień 
kandydatów do pracy. Pomiędzy pracodawcą, 
a pośrednikiem pracy uzgadniany jest termin 
i miejsce przeprowadzenia rozmów. 

Pośrednik pracy analizuje bazę danych osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy pod kątem 
wymagań stanowiska oraz oczekiwań pracodaw-
cy i po zweryfikowaniu danych osób zarejestro-
wanych dot. ich kwalifikacji, doświadczenia oraz 
uprawnień – zaprasza na spotkanie z pracodawcą, 
w określonym wcześniej terminie i miejscu.

Kandydaci zgłaszają się na spotkanie z doku-
mentami aplikacyjnymi /CV, list motywacyjny/ lub 
innymi oczekiwanymi/wymaganymi przez praco-
dawcę. Na początku spotkania następuje prezen-
tacja informacji na temat wolnych miejsc pracy/
ofert, oczekiwań pracodawcy, profilu działalności 
firmy, natomiast w dalszej części prowadzone są 
indywidualne rozmowy z zainteresowanymi ofertą 
kandydatami.

Taki sposób rekrutacji pozwala pracodawcy na 
zweryfikowanie dotychczasowego przebiegu ka-
riery zawodowej kandydatów, poprzez zapoznanie 
się z danymi znajdującymi się w bazie PUP, w tym 
dotyczącymi: kwalifikacji, posiadanych uprawnień, 
dotychczasowego doświadczenia zawodowego 
oraz przyczyn rozwiązania poprzednich umów. 
Bezpośredni kontakt z osobami, uprzednio dobra-
nymi przez PUP z bazy danych, daje możliwość 
porównania kwalifikacji i doświadczenia kandyda-
tów, pozwala pracodawcy na dokonanie spraw-
nego wyboru przyszłych pracowników. Do końca 
lipca bieżącego roku zorganizowano 9 giełd pracy 
na 36 zgłoszonych miejsc pracy.

Tekst: Marzena Pogonowska
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Urokliwy Krasnobród był gospo-
darzem jubileuszowych XX Wo-
jewódzkich Igrzysk Rekreacyjno-
Sportowych oraz V Letnich Igrzysk 
Seniorów. Celem Igrzysk jest po-
pularyzacja czynnego wypoczyn-
ku oraz aktywizacja samorządów 
gminnych i powiatowych do działa-
nia na rzecz rozwoju sportu. Repre-
zentacja Powiatu Łęczyńskiego za-
jęła 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
powiatów.

Powiat Łęczyński reprezentowała 
70-osobowa delegacja sportowców 
z gmin: Milejów, Łęczna, Ludwin  i Pu-
chaczów. Ekipie przewodniczyli:  Wi-
cestarosta Michał Pelczarski oraz 
Ryszard Kurzępa i Ryszard Białek – po-
wiatowi działacze LZS. 

Uczestnicy zawodów mieli okazję 
rywalizować w konkurencjach indywi-
dualnych i drużynowych, które zostały 
przygotowane z podziałem na wiek 
oraz płeć. Piłka nożna, siatkówka, ko-
szykówka to tylko tradycyjne konku-
rencje w jakich startowały drużyny. Nie 
zabrakło oryginalnych dyscyplin jak 
chociażby spacer farmera, polegający 
na przenoszeniu worków z piaskiem 
o pokaźnej wadze czy narty integra-
cyjne wymagające zsynchronizowania 
ruchów całej drużyny.  Zawodnicy mo-
gli wykazać się również w konkuren-

cjach indywidualnych, takich jak zwo-
dy wędkarsko-spławikowe czy rzut 
lotką do tarczy. Dużo emocji dostar-
czył konkurs siłacza czy przerzucanie 
opony traktorowej.

Po zaciętych zmaganiach nasza re-
prezentacja odniosła sukces zajmując 
5 miejsce w klasyfikacji ogólnej wśród 
13 powiatów (wygrał Tomaszów Lubel-
ski). Poszczególne gminy zajęły nastę-
pujące miejsca: Łęczna – 6, Milejów – 
18, Ludwin – 19, Puchaczów – 33 (na 41 
gmin, wygrała gmina Ulchówek).

Na najwyższym stopniu podium sta-
nęły zawodniczki piłki siatkowej (Ola 
Dobies, Ola Petz, Patrycja Ciupa) z Mi-
lejowa. 2 m-ce zajęliśmy w konkurencji 
piłka siatkowa plażowa (Piotr Zieliński, 
Bartosz Gąsiorowski). Koszykarze 
z Łęcznej (Łukasz Bijata, Darek Czajka, 
Rafał Sidor, Marek Sidor, Przemek Ma-
łyszek) zajęli 2 m-ce. Piłka nożna (Łu-
kasz Sawicki, Łukasz Wywrocki, Paweł 
Kramek, Bartek Patryk, Janusz Radko, 
Artur Wilkowicz,  Darek Czuryszkie-
wicz, Marcin Kędzierski, Mariusz Wie-
czorek, Sergiusz Prusak, Michał Mazur) 
to 3 m-ce, czwórbój władz samorzą-
dowych powiatu (Michał Pelczarski, 
Łukasz Sawicki, Stanisław Bosak)  
3 m-ce. Zawody wędkarsko-spławiko-
we wygrał Radek Mróz z Łęcznej, za-
wody sportowo-pożarnicze mężczyzn 

wygrała ekipa z Rogóźna. Było dużo 
konkurencji w których nasi zawodnicy 
klasyfikowani byli tuż za podium. W kla-
syfikacji Letnich Igrzysk Seniorów (+50 
lat) ekipa z powiatu zajęła 5 m-ce (na 
13). Wśród miejsc medalowych trójbój 
mężczyzn (Andrzej Kawalec, Stanisław 
Bosak, Sławomir Stasikowski) to dla 
nas 1 miejsce, rzut podkową do celu 
(Małgorzata Kalinowska, Sławomir 
Stasikowski) 1 m-ce, piłka nożna (An-
drzej Kawalec, Stanisław Paszkiewicz, 
Sławomir Stasikowski,  Adam Duklew-

ski,  Kazimierz Brzozowiec, Stanisław 
Bosak, Piotr Superson, Tadeusz Gmur-
kowski, Mirosław Kowalik, Zdzisław  
Świca, Roman Świca) tuż za podium, 
4 m-ce. Seniorzy brali udział jeszcze 
w kilku konkurencjach.

Organizatorem Igrzysk było Woje-
wódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie 
przy pomocy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Zamościu 
i Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród.

Tekst: Stanisław Bosak

Uroczysta msza św. w kościele 
p.w. św. Barbary rozpoczęła ob-
chody 75. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w Łęcz-
nej. Do ogólnopolskiego hasła 
tegorocznych obchodów nawiązy-
wał w swoim przemówieniu ks. An-
drzej Lupa, zapraszając wszyst-
kich zgromadzonych do refleksji 
nad wartościami, które chcemy 
pielęgnować w naszym kraju. 

Po mszy św. nastąpił przemarsz 
uczestników na Plac Powstań Naro-
dowych, gdzie odbyła się pozostała 
część uroczystości poprowadzona 
przez uczniów Zespołu Szkół Górni-
czych w Łęcznej. Barwnym akcentem 
przemarszu był przejazd Stowarzy-
szenia Motocyklowego Patria.

Tradycyjnie o 17.00, kiedy to roz-
poczęło się powstanie, wszyscy po-
grążeni w skupieniu i zadumie oddali 
hołd bohaterom. Po zaciągnięciu 
warty honorowej i hymnie państwo-
wym Wicestarosta Michał Pelczarski 
powitał zgromadzonych i przedsta-
wił krótki rys historyczny pamiętnych 
wydarzeń z 1944 roku. Mieszkańcy 
mieli również możliwość wysłuchania 
spotu okolicznościowego pt. „Łączą 
nas wartości” przygotowanego przez 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go, którego realizatorzy zapytali Po-
wstańców Warszawskich, co jest dla 
nich najważniejsze w życiu. Do warto-
ści jakie kierowały uczestnikami tam-
tych wydarzeń i treści spotu w swoim 
przemówieniu odniósł się Burmistrz 

Łęcznej Leszek Włodarski. Obchody 
zakończyła wspólna modlitwa w in-
tencji ofiar Powstania Warszawskie-
go, apel poległych i złożenie wieńców 
oraz kwiatów przy krzyżu na Placu 
Powstań Narodowych. 

