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Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego

Prace obejmowały: wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych 
(mocowanie płyt styropianowych), 
wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
ocieplenie ścian zewnętrznych za-
głębionych w gruncie, instalację 
elektryczną (przełożenie zewnętrz-
nych punktów elektrycznych poza 
projektowaną izolację termiczną), 
wykonanie instalacji odgromowej, 
demontaż istniejącej opaski od-
wadniającej w celu odsłonięcia 
ścian  zagłębionych w gruncie, 
odbudowę schodów wejściowych, 
wykonanie zadaszenia nad wej-
ściem do budynku i kotłowni oraz 
remont kominów. Remontowany 
był także dach budynku, na którym 
wymieniono istniejące pokrycie. 

Koszt całkowity inwestycji to 
585 118,23 zł, z czego wkład włas-
ny wynosi: 292 559,23 zł. Projekt 
był współfinansowany ze środ-
ków Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Lublinie, środki 
PFRON: 292 559,00 zł – Umowa 
Nr DZR.MZ.4061.6.2019 z dnia 
27.05.2019 r.

Tekst : Agnieszka Sachar

Dobiegła końca termo-
modernizacja budynku 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcz-
nej przy ul. Litewskiej 16. 

Termomodernizacja znacznie 
poprawi efektywność 
energetyczną budynku. 
Fot. arch. Starostwa.
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miniony rok był rokiem jubileuszy: 
20-lecie Powiatu, 40-lecie Górni-
ka Łęczna, 10-lecie szpitala, 90-le-
cie OSP w Dratowie, 100-lecie OSP 
w Cycowie, 110-lecie OSP w Spiczy-
nie, 105-lecie Zespołu Szkół Rolni-
czych w Kijanach. Te rocznice to przy-
czynek do wspomnień na temat drogi, 
jaką wspólnie przeszliśmy, dlatego 
też, w bieżącym  numerze naszego 
wydawnictwa, znajdą Państwo infor-
macje na temat najważniejszych wy-
darzeń ostatnich 20 lat. To jest nasza 
wspólna historia, nasza wspólna po-
dróż w dążeniu do budowy jak najlep-
szej Ojczyzny. Tak jak podkreślaliśmy 
już niejednokrotnie, Powiat tworzą 
ludzie, dlatego też pragnę Państwu 
podziękować. Dziękuję członkom 
Zarządu i Radnym Rady Powiatu, 
pracownikom gmin, starostwa i jed-

nostek, za Wasze zaangażowanie 
i pracę, którą każdego dnia z odda-
niem wykonujecie. Dziękuję również 
Wam – mieszkańcom powiatu łęczyń-
skiego – za wsparcie oraz cenne rady 
i uwagi, dzięki którym jesteśmy w sta-
nie doskonalić nasze działania. 

Rok 2019 był czasem wytężonej 
pracy, wyzwań, ale również trudnych 
decyzji. Podjęte działania zmierzają 
w kierunku rozwoju naszego regionu 
i choć niejednokrotnie wymagały one 
gruntownej analizy, jesteśmy pew-
ni, że są kolejnym krokiem ku dobrej 
przyszłości. Namacalne efekty na-
szej pracy są już widoczne. Remonty 
i modernizacje dróg powiatowych, 
poprawa infrastruktury jednostek 
powiatowych, rozpoczęcie budowy 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Jaszczowie, prace nad utworze-

niem kolejnego Zakładu Aktywności 
Zawodowej, realizacja projektów skie-
rowanych do Kół Gospodyń Wiejskich 
i Seniorów, przeniesienie siedziby Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
– te i inne działania są możliwe dzięki 
sprawnemu zrządzaniu oraz pozy-
skaniu środków zewnętrznych przez 
naszych pracowników. Aby zwiększyć 
efektywność i sprawność realizowa-
nych przez nas zadań, postanowiliśmy 
wprowadzić również zmiany w struktu-
rach Starostwa Powiatowego. Efektem 
tych decyzji jest utworzenie Wydziału 
Promocji, Kultury i Turystyki oraz Wy-
działu Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Ponadto, w wyniku przeprowadzenia 
analizy kosztów, podjęliśmy decyzję 
o wyodrębnieniu administracji szkół 
powiatowych i utworzeniu z nich jed-
nej jednostki – Wydziału Obsługi Szkół 