W uroczystości udział wzięli księża 
z parafii p.w. św. Barbary i św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej, przedstawicie-
le władz samorządowych i jednostek 
organizacyjnych Powiatu Łęczyńskie-

go oraz gmin, reprezentanci służb 
mundurowych, żołnierze 244 kompa-
nii 24 Batalionu 2. Lubelskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, grupa rekon-
strukcyjna nawiązująca do III Dywizji 
Piechoty Legionów z okresu 20-lecia 
międzywojennego, przedstawicie-
le instytucji publicznych, organizacji 
pozarządowych, związków zawodo-
wych, zakładów pracy oraz mieszkań-
cy Łęcznej i powiatu łęczyńskiego.

Dziękujemy wszystkim za obecność 
i oddanie hołdu bohaterom Powstania 
Warszawskiego, które było najwięk-
szym zrywem militarnym w okupowa-
nej przez Niemców Europie. Zbrojnie 
skierowane było przeciwko wojskom 
niemieckim, a politycznie przeciw 
ZSRR oraz próbom kolejnego zniewo-
lenia naszego kraju – tym razem przez 
Armię Czerwoną.

Tekst: Justyna Słomka

„Łączą nas wartości” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody 75. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

W uroczystości patriotycznej wzięło udział wielu mieszkańców powiatu łęczyńskie-
go. Fot. arch. Starostwa

Delegacja Powiatu Łęczyńskiego oddaje hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Fot. arch. Starostwa

Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS w Krasnobrodzie. Fot. arch. LZS

„Bogdanka” 
partnerem 
Placówki 
Opiekuńczo- 
Wychowawczej 
w Kijanach
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A został partnerem Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Ki-
janach. W ramach współpracy za-
planowano szereg wspólnych dzia-
łań skierowanych do społeczności 
domu dziecka, które będą realizo-
wane aż do wiosny 2020 roku.

Umowa o współpracy obejmuje 
m.in. organizację wycieczki dla pod-
opiecznych w góry, dofinansowanie 
cyklu wyjazdów kulturalno-integra-
cyjnych, organizację spotkań z ludźmi 
z pasją, korepetycje dla dzieci, reno-
wację altany przy placówce, szkolenie 
z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej dla dzieci i dorosłych, 
szkolenia dla wychowawców.

Umowa została podpisana w po-
łowie czerwca pomiędzy LW „Bog-
danka” S.A. a Powiatem Łęczyńskim, 
który jest organem prowadzącym Pla-
cówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 
w Kijanach.

Tekst: Agnieszka Korzeniewska

Sukces Powiatu Łęczyńskiego na XX Wojewódzkich Igrzyskach 
Rekreacyjno-Sportowych LZS
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Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa informuje 
o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Premie na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej” - na obszarach 
objętych ASF” w ramach poddzia-
łania „Pomoc na rozpoczęcie poza-
rolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ter-
minie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do 
dnia 28 września 2019 r. Nabór pro-
wadzony jest na operacje związane 
z rozpoczynaniem pozarolniczej 
działalności gospodarczej w gospo-
darstwach, które prowadzą produk-
cję trzody chlewnej, na obszarach 
wyznaczonych w związku ze zwal-
czaniem choroby afrykańskiego po-
moru świń (ASF).

Warunki przyznawania pomocy
Warunki i tryb przyznawania po-

mocy, w tym szczegółowe informacje 
o prawach i obowiązkach beneficjen-
tów, określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 
2016 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej na 
operacje typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 
1071 oraz z 2019 r. poz. 922). 

W ramach przedmiotowego instru-
mentu wsparcia, pomoc przyznaje się 
na operacje związane z podejmowa-

niem pozarolniczej działalności go-
spodarczej oraz zaprzestaniem chowu 
i hodowli świń na obszarach wiejskich, 
na których są położone gospodarstwa, 
w których jest prowadzony chów lub 
hodowla świń, wymienionych w części 
I, II lub III załącznika do decyzji wyko-
nawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 
października 2014 r. w sprawie środków 
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt 
w odniesieniu do afrykańskiego pomo-
ru świń w niektórych państwach człon-
kowskich i uchylającej decyzję wyko-
nawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 
z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.). 

Uznaje się, że chów lub hodowla świń 
jest prowadzona w gospodarstwach na 
obszarach, wyszczególnionych w ww. 
częściach załącznika do decyzji wyko-
nawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 
października 2014 r., jeżeli siedziba sta-
da świń znajduje się na tym obszarze, 
zgodnie z rejestrem zwierząt gospodar-
skich oznakowanych i siedzib stad tych 
zwierząt, o którym mowa w przepisach 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o sy-
stemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1149). 

Szczegółowa informacja w zakresie 
obszarów objętych wsparciem znajduje 
się m.in. na stronie internetowej Głów-
nego Inspektoratu Weterynarii w loka-
lizacji: 
www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomoc przyznaje się rolnikowi, mał-

żonkowi rolnika lub domownikowi rol-
nika, który m.in. podlega ubezpiecze-
niu społecznemu rolników w pełnym 
zakresie, nieprzerwanie co najmniej 
od 12 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza 
się również podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu z tytułu prowadzenia 
działalności rolniczej w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

Pomoc przyznaje się danemu pod-
miotowi tylko raz w wysokości przez 
niego wnioskowanej uzależnionej od 
liczby planowanych do utworzenia 
miejsc pracy, odpowiednio: 
a) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje 
utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
b) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje 
utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
c) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje 
utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. 

Przedmiotową pomoc przyznaje się 
m.in., jeżeli:

Do użytków rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego przy-
znano jednolitą płatność obszarową na 
podstawie przepisów o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego za rok poprzedzający rok zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy lub 
za rok, w którym został złożony wniosek 
o przyznanie pomocy. 

Kolejność przysługiwania pomocy
Zależy od sumy punktów przyzna-

wanych wg następujących kryteriów 
wyboru: 

1. operacje realizowane przez wnio-
skodawcę, który w dniu złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy miał nie wię-
cej niż 40 lat (1 punkt),

2. innowacyjność operacji w odnie-
sieniu do gminy, na obszarze której 
będzie zlokalizowane główne miejsce 
wykonywania działalności w przypad-
ku operacji niezwiązanych z nierucho-
mością albo miejsce realizacji operacji 
w przypadku operacji związanych z nie-
ruchomością (2 punkty),

3. operacje realizowane w powiatach 
o wysokim poziomie bezrobocia w wo-
jewództwie (0-2 punkty),

4. operacje, w przypadku których 
biznesplan przewiduje, uwzględniając 
osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, 
która podejmuje we własnym imieniu 

działalność pozarolniczą, utworzenie:
1. więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca 

pracy - przyznaje się 5 punktów,
2. co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca 

pracy - przyznaje się 6 punktów,
3. co najmniej 3 miejsca pracy - przy-

znaje się 7 punktów,
5. gospodarstwa o większej śred-

niorocznej liczbie świń w stadzie (0-3 
punkty).

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnio-
skodawca uzyskał co najmniej 4 punkty. 

Pomoc przysługuje według kolejno-
ści ustalonej przy zastosowaniu kryte-
riów wyboru dla województwa mazo-
wieckiego oraz łącznie dla pozostałych 
województw, w których znajdują się ob-
szary wyznaczone w związku ze zwal-
czaniem choroby ASF. 

Zobowiązania beneficjenta 
Decyzję o przyznaniu pomocy wy-

daje się, z zastrzeżeniem dopełnienia 
przez beneficjenta w terminie 9 miesię-
cy od dnia doręczenia tej decyzji, nastę-
pujących warunków:

1. rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
2. podjęcia wykonywania działal-

ności pozarolniczej, zgodnie z danymi 
wpisanymi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodar-
czej - w przypadku gdy ta działalność 
nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do 
ewidencji prowadzonej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego obowiązaną 
do prowadzenia odpowiedniego typu 
szkół i placówek publicznych;

3. terminowego złożenia wniosku 
o płatność pierwszej raty pomocy;

4. zaprzestania chowu i hodowli świń 
w gospodarstwie;

5. przyznania jednolitej płatności 
obszarowej w roku złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy o ile na dzień 
wydania decyzji płatność ta nie została 
przyznana.

Premia będzie wypłacana w dwóch 
ratach: 

I rata - w wysokości 80% premii - po 
spełnieniu przez beneficjenta, w termi-
nie 9 miesięcy od dnia doręczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy, warunków 
z zastrzeżeniem których została wyda-
na ww. decyzja; 

II rata - w wysokości 20% premii - po 
realizacji biznesplanu. 

Zakres wsparcia
Zgodnie z przepisami rozporzą-

dzenia, wydatki powinny stanowić co 
najmniej 100% kwoty pomocy, w tym 
w inwestycje w środki trwałe o szacun-
kowej wartości równej co najmniej kwo-
cie stanowiącej 70% kwoty pomocy. 
Biznesplan musi zapewniać zgodność 
szacunkowych wartości planowanych 
inwestycji w środki trwałe z cenami 
rynkowymi. Inwestycje objęte operacją 
powinny dotyczyć wyłącznie zakupu 
nowych maszyn, urządzeń, środków 
transportu oraz wyposażenia. 

Wsparciu podlegają również opera-
cje związane z budową, przebudową, 
remontem połączonym z modernizacją, 
wyposażeniem lub zagospodarowa-
niem nieruchomości. Miejsce położenia 
tej nieruchomości będzie znajdować się 
w miejscowości należącej do:

1.   gminy wiejskiej lub
2. gminy miejsko-wiejskiej, z wy-

łączeniem miast liczących powyżej  
5 tysięcy mieszkańców, lub

3. gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 5 ty-
sięcy mieszkańców.

Informacje na temat poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 udzielane są w punktach 
informacyjnych w siedzibach biur po-
wiatowych i oddziałów regionalnych  
ARiMR i pod numerem bezpłatnej  
infolinii 800 38 00 84. 

Tekst: Roman Jarentowski

Pierwsza wzmianka o wsi po-
chodzi z roku 1359. Wtedy to 
stanowiła własność Wojsława 
Ziółkowskiego z Częstoborowic. 
W XV w. należała do Wacława 
– właściciela pobliskiego Nowo-
grodu, ale to w Ziółkowie znajdo-
wał się jego dwór. W 1827 r. istniał 
tu młyn wodny i tartak, a z miej-
scowych pokładów pozyskiwano 
kamień wapienny. Folwark wcho-
dził w skład dóbr w Zezulinie.

 21 lipca wieś Ziółków w gminie 
Spiczyn obchodziła 660-lecie swo-

jego istnienia. Uroczystość rozpo-
częła msza św. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Ziółkowie. Po mszy 
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy pamiątkowej, ufundowanej 
przez Annę i Karola Marczewskich. 
Wójt Gminy Dorota Szczęsna od-
czytała list gratulacyjny, a przed-
stawiciele Rady Gminy złożyli na 
ręce sołtysa grawer okolicznościo-
wy. Gratulacje i życzenia dla spo-
łeczności Ziółkowa złożył również 
Wicestarosta Michał Pelczarski. 
Uroczystość uświetnił występ arty-

styczny przygotowany przez GCK 
w Ziółkowie. Po części oficjalnej ze-
brani goście zostali zaproszeni do 
pamiątkowego zdjęcia i biesiady, 
uświetnionej występem „Maciejo-
wej Kapeli” z Lublina. Dzieci oraz 
młodzież uczestniczyły w zajęciach 
przygotowanych przez animatorów 
oraz w pokazach 3D. 

W trakcie biesiady rozstrzygnię-
to konkurs fotograficzny „Ziółków 
innym okiem” zorganizowany przez 
Sołectwo Ziółków i GCK w Ziółko-
wie. Uroczystościom towarzyszyła 

również wystawa „Ziółków dawniej 
i dziś”. Dzięki archiwalnym fotogra-
fiom, przekazanym przez miesz-
kańców wsi Ziółków, można było 
zobaczyć nieistniejący już młyn na 
Wieprzu. Wystawę przygotowa-
ła i opisała we współpracy z GCK 
w Ziółkowie, Karolina Strzemiecka.

Organizatorem jubileuszu była 
Rada Sołecka Ziółkowa wraz z soł-
tysem Kamilem Chudziakiem, radną 
Joanną Gąsior oraz pomysłodawcą 
– Janem Wachem. 

Tekst: Karolina Strzemiecka

660 lat Ziółkowa

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych w Ziółkowie. 
Fot. arch. Sołectwa Ziółków

Kolonie letnie 
wychowanków POW
w Kijanach
Błękitne morze i złote plaże, szum fal i krzy-

ki mew – takie wspomnienia przywieźli z Dar-
łowa wychowankowie Placówki Opiekuńczo
-Wychowawczej w Kijanach, uczestniczący 
w kolonii letniej w dniach 11-22 lipca. 

Spacery po wybrzeżu i wśród sosnowych la-
sów, gry i zabawy na świeżym powietrzu, rejs 
statkiem i podziwianie zachodu słońca nad wodą 
oraz mnóstwo wycieczek – wszystkie te aktywno-
ści umożliwiły dzieciom poznanie najciekawszych 
miejsc i turystycznych atrakcji polskiego wybrze-
ża. Nawet brzydka pogoda nie popsuła wspo-
mnień z wakacji, które na długo pozostaną w pa-
mięci wychowanków naszego domu dziecka.

Tekst: Agnieszka Korzeniewska 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach objętych ASF
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Rada Powiatu – część III
Piotr Rybak
Mam 56 lat, mieszkam w Milejowie, je-

stem żonaty i mam troje dorosłych dzieci. Je-
stem magistrem inżynierem, ukończyłem wy-
dział elektryczny na Politechnice Lubelskiej. 
Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe 
w zakresie Zarządzanie i Marketing. Od 12 lat 
pracuję w ochronie zdrowia. Obecnie jestem 
dyrektorem Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Od 
czasu przemian w latach 90. interesuję się sa-
morządem, w latach dwutysięcznych byłem 
radnym gminy Milejów, obecnie jestem rad-
nym powiatowym i członkiem Zarządu Powia-
tu Łęczyńskiego. Głównym celem mojej pracy 
w samorządzie jest podniesienie poziomu ży-
cia społeczeństwa naszego powiatu, poprzez 
zwiększenie ilości miejsc pracy, podniesienie 
poziomu edukacji, poprawę organizacji pra-
cy w starostwie i jego jednostkach, wsparcie 
ochrony zdrowia oraz zwiększenie atrakcyjno-
ści zamieszkania w naszym powiecie.

Arkadiusz Onyszko 
Jestem byłym reprezentantem Polski i wicemi-

strzem Olimpijskim Barcelona ‘92. Swoją drogę 
rozpoczynałem występując w Wojskowym Klu-
bie Sportowym Lublinianka. Następnie grałem 
w Zawiszy Bydgoszcz, Legii Warszawa, Polonii 
Warszawa, Warcie Poznań, Lechu Poznań, Wi-
dzewie Łódź i Viborgu. Jako piłkarz OB Odense 
zdobyłem wicemistrzostwo kraju, dwukrotnie 
triumfowałem w Pucharze Danii, występowałem 
w Pucharze UEFA. Ukończyłem kurs trenerski 
UEFA, dziś swoją wiedzę staram się przekazywać 
początkującym piłkarzom. W ostatnim czasie by-
łem trenerem bramkarzy klubu Motor Lublin, pro-
wadzę też własną Akademię Sportu. To właśnie 
sport jest moją pasją. Wierzę w to, że poprzez ak-
tywność możemy nie tylko zadbać o swoje zdro-
wie, kondycję i stronę fizyczną, ale też wzmacniać 
swój charakter. Sport uczy współpracy w grupie, 
konsekwencji i determinacji w działaniu. Dlatego 
też, z racji swojego doświadczenia zawodowego 
oraz zainteresowań, swoje działania w Radzie Po-
wiatu będę nakierunkowywał na promocję powia-
tu, w szczególności poprzez sport. Pragnę, aby 