i Placówek Oświatowych, co wpłynie 
pozytywnie nie tylko na optymalizację 
finansową, ale również w znaczącym 
stopniu usprawni zakres realizowanych 
zadań. Przed nami 2020 rok, czas ko-
lejnych wyzwań i projektów, o których 
już niebawem będziemy Państwa infor-
mowali. Ze swojej strony mogę zapew-
nić, że w nadchodzącym nowym roku 
będziemy równie wytrwale i efektyw-
nie działali na rzecz rozwoju powiatu.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu, Święta 
Bożego Narodzenia to radosny czas  
rodzinnego oczekiwania na przyjście 
Dzieciątka Jezus. W tym wyjątko-
wym okresie szczególnie ważna jest 
bliskość i budowanie życzliwości. To 
okazja, abyśmy wszyscy przypomnieli 
sobie, co w życiu jest najważniejsze. 
Życzę Państwu zdrowia i błogosła-
wieństwa Bożego, niech nadchodzący 

rok 2020 będzie dla nas wszystkich 
czasem spokoju i łaski Bożej.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Szanowni Państwo,

Pod koniec października rozpoczęły się 
roboty budowlane w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn. „Klub Senior plus”. Inwestycja 
realizowana jest w ramach Programu Wielo-
letniego „Senior +” na lata 2015-2020. Dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 
150 000,00 zł pomieszczenia Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, przy 
ulicy Staszica 9 są dostosowywane do po-
trzeb inwestycji.

Klub Senior + obejmować będzie pomiesz-
czenia: rehabilitacyjne, klubowe, kuchenne oraz 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Celem 
projektu jest integracja osób starszych i niepeł-
nosprawnych, minimalizacja izolacji seniorów po-
przez zaproszenie ich do udziału w grupie samo-
pomocowej, zajęciach tematycznych, ruchowych, 
spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin 
oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Klub będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu, 
przez 6 godzin dziennie i zapewni 15 miejsc dla 
seniorów w wieku 60+. Otwarcie klubu planowa-
ne jest na I kwartał przyszłego roku. 

Tekst: Justyna Słomka

Konferencja „Zdrowie psychiczne naszą wartością”

Rezonans magnetyczny już w Łęcznej!

Trwają prace 
adaptacyjne 
w ramach inwestycji 
„Klub Senior +”

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Łęcznej  w dniu 29 listopada br. odbyła 
się kolejna wojewódzka konferencja przygo-
towana przez Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Łęcznej. Tematem spotkania było 
zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży stano-
wią obecnie istotny problem w społeczeństwie 
polskim. Mimo, że brak dobrych relacji w najbliż-
szej rodzinie podnosi ryzyko wystąpienia zacho-
wań samobójczych, to czynnik ten nie jest jedyny, 
a problem może dotyczyć młodzieży ze wszyst-

kich środowisk i warstw społecznych.
Celem spotkania adresowanego do rodziców, 

opiekunów, nauczycieli i pedagogów było uwraż-
liwienie na sygnały zagrożenia wysyłane przez 
dzieci, a także ukazanie, na czym powinna pole-
gać profilaktyka zdrowia psychicznego. Konferen-
cja była również okazją do zainicjowania rozmów 
na temat utworzenia Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
w Łęcznej.