Roman Cholewa
Mam 62 lata. Mieszkam w Łęcznej. Kontakt: 

romancholewa@vp.pl. Ukończyłem studia na Wy-
dziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz stu-
dia podyplomowe w zakresie zarządzania w ad-
ministracji i samorządzie terytorialnym. Posiadam 
duże doświadczenie samorządowe nabyte dzięki 
wieloletniej pracy na stanowisku Wiceburmistrza 
Łęcznej, radnego Rady Powiatu, radnego Sejmiku 
Województwa Lubelskiego oraz Starosty Łęczyń-
skiego poprzedniej kadencji, a także w admini-
stracji rządowej poprzez wieloletnią pracę na sta-
nowisku Kierownika Placówki Terenowej KRUS 
w Łęcznej. Obecnie pełnię funkcję Prezesa Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Łęcznej.
Swoją wiedzę i doświadczenie pragnę wykorzy-
stać w obecnej kadencji Rady Powiatu. Będę 
wspierał wszelkie inicjatywy zmierzające do po-
prawy życia mieszkańców powiatu. 
W szczególności będę zabiegał o:
- dobrą współpracę samorządów gminnych z sa-
morządem powiatowym, a zwłaszcza w zakresie 
realizacji inwestycji,
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców po-
przez dalszą modernizację dróg powiatowych, 
budowę ścieżek rowerowych i chodników z wy-

Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych i 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Adam Niwiński
Jestem mieszkańcem Puchaczowa. Od wielu 

lat wspólnie z żoną rozwijam własne przedsię-
biorstwo. Jestem radnym Rady Powiatu w Łęcz-
nej od początku jego funkcjonowania – to jest 
od 20 lat. W latach 2006-2014 pełniłem funkcję 
Starosty Łęczyńskiego. Był to czas kiedy Po-
wiat Łęczyński najintensywniej prowadził pra-
ce i sfinalizował budowę szpitala powiatowego, 
powstało kilka nowych jednostek powiatowych 
(m.in. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Zespół 
Szkół Górniczych z siedzibą w Łęcznej). Przy 
wykorzystaniu środków europejskich wdrożyli-
śmy wiele projektów, które pozwoliły na realiza-
cję różnorodnych działań odpowiadających na 
potrzeby mieszkańców powiatu, m.in. stypendia 
dla uczniów i studentów, organizację bezpłatnych 
szkoleń dla osób pracujących i bezrobotnych, 
modernizację dróg, opracowanie marki i aktywną 
promocję walorów turystycznych i kulturowych 
naszego regionu, poprawę dostępu do szeroko-
pasmowego Internetu. Dzięki porozumieniu z sa-
morządami gminnymi rozpoczęliśmy współpracę 
w zakresie modernizacji dróg powiatowych.

W obecnej kadencji Rady wspieram działania 
Zarząd Powiatu przede wszystkim w zakresie  
poprawy dostępu do usług służby zdrowia, roz-
woju komunikacji drogowej i kolejowej, sprawnej 
obsługi petenta w urzędzie oraz stabilizacji finan-
sów Powiatu.

nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warun-
ki do rozwoju, zarówno pod względem bogactwa 
zajęć, jak i infrastruktury.

W tym roku obchodzo-
ny jest jubileusz 100-lecia 
Służb Sanitarnych w Pol-
sce i 65-lecia powstania 
Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej. Główny Inspektor 
Sanitarny Jarosław Pinkas 
podkreśla – „To 100 lat pra-
cy tysięcy pracowników 
Inspekcji Sanitarnej zaan-
gażowanych w zapewnienie 
bezpieczeństwa milionów 

obywateli”. 
Historia służb sanitarnych 

w Polsce rozpoczęła się po 
zakończeniu I Wojny Światowej 
wraz z uchwaleniem Zasadni-
czej Ustawy Sanitarnej z dnia 
19 lipca 1919 r. W tym samym 
roku powstał Państwowy Cen-
tralny Zakład Epidemiologiczny 
w Warszawie, który w 1923 r. 
zmienił nazwę na Państwowy 
Zakład Higieny. W 1920 r. utwo-

rzony został urząd Naczelnego 
Nadzwyczajnego Komisarza 
do spraw walki z epidemiami, 
które szerzyły się po zakończe-
niu I Wojny Światowej. 

Urząd ten został ponow-
nie powołany po zakończeniu 
II Wojny Światowej. Obecnie 
zadania i zakres funkcjonowa-
nia służb sanitarnych reguluje 
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej, zgodnie z którą Inspek-
cja została powołana do reali-
zacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego. 

Zakres prowadzonego 
nadzoru nakierowany jest na 
ochronę zdrowia ludzkiego 
przed niekorzystnym wpły-
wem szkodliwych czynników 
fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych występujących 
m.in. w miejscu zamieszkania, 
pracy i wypoczynku, a także na 
zapobieganie oraz zwalczanie 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, prowadzenie działalno-
ści zapobiegawczej w zakre-
sie chorób zawodowych oraz 
promocji zdrowia i stylu życia 
kształtującego odpowiednie 
postawy i zachowania proz-
drowotne.

Zadania Państwowej In-
spekcji Sanitarnej wytyczone 
prawie 100 lat temu nie stra-
ciły na aktualności, co więcej, 

pojawiły się nowe, wynikające 
z potrzeb i zagrożeń obecne-
go świata, w tym zagrożenia 
bioterroryzmem, promienio-
waniem radiacyjnym, hałasem 
czy środkami zastępczymi 
(tzw. dopalacze). 

Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna to jedyna z instytucji, 
która przez te wszystkie lata 
była z ludźmi i jest dla ludzi. 
Dba o zdrowie ludzi oraz to-
warzyszy im od dnia narodzin 
przez całe życie. Wielość za-
dań, ich zakres sprawia, że 
Inspekcja dociera do obywateli 
z programami edukacyjnymi 
i profilaktycznymi. To ona uczy 
zdrowych nawyków żywienio-
wych i unikania zagrożeń zdro-
wotnych. Uczestniczy w sy-
tuacjach kryzysowych i przy 
organizacji każdej imprezy ma-
sowej w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Łęcznej 

jest organem rządowej admi-
nistracji zespolonej w powie-
cie, co przekłada się na ścisłą 
współpracę z innymi służbami 
i inspekcjami pozostającymi 
pod zwierzchnictwem Staro-
sty Łęczyńskiego. Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Łęcznej została utwo-
rzona 01.01.2000 r. jako jeden 
z organów powiatowej inspek-
cji zespolonej. Za utworzeniem 
stacji oponował Wojewoda 
Lubelski i Starosta Powiatu Łę-
czyńskiego. Od stycznia 2000 
r. do stycznia 2013 r. dyrekto-
rem jednostki była mgr Anna 
Kamińska, a od 14 stycznia 
2013 r. funkcję tę pełni mgr inż. 
Elżbieta Piłka. Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Łęcznej sprawuje pieczę 
i nadzór sanitarny nad ponad 
57 000 ludności powiatu. 

Tekst: Elżbieta Dyzma

korzystaniem środków europejskich,
- rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowa-
nego do potrzeb rynku, z szansą dla młodzieży 
z naszego powiatu na otrzymanie stabilnego za-
trudnienia,
- poprawę funkcjonowania służby zdrowia w zakre-
sie zwiększenia dostępu do lekarzy specjalistów.
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

LP. NAZWA  JEDNOSTKI ADRES, TELEFON, 
E-MAIL,

STRONA WWW

DNI I GODZINY
DZIAŁALNOŚCI

ZAKRES PORADNICTWA KRYTERIA DOSTĘPU
DO USŁUG

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, RODZINNE, SOCJALNE

1 Poradnia
Psychologiczno –

Pedagogiczna 
w Łęcznej

Al. Jana Pawła II 95 
21-010 Łęczna

tel. 81 531 53 37
tel. /fax 81 462 25 89

e-mail: ppp.leczna@op.pl
www.poradnialeczna.pl

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek

7.30 - 16.00
wtorek 7.30 - 18.00

Poradnictwo rodzinne, logopedyczne, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna dla dzieci i młodzieży - wsparcie rodziców 
i nauczycieli w kwestiach związanych 
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego  

2 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Łęcznej

ul. Staszica 9 
21-010 Łęczna

tel. 81 53 15 384
fax: 81 44 58 801

e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl
www.pcprleczna.pl 

poniedziałek-piątek
7.00 - 15.00

1. Specjalistyczne poradnictwo:
1) prawne,  
2) psychologiczne, 
3) rodzinne, 
4) socjalne. 
2. Interwencja kryzysowa.

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego 

3 Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w

Łęcznej

ul. Jaśminowa 4 
21-010 Łęczna

tel. 81 531 55 26
fax: 81 462 83 73

e-mail: poczta@mops.leczna.pl
www.leczna.naszops.pl

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 

7.00 - 15.00
wtorek 

8.00 - 16.00

1. poradnictwo rodzinne, 
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, 
3. poradnictwo prawne z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

świadczeń socjalnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
pomoc osobom uprawnionym do alimentów (czwartek w godz. 
10.00 - 13.00),

4. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
5. poradnictwo dla osób bezrobotnych - dyżury pośrednika pracy 

dwa razy w m-cu w piątki w godz. 9.00 - 12.00.

Mieszkańcy z terenu 
gminy Łęczna, 
z wyjątkiem pomocy 
prawnej, która 
udzielana jest 
wyłącznie dla osób 
korzystających ze 
świadczeń MOPS 
w Łęcznej 

4 Ośrodek Pomocy
Społecznej 
w Milejowie

ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów
tel./fax 81 757 20 54, 
e-mail: ops@milejow.pl

opsmilejow@op.pl
www.milejow.naszops.pl

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 

7.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 16.00

1. poradnictwo rodzinne, 
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, 
3. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Mieszkańcy gminy 
Milejów

5 Ośrodek Pomocy
Społecznej 

w Puchaczowie

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów
tel./fax 81 757 50 68, 605 565 245

e-mail: opspuchaczow@op.pl
www.opspuchaczow.pl

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

1. poradnictwo rodzinne, 
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, 
3. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Mieszkańcy gminy 
Puchaczów

6 Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w

Spiczynie

Spiczyn 10 C, 21-077 Spiczyn
tel./fax 81 757 81 86, 
e-mail: spiczyn@ops.pl

poniedziałek - piątek 
7.00 - 15.00

1. poradnictwo rodzinne, pedagogiczne,
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
3. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i rozwiązywania problemów uzależnień.

Mieszkańcy gminy 
Spiczyn

7 Ośrodek Pomocy
Społecznej 
w Ludwinie

Ludwin 51, 21-075 Ludwin
tel. 81 757 03 35, fax 81 757 03 37, 

e-mail:opsludwin@gmail.com
opsludwin@wp.pl

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

1. poradnictwo rodzinne, 
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, 
3. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Mieszkańcy gminy 
Ludwin

8 Ośrodek Pomocy
Społecznej 
w Cycowie

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
tel. 82 5677041

e-mail: ops_cycow@poczta.fm

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 7.00 -

15.00, wtorek 8.00 - 16.00

1. poradnictwo rodzinne,
2. poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
3. poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Mieszkańcy gminy 
Cyców

9 Prywatna Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
„Sto Pociech” 

w Łęcznej

ul. Obrońców Pokoju 7
21-010 Łęczna,
tel.: 690 501 553

e-mail: stopociech.leczna
@gmail.com

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR):
 poradnictwo rodzinne,

 poradnictwo psychologiczne,

 poradnictwo pedagogiczne,

 poradnictwo logopedyczne,

 konsultacje neurologiczne i psychiatryczne.

Bezpłatne - Wczesne 
Wspomaganie 
Rozwoju na podstawie
opinii 
o potrzebie WWR

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

10 Komenda Powiatowa
Policji 

w Łęcznej

ul. Księży Wrześniewskich 10
21-010 Łęczna, tel. 81 752 72 10 
e-mail: komendant.kppleczna@

lu.policja.gov.pl,
www.leczna.lubelska.policja.gov.pl

całodobowo 
kontakt osobisty/

telefoniczny

Ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw
Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego 

11 Państwowa Agencja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

ul. Al. Jerozolimskie 155 
02-326 Warszawa, 22 250 63 25

e-mail: parpa@parpa.pl
www.parpa.pl

Poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie Zasięg ogólnopolski

12 Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie
„Niebieska linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

e-mail: biuro@niebieskalinia.pl

poniedziałek - sobota
godz. 8.00 - 22.00
niedziela i święta

godz. 8.00 - 16.00
Bezpłatna inforlinia

800 120 002

Pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy 
w problemach przemocy domowej

Zasięg ogólnopolski
dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

13 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji:   
GOPS Ludwin

Ludwin-Kolonia 24, 
21 – 075 Ludwin, 

e-mail: opsludwin@wp.pl

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i innych uzależnień

Mieszkańcy gminy 
Ludwin
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14 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji  
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Spiczynie

Spiczyn 10 C, 21-077 Spiczyn

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Mieszkańcy gminy 
Spiczyn

15 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji 
Urząd Miejski w Łęcznej, 

Pl. Kościuszki 5, 
21-010 Łęczna

Posiedzenia
Pl. Kościuszki 22,
21-010 Łęczna 
pn.15.30 - 17.30

Mieszkańcy gminy 
Łęczna

16 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji  
ul. Chełmska 42, 

21-070 Cyców
tel. (82) 5677069

-
Mieszkańcy gminy 
Cyców

17 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji
Urząd Gminy w Milejowie 

ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

-
Mieszkańcy gminy 
Milejów 

18 Gminna Komisja
Rozwiązywania

Problemów
Alkoholowych

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy w Puchaczowie

ul. Lubelska 22, 
21-013 Puchaczów

-
Mieszkańcy gminy 
Puchaczów

19 Specjalistyczne
Gabinety Lekarskie sp.

j. Kusy i Wspólnicy

ul. Górnicza 3
21-010 Łęczna, 

tel. 81 752 07 41, www.sgl.lublin.pl
poniedziałek - piątek

8.00 - 18.00

Poradnia psychologiczna, poradnia psychiatryczna, poradnia 
leczenia uzależnień, poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia. Świadczenia finansowane z NFZ. Wymagane 
skierowanie do poradni psychologicznej, do pozostałych poradni 
bez skierowania

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

20 Regionalne Centrum
Trzeźwości

„Maksymilian” 
w Łęcznej

ul. Jaśminowa 4
21-010 Łęczna

tel. 81 462 94 99
793 879 106

e-mail: rct.leczna@gmail.com

dyżury poniedziałek -
sobota 17.00 - 20.00
dyżury psychologa 
I i III poniedziałek 

m-ca 18.00 - 20.00

Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne
grupa samopomocowa,

Mieszkańcy gminy 
Łęczna

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY ORAZ PORADNICTWA ZAWODOWEGO

21 Państwowa 
Inspekcja Pracy

Główny Inspektorat
Pracy

ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa 
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

kancelaria@gip.pip.gov.pl
www.warszawa.pip.gov.pl 

poniedziałek - piątek 
8.00 - 16.00

Porady prawne w Centrum Poradnictwa PIP w zakresie prawa pracy
poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00
801002006 (dla tel. stacj.),  459599000 (dla tel. kom.) 
22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga! naliczane są 
koszty za czas oczekiwania na połączenie

Zasięg ogólnopolski 

22 Okręgowy Inspektorat
Pracy

 w Lublinie

ul. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
tel.: 81 537 11 31

e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl
https://lublin.pip.gov.pl/pl/

poniedziałek - piątek 
7.30 - 15.30

Porady prawne z zakresu prawa pracy i bhp udzielane w siedzibie 
OIP w Lublin poniedziałek 9.00 - 18.00
wtorek - piątek 9.00 - 15.15

23 Powiatowy Urząd 
Pracy w Łęcznej

Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna, tel.  81 531 54 04

e-mail: lule@praca.gov.pl 
http:\\leczna.praca.gov.pl

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy, pomoc  pracodawcom w doborze kandydatów do pracy 
spośród bezrobotnych

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

PORADNICTWO Z ZAKRESU PSYCHIATRII

24 Centrum Psychiatrii
 i Terapii

Środowiskowej

ul. Szkolna 4
21-010 Łęczna

tel.: 81 752 02 88
rejestracja@centrumzdrowia-

leczna.pl
www.centrumzdrowia-leczna.pl

rejestracja
poniedziałek - piątek

10.00 - 17.00

Kompleksowe świadczenia psychiatryczne w siedzibie placówki 
i w domu pacjenta.
Świadczenia finansowane z NFZ
Wskazane skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry (NFZ)

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

INTERWENCJA KRYZYSOWA

25 Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A, 

00-993 Warszawa
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-

kryzysowe/

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00
(22)785 700177

e-mail:
dyzurny@rcb.gov.pl

Monitorowanie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. 