Program konferencji „Zdrowie psychiczne na-
szą wartością” obejmował prelekcje wygłoszone 

przez zaproszonych specjalistów: „Samobójstwo 
w młodym wieku. Przekleństwo XXI wieku?”,  
dr Gustaw Kozak (lekarz psychiatra, I Klinika 
Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji 
w Lublinie); „Higiena zdrowia psychicznego dzie-
ci i młodzieży”, dr Ireneusz Siudem (psycholog 
społeczny, psychoterapeuta, naukowiec, Lublin); 
„Samobójstwa i zachowania autodestrukcyjne 
w grupie dzieci i młodzieży”, dr n. med. Urszula 
Łopuszańska (psycholog, terapeuta TSR, tera-
peuta biofeedback, asystent w Zakładzie Psycho-
logii Stosowanej UM w Lublinie); „Wizja między-
instytucjonalnej i wielodyscyplinarnej współpracy 
na rzecz wspierania rozwoju i ochrony zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży na poziomie 
lokalnym”, Dariusz Baran (psycholog kliniczny, 
psychoterapeuta, systemowy terapeuta rodzin, 
specjalista ds. standardów opieki psychiatrycznej 
dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie); „Rodzina i system 
wsparcia społecznego – umacnianie zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży”, Emilia Walęciuk-
Warchocka (specjalista psychiatrii środowiskowej, 
terapeuta Otwartego Dialogu, kierownik Zespołu 
Leczenia Środowiskowego w Centrum Psychiatrii 
i Terapii Środowiskowej w Łęcznej).

Cieszymy się z licznie przybyłych uczestników, 
którzy są dowodem na społeczną potrzebę orga-
nizacji tego typu wydarzeń.

Tekst: Justyna Słomka

Rezonans magnetyczny o wartości 
kilku milionów zł przyjechał do Łęcznej 
aż z Niemiec. Rozładunek sprzętu z po-
mocą dźwigu trwał siedem godzin. Aby 
ustawić go w szpitalnym pomieszcze-
niu, które już wkrótce stanie się „Pra-
cownią rezonansu magnetycznego” 
została wyburzona część ściany i zde-
montowane dwa okna.

Właśnie trwają prace montażowe – mówi 
dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bojar-
ski – Zanim pracownia będzie mogła wyko-
nywać badania, zanim przyjmie pierwszych 
pacjentów urządzenie musi być ustawione, 
podłączone i przetestowane, a nasi pra-
cownicy muszą przejść szkolenia – wyjaśnia 
– Jeśli wszystko będzie realizowane zgodnie 
z harmonogramem, a Narodowy Fundusz 
Zdrowia zakontraktuje badania, to pacjen-
tów zaprosimy po nowym roku. 

Na tego typu sprzęt diagnostyczny 
mieszkańcy powiatu czekali od dawna. 
W skali kraju tylko osiem szpitali powia-
towych dysponuje rezonansem. SPZOZ 

w Łęcznej jest dziewiątym. Zakup sprzętu 
o wartości ponad 3,3 mln zł był możliwy 
dzięki unijnym funduszom z projektu pt. 
„Zwiększenie dostępności do świadczeń 
diagnostycznych i zabiegowych dla pa-
cjentów SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu medycznego”.

W ramach tego projektu – którego 
wartość wyniosła 6 877 460,17 zł,  a dofi-
nansowanie z UE to 4 585 202,69 zł – za-
kupione zostały także inne urządzenia 
diagnostyczne, m.in. cztery cyfrowe apa-
raty rentgenowskie i zestaw endoskopowy 
EUS – urządzenie, które służy do badania 
USG przewodu pokarmowego za pomocą 
endoskopu. Zakończenie projektu  prze-
widywane jest w marcu przyszłego roku. 
Powstała infrastruktura diagnostyczna 
została  dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Pieniądze projektowe 
pochodzą z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

Tekst: Danuta Matłaszewska

Koszt rezonansu mag-
netycznego wyniósł 
ponad 3,3 mln zł. Fot. 
arch. SPZOZ w Łęcznej.

Konferencja cieszyła się 
ogromnym zaintereso-
waniem słuchaczy. 
Fot. arch. Starostwa.
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Aż 80 osób wzięło udział w I Po-
wiatowym Dyktandzie im. prof. 
Walerego Pisarka, które odbyło 
się 8 listopada w Milejowie. Auto-
rem dyktanda był ks. prof. Wiesław 
Przyczyna – członek Rady Języka 
Polskiego, który dołożył wszelkich 
starań aby opracować dyktando, 

które będzie wyzwaniem dla jego 
uczestników.