Informacje na temat zarządzania kryzysowego

Zasięg ogólnopolski 

PORADNICTWO Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

26 Centrum Obsługi
Telefonicznej Zakładu

Ubezpieczeń
Społecznych

www.zus.pl/ozus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl
Centrala: 22 667 10 00

22 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie 

z taryfą operatora

poniedziałek - piątek
 7.00 - 18.00 

Zakres informacji
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Zasięg ogólnopolski

27 Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

oddział w Łęcznej

ul. Obrońców Pokoju 5
21-010 Łęczna

tel. 81 752 06 35

poniedziałek 
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 15.00

Porady dla ubezpieczonych i płatników z zakresu realizowanych 
świadczeń (emerytury, składki, renty)

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

28 Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego 

oddział w Łęcznej

ul. Staszica 7, 21-010 Łęczna 
tel. 81 752 25 04, 

752 10 74,
fax 81 752 10 76,

e-mail: leczna@krus.gov.pl

poniedziałek - piątek 
7.15 - 15.15

wtorek stanowiska 
ds. obsługi interesantów

7.15 - 16.15

Poradnictwo dla ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców 
Kasy (emerytów i rencistów)
poradnictwo w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń 
emerytalno-rentowych oraz wypadkowych,
chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń 
pozaubezpieczeniowych

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego
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PORADNICTWO KONSUMENCKIE

29 Urząd Komunikacji
Elektronicznej Centrum

Informacji
Konsumenckiej

ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

https://cik.uke.gov.pl

poniedziałek - piątek
8.15 - 16.15
INFOLINIA

22 330 4000

Porady w zakresie usług pocztowych 
i telekomunikacyjnych

Zasięg ogólnopolski

30 Urząd Ochrony
Konkurencji

 i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. +48 22 55 60 800
e-mail uokik@uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl

poniedziałek - piątek
8.15 - 16.15
INFOLINIA

KONSUMENCKA
poniedziałek - piątek 

8.00 - 18.00

Poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony
interesów konsumentów Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 
oraz 22 290 89 16, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez 
Fundację Konsumentów.

Zasięg ogólnopolski

31 Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,

21-010 Łęczna
tel. 81 531 52 30

poniedziałek, 
czwartek, 

piątek
 8.15 - 15.00

Poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony
interesów konsumentów 

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW PACJENTA

32 Rzecznik Praw
Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa 

www.rpp.gov.p 

poniedziałek – piątek
8.00 -18.00

Bezpłatna infolinia
800 190 590

Porady prawne dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla 
tych pacjentów, których prawa zostały naruszone. Zapisy na poradę
osobistą: rezerwacja@rpp.gov.pl lub (22) 532 82 43

Zasięg ogólnopolski

33 Narodowy Fundusz
Zdrowia-Centrala

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl

Informacja Pacjenta 
tel. 800 190 590

poniedziałek - piątek 
8.00 - 16.00

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
- prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do 
świadczeniodawców

Zasięg ogólnopolski

34 Pełnomocnik Rządu do
Spraw Osób

Niepełnosprawnych

ul. Żurawia 4 A
00-503 Warszawa

22 461 60 00
KORESPONDENCJA 
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

www.niepelnosprawni.gov.plsekretar
iat.bon@

mrpips.gov.pl

Sekretariat 
Dyrektora Biura
tel. 22 461 60 00
fax. 22461 60 02

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz 
organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Zasięg ogólnopolski

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGOORAZ DLA OSÓB W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

35 Krajowa Informacja
Skarbowa

ul. Teodora Sixta 17 
43-300 Bielsko-Biała

kancelaria.kis@mf.gov.pl
www.kis.gov.p

INFOLINIA 
801 055 055

telefon 22 330 03 30, 
od pn.- pt. 7.00 -18.00

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza etc.

Zasięg ogólnopolski

36 Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

https://rf.gov.pl
Porady e-mail:porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz
ok.2 tyg.)

Biuro Rzecznika
Finansowego

tel. 22 333 73 26  

Prawa ubezpieczonych 
Dyżury ekspertów:
Ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 28 
poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00;
Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS (22) 333 73 26
poniedziałek - piątek 11.00 - 15.00
Ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25 poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zasięg ogólnopolski 
Osoby ubezpieczone 
i w sporze 
dotyczącym
ubezpieczeń  

37 Urząd Skarbowy 
w Łęcznej

Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

tel: 81 752-39-93
fax: 81 752-36-26

e-mail: us0621@lb.mofnet.gov.pl

poniedziałek - piątek 
7.30 - 15.30

Sala Obsługi Podatnika
poniedziałek 
8.00 - 18.00

wtorek - piątek 
8.00 - 15.00

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza etc.

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRAW DZIECKA I PRAW OBYWATELSKICH

38 Rzecznik Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
http://brpd.gov.pl

Dziecięcy telefon
zaufania 

800 12 12 12

Udzielanie porad dzieciom i młodzieży, jak również dorosłym 
mającymi problemy z nieletnimi

Zasięg ogólnopolski

39 Telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży -

INFOLINIA
tel. 116 111 

poniedziałek - niedziela 
w godz. od 12.00 do 2.00

w nocy

Pomoc dzieciom i młodzieży oczekującym na wsparcie, opiekę 
i ochronę

Zasięg ogólnopolski

40 Ogólnopolski Telefon
Zaufania Narkotyki –

Narkomania
-

INFOLINIA
 801 19 99 90

Pomoc osobom uzależnionym Zasięg ogólnopolski

41 Rzecznik Praw
Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
www.brpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676
Połączenia bezpłatne
z tel. stacjonarnych 

i komórkowych

Kierowane jest do wszystkich obywateli Polskich oraz 
cudzoziemców przebywających na terenie kraju 

Zasięg ogólnopolski

INNE PORADNICTWO

42 Zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności

ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna

tel. 81 752 34 18

poniedziałek - piątek 
7.00 - 15.00

Godziny przyjęć
interesantów:
8.00 - 13.00

Poradnictwo dotyczące uprawnień przysługujących osobom 
niepełnosprawnym

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego
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„Literatura na kocu”, czyli książki na lato Nowoczesna obsługa w geodezji
Podczas przedwakacyjnego spotkania 

Dyskusyjnego Klubu Książki w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Łęcznej rozmowy 
toczyły się wokół pozycji, które warto prze-
czytać latem. Wszystkich zainteresowanych 
czytelników zapraszamy do naszej książnicy 
po ww. wydawnictwa oraz na spotkania Dys-
kusyjnego Klubu Książki. 

Miłośnikom sag rodzinnych polecamy w szcze-
gólności nową trylogię Joanny Jax „Zanim nadej-
dzie jutro”. W jej skład wchodzą tomy: „Podróż do 
krainy umarłych”, „Ziemia ludzi zapomnianych” 
oraz „Druga strona nocy”. Losy bohaterów są zde-
terminowane przez okrucieństwa II wojny świato-
wej. Wydawnictwa stanowią porywającą lekturę, 
dla której traci się głowę już po kilku zdaniach. 

Kolejnym interesującym cyklem książkowym 
jest „Pochyłe drzewo” Ewy Cielesz. Do tej pory 

ukazały się tomy: „Ćma” oraz „Pajęczyna”. Akcja 
powieści dzieje się w czasach PRL-u. Bohaterką 
jest siedemnastoletnia Anita. Nie jest to litera-
tura lekka, łatwa i przyjemna. To historia, która 
zmusza do myślenia, refleksji, budzi ciekawość 
i emocje. Godne polecenia są publikacje Moniki 
Rzepieli z cyklu „Saga Polska”: „Dwór w Czarto-
rowiczach” oraz „Nowe pokolenie”. Akcja toczy 
się w drugiej połowie XIX wieku. Autorka umiejęt-
nie odtwarza realia dworu szlacheckiego. Bardzo 
przyjemna pozycja! Natomiast „Król szczurów” 
Jamesa Clavella to wyjątkowa książka, która 
została oparta na prawdziwych wydarzeniach. 
Pisarz opowiada o swoich przeżyciach, których 
doświadczył będąc więźniem w obozie jenieckim 
Changi w Singapurze. Okrutna tematyka pozo-
staje na długo w pamięci.

Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska
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43 Środowiskowy Dom
Samopomocy 

w Łęcznej

ul. Akacjowa 11
21-010 Łęczna

tel./fax  81 462 72 74
http://leczna.naszsds.pl/
e-mail: sdsinfo@go2.pl

poniedziałek - piątek
8.00 - 18.00

Poradnictwo psychologiczne, socjalne.
Spotkania Klubowe.
Klub Akacjowa 
Dla osób z rozpoznaniem choroby psychicznej, najbliższego 
otoczenia tych osób.

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

44 Łęczyńskie
Stowarzyszenie

Inicjatyw Społecznych
w Łęcznej

ul. Akacjowa 11 
21-010 Łęczna

tel. 81 462 72 74

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek

8.00 -16.00
wtorek 8.00 - 18.00

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, 
interwencja kryzysowa

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

45 Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób 
z Niepełnospra-

wnością Intelektualną
Koło w Łęcznej

ul. Świętoduska 2
21-010 Łęczna

tel./fax: 81 752 40 16
psouul@poczta.onet.pl
zk.leczna@psouu.org.pl

15.00 - 17.00 
po wcześniejszym

umówieniu się

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo prawne

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

46 Środowiskowy Dom
Samopomocy 
w Milejowie 
z siedzibą 

w Antoniowie

Antoniów 48
21-020 Milejów

tel. 81 75 72 387
 Filia: ul. Spacerowa 6

21-020 Milejów

poniedziałek - piątek
7.30 – 15.30

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Poradnictwo psychologiczne
Wsparcie pedagogiczne i socjalne
Rehabilitacja dorosłych osób z niepełnosprawnościami obejmująca:
- terapię w pracowniach, treningi grupowe i indywidualne, 
rehabilitację ruchową.

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego
- powyżej 18 r.ż.
z niepełnospra-
wnością intelektualną

47 Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym, 

Koło w Milejowie

ul. Spacerowa 6
21-020 Milejów

tel./fax. (081) 757-23-87
zk.milejow@psouu.org.pl

poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo prawne

Mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 o której mowa w art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: (81) 531 52 81

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności 
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

       

Na podstawie danych własnych oraz danych przekazanych przez jednostki z terenu powiatu łęczyńskiego. Stan na dzień: 11.03.2019 r.

LP. NAZWA  JEDNOSTKI
PROWADZĄCEJ

PUNKT
ADRESY DYŻURÓW

DNI I GODZINY
OTWARCIA
PUNKTÓW

DANE KONTAKTOWE, 
STRONA WWW ZAKRES PORADNICTWA UWAGI

1 POWIAT ŁĘCZYŃSKI ŁĘCZNA
budynek obok 

Starostwa Powiatowego
w Łęcznej (parter) 
Al. Jana Pawła II 95

21-010 Łęczna

poniedziałek - piątek 
8.00 - 12.00

ZAPISY TEL.: 
poniedziałek - piątek 

8.00 - 14.00
tel. 81 531 52 81

www.powiatleczynski.pl
Zakładka: 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 
świadczona na podstawie  ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej 

 

-

2 POLSKA FUNDACJA
OŚRODKÓW

WSPOMAGANIA
ROZWOJU

GOSPODARCZEGO
„OIC POLAND” 

W LUBLINIE 

CYCÓW
budynek Urzędu Gminy 

w Cycowie (parter)
ul. Chełmska 42
21-070 Cyców

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 

9.00 - 13.00
wtorek 

12.00 - 16.00

ZAPISY TEL.: 
poniedziałek - piątek 

8.00 - 14.00
tel. 81 531 52 81

www.powiatleczynski.pl
Zakładka: 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 
świadczona na podstawie ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej

Lokal dogodny 
dla osób 
na wózkach
inwalidzkich

W dniach od 16 do 19 lipca 2019 r. w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej odbyło się szkolenie pra-
cowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie 
obsługi interesantów za pomocą Geoportalu. 

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach pro-
jektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny 
województwa lubelskiego” współfinansowanego ze 

środków UE. Szkolenie przeprowadziła firma GEO-
BID Spółka z o.o. z Katowic, która w ramach projektu 
rozbudowała Geoportal Powiatu Łęczyńskiego o ko-
lejne moduły, zapewniające dostęp mieszkańców, 
właścicieli gruntów, przedsiębiorców i inwestorów 
do danych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego za pomocą e-usług.

Tekst: Stanisław Dylewski
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Dożynki
Gminno-

Powiatowe 2019

Łęczna, 15 września
Program:

10:30 Zbiórka korowodu dożynkowego - ul.Graniczna
10:45 Przemarsz na plac dożynkowy - obiekty GKS "Górnik Łęczna"
11:00 Oficjalne otwarcie Dożynek
12:00 Uroczysta Msza Święta
13:30 Obrzęd dzielenia chlebem, koncert Orkiestry Górniczej

17:30 Jubileusz 20-lecia Powiatu Łęczyńskiego - 

14:00 Prezentacja artystyczna gmin powiatu łęczyńskiego
17:00 Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych i akcji 

Akcja honorowego krwiodawstwa "Ratujmy życie" -
Krwiobus, rejestracja dawców w godz. 11:00-15:00

19:00 Koncert zespołu WITA-MINA D
20:00 Koncert zespołu DEFIS
21:00-22:00 Koncert zespołu MEZAR

honorowego krwiodawstwa

18:00 Chorągiew Zamku w Zawieprzycach dla 
 Powiatu Łęczyńskiego

wręczenie nagród "Złotego Gryfa"

Bezpłatne szkoły i kursy dla dorosłych 

Dożynki Gminno-Powiatowe 2019

20-lecie Powiatu Łęczyńskiego 

Wrzesień to początek roku 
szkolnego dla dzieci i młodzieży, 
ale i pora by pomyśleć o podwyż-
szeniu kwalifikacji przez osoby do-
rosłe. Warto skorzystać z bezpłat-
nej oferty szkół zlokalizowanych 
na terenie powiatu łęczyńskiego. 
Zajęcia prowadzone są w formach 
dogodnych nawet dla osób pracu-
jących – głównie weekendowo. Re-
krutacja trwa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE
tel. (81) 757 00 43, www.zsludwin.pl
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
Szkoła Policealna – forma zaoczna
- technik sterylizacji medycznej
- technik administracji
- technik usług kosmetycznych
- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- opiekun medyczny
- opiekunka dziecięca
- opiekunka środowiskowa
- opiekun osoby starszej
- florysta 

Szkoła Policealna – forma stacjonar-
na wieczorowa
- technik masażysta
- terapeuta zajęciowy
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- technik agrobiznesu
- technik fotografii i multimediów
- technik logistyk
- technik rachunkowości
- kucharz
- rolnik
- pracownik pomocniczy obsługi  
hotelowej
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
IM. S. BOLIVARA W MILEJOWIE
tel. (81) 531 54 70, (81) 757 20 21, 
www.zs2milejow.edu.pl.
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
Szkoła Policealna
- technik administracji
- technik rachunkowości
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- ślusarz (kwalifikacja MEC.08)
- elektryk (kwalifikacja ELE.02; EE.04)
- sprzedawca (kwalifikacja HAN.01)

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH 
W ŁĘCZNEJ
tel. (81) 752 12 57, www.zsg-leczna.pl
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- technik górnictwa podziemnego
- technik mechanik
- technik elektryk
- technik przeróbki kopalin stałych
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH 
W KIJANACH
tel. (81) 752 75 61, www.zsrkijany.pl
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna
- technik turystyki wiejskiej
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- kucharz
- cukiernik 
- rolnik
- technik pojazdów samochodowych 
- technik rolnik 
- technik technologii żywności 
- technik hodowca koni
- ślusarz

Tekst: Beata Cieślińska 

Centrum Psychiatrii i Terapii 
Środowiskowej – kompleksowa 
pomoc dla pacjentów i ich bliskich
W 2018 roku w ramach Centrum 

Psychiatrii i Terapii Środowiskowej 
w Łęcznej rozpoczął funkcjonowa-
nie Zespół Leczenia Środowisko-
wego, finansowany ze środków Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Nowa 
jednostka obejmuje swoim działa-
niem osoby z przewlekłymi zaburze-
niami psychicznymi. Niesie wsparcie 
pacjentom oraz ich rodzinom. 

Zespół Leczenia Środowiskowego 
oferuje pomoc osobom z przewlekłymi 
zaburzeniami, w szczególności oso-
bom z rozpoznaniem schizofrenii i in-
nych psychoz, zaburzeń afektywnych 
(depresja, mania), a także organicznych 
zaburzeń psychicznych np. otępienia. 
W skład zespołu terapeutycznego ZLŚ 
wchodzą specjaliści: lekarz psychiatra, 
terapeuta środowiskowy, psycholog 
oraz pielęgniarka.

Pomoc świadczona jest w formie 

bezpłatnych porad psychiatrycznych 
i psychologicznych, sesji psychotera-
peutycznych, spotkań terapeutycznych 
oraz wsparcia pielęgniarki, ujętych 
w kompleksowy program terapeutycz-
ny. Leczenie środowiskowe prowadzo-
ne jest zarówno w siedzibie Zespołu, 
jak i w naturalnym środowisku pacjenta, 
w ramach wizyty domowej. Pracownicy 
ZLŚ dojeżdżają do mieszkańców całe-
go powiatu łęczyńskiego. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy dla 
siebie lub swoich bliskich, zgłoś się 
do siedziby Centrum Psychiatrii i Te-
rapii Środowiskowej w Łęcznej przy 
ul. Szkolnej 4 lub zadzwoń pod numer 
telefonu 81 752 02 88 (rejestracja czyn-
na od poniedziałku do piątku w godz.: 
10.00 - 17.00). Wszelkie dodatkowe in-
formacje znajdują się na stronie interne-
towej: www.centrumzdrowia-leczna.pl

Tekst: Emilia Walęciuk-Warchocka

Gospodarzami tegorocznych powia-
towych obchodów Święta Plonów będą 
Powiat Łęczyński oraz Gmina Łęczna. 
Dożynki odbędą się 15 września na 
terenie obiektu GKS „Górnik Łęczna” - 
pomiędzy trybuną C stadionu a kortami 
tenisowymi.

Organizatorzy, jak co roku, przygotowa-
li moc atrakcji dla całych rodzin. - W tym 
roku obchodzimy jubileusz 20-lecia Powia-
tu Łęczyńskiego. Z tego względu chcemy, 
by podczas imprezy zaprezentowali się 
przede wszystkim lokalni artyści – mówi 
Starosta Krzysztof Niewiadomski.

Barwny korowód, konkurs wieńców 
dożynkowych, kiermasz rękodzieła ludo-
wego, lokalne przysmaki – to stałe punkty 
dożynek, których nie zabraknie również 
w tym roku. Część artystyczną rozpocznie 
koncert Orkiestry Górniczej, a następnie 
swoje talenty zaprezentują najlepsi woka-
liści i zespoły współpracujące z gminnymi 
domami kultury. Specjalny pokaz dedyko-
wany Powiatowi przygotowuje Chorągiew 
Zamku w Zawieprzycach. Wieczorem 
wystąpią popularne zespoły muzyki ta-
necznej: WITA-MINA D, DEFIS oraz ME-
ZAR. Imprezie będzie towarzyszyła akcja 
honorowego krwiodawstwa. Nowością 
w tegorocznym programie będzie STRE-
FA DZIECI, czyli bezpłatna, wygrodzona 
przestrzeń, w której najmłodsi będą mogli 
spędzić miło i kreatywnie czas. Tradycyjne 
zabawy ludowe, gry i zabawy plebejskie, 
sensoplastyka i sensoryka, bańki mydla-
ne, gry podłogowe, nowoczesne techniki 

nauki j. angielskiego, malowanie twarzy – 
to tylko niektóre z licznych atrakcji, które 
będą czekały na dzieci. Strefa powstała 
dzięki inicjatywie i zjednoczeniu sił jedno-
stek powiatowych, stowarzyszeń i pod-
miotów komercyjnych.

Ponadto zapraszamy uczestników wyda-
rzenia do zabawy na terenie wesołego mia-
steczka, które specjalnie z okazji dożynek, 
zawita do Łęcznej. Serdecznie zapraszamy.

Tekst: Beata Cieślińska

9 listopada 1998 r. odbyła się histo-
ryczna sesja rady, podczas której wy-
brano pierwsze władze powiatu. 23 
listopada na Zamku Królewskim w War-
szawie miał miejsce akt przekazania 
odpowiedzialności za sprawy publicz-
ne o znaczeniu lokalnym wspólnocie 
samorządowej i władzom Powiatu Łę-
czyńskiego. 1 stycznia 1999 r. to dzień, 
w którym Powiat oficjalnie rozpoczął 
swoją działalność merytoryczną i ob-
sługę mieszkańców. 

Ten okres to przede wszystkim lu-

dzie, którzy swoją pracą działali i działają 
na rzecz rozwoju Powiatu. Tą okrągłą -  
20. rocznicę funkcjonowania Powiatu Łę-
czyńskiego postanowiliśmy uczcić pod-
czas uroczystych obchodów, na które 
już dziś serdecznie Państwa zaprasza-
my. Uroczystości odbędą się pod koniec 
września przed siedzibą Starostwa Powia-
towego w Łęcznej. Szczegółowy program 
wydarzenia zostanie umieszczony na stro-
nie www.powiatleczynski.pl

Tekst: Edyta Kasprzyk
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Zawody rozgrywane były na boisku treningowym GKS „Górnik Łęczna” w dwóch kategoriach wiekowych 30+ i 50+. Organizatorem 
zawodów był UKS „Banita” Milejów i Oldboje z Łęcznej. Fot. arch. Stanisław Bosak

W tym roku wydarzenie miało szczególny wymiar, gdyż ob-
chodzona była 100. rocznica powstania Policji Państwowej. Po 
mszy św. przed budynkiem Komendy odbył się uroczysty apel.  
Fot. arch. KPP w Łęcznej

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łęczyńskiego – 29 czerwca Powiatowe obchody Święta Policji – 16 lipca

Warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich – 22 sierpnia

Jedną z atrakcji wspólnej biesiady w Ludwinie były występy 
lokalnych zespołów artystycznych, a także prezentacje lokalnych 
przysmaków i rękodzieła. Fot. arch. GCKiS w Ludwinie.

Jednym z elementów uroczystości było upamiętnienie 99. rocznicy bitwy pod Cycowem. Pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewi-
ckiej uczczono na cmentarzu wojennym i przy pomniku poświęconym bitwie cycowskiej. Fot. Paweł Enskajt

W szkoleniu pt. „Jak napisać dobry projekt? Warsztaty z pozyskiwania środków zewnętrznych”  zorganizowanym przez Starostwo 
wzięło udział blisko 50 przedstawicieli KGW z terenu powiatu łęczyńskiego. Fot. arch. Starostwa

Święto było okazją do podziękowania mieszkańcom Zezulina 
aktywnie działającym na rzecz lokalnej społeczności. Fot. arch. 
GCKiS w Ludwinie

Podczas obchodów Święta Plonów w Puchaczowie można było 
zobaczyć regionalne stroje lubelskie. Fot. arch. UG Puchaczów

Tego roku do Łęcznej przybyło 15 kapel. Statuetkę i główną nagrodę 
festiwalu otrzymała kapela „Śląskie Bajery”. Nagrodą Publiczności oraz 
Pucharem ufundowanym przez Prezesa Radia Lublin uhonorowano 
„Sentymentalną Kapelę Podwórkową” z Piask. Fot. arch. CK w Łęcznej

Delegacja Powiatu Łęczyńskiego wzięła udział w uroczystoś-
ciach patriotycznych w Warszawie. Fot. arch. ZS Nr 2 im. S. Bo-
livara w Milejowie

V Święto Chleba i Makaronu z Ludwina – 21 lipca XXII Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych 
i Podwórkowych – 27-28 lipca

75. rocznica zdobycia Nordwache przez Powstań-
ców Warszawy – 3 sierpnia

Dni Gminy Cyców – 10-11 sierpnia IX Dni Zezulina – 18 sierpnia

Dożynki Gminne w Puchaczowie – 25 sierpnia