W liście skierowanym do wszyst-
kich przybyłych, Dorota Krzywicka
-Kaindel, córka Profesora napisała: 
Bardzo  się cieszę, że idea Dyktan-
da zgromadziła dziś tak dużą grupę 
chcących zmierzyć własne siły na or-

tograficznym polu. Myślę, że bardzo 
ucieszyłby się też mój Ojciec, który 
lubił te ogólnopolskie zmagania, od-
bywające się od 1987 roku w kato-
wickim Spodku. Był autorem bardzo 
wielu konkursowych tekstów, które 
następnie jako przewodniczący jury 
uroczyście dyktował stającym w po-

prawnościowe szranki uczestnikom. 
Ojciec układał owe teksty z największą 
starannością i namysłem. Porządkując 
teraz pamiątki po nim, znalazłam kar-
teczki, na których notował sobie różne 
ortograficzne zasadzki, nadające się 
do wykorzystania w kolejnym dyktan-
dzie. Gotowe teksty dyktował zawsze 
najpierw mojej Mamie, bądź co bądź 
profesor językoznawstwa, której jed-
nak nigdy nie udało się napisać dyk-
tanda bezbłędnie. A gdy zrobiła mniej 
niż 10 błędów, Ojciec kręcił niezado-
wolony głową: „Za łatwe, muszę zmie-
nić”! Cieszymy się, że podjęli Państwo 
to wyzwanie!

Laureatami dyktanda w kategorii 
szkoły podstawowe zostali: 1 miejsce 
– Marta Kuntska, Zespół Szkół im. 7 
Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, 
2 miejsce – Katarzyna Dziurka, Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Konar-
skiego w Milejowie, 3 miejsce – Bar-
tłomiej Ostański, Zespół Szkół im. 7 
Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie. 
W kategorii szkoły ponadpodstawo-
we i ponadgimnazjalne zwyciężyli: 
1 miejsce – Ernest Michałek, Zespół 
Szkół Górniczych w Łęcznej, 2 miej-

sce – Laura Kubić, Zespół Szkół Nr 
2 im. Simona Bolivara w Milejowie,  
3 miejsce – Julia Budka, Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej. Spośród do-
rosłych dyktando najlepiej napisali: 1 
miejsce – Pani Monika Bogusz, 2 miej-
sce – Ks. Krzysztof Kloc , 3 miejsce 
– Milena Hawryluk

Serdecznie gratulujemy! 
Tekst: Magdalena Gajowiak

Przedstawiciele jednostek i organiza-
cji działających na rzecz wspierania osób 
z niepełnosprawnością z terenu powiatu 
łęczyńskiego 2 grudnia br. uczestniczy-
li w spotkaniu, mającym na celu wsparcie 
samorządów lokalnych i innych instytucji 
współpracujących w obszarze ekonomii 
społecznej w ramach utworzonej platformy 
współpracy na terenie powiatu.

Konferencję poprowadziła Pani Aneta 
Rozwadowska-Jachacz z Akademii Rozwoju 
„Ekonomic” z Lublina. Podczas konferencji po-
ruszano tematy dotyczące miejsca i roli ekono-
mii społecznej jako elementu polityki państwa. 
Omawiano przykłady dobrych praktyk z re-
gionu i z terenu całego kraju, a także korzyści 
i szanse płynące ze współpracy samorządu 
i lokalnej społeczności z podmiotami ekonomii 
społecznej.

Spotkanie zrealizowane zostało przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 
oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Tekst: Elżbieta Brodzik

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

I Powiatowe Dyktando im. prof. Walerego Pisarka

Ekonomia społeczna 
szansą dla rozwoju 
społeczności 
lokalnych

101 lat temu Polska odzyskała niepodle-
głość, z tej okazji mieszkańcy powiatu łęczyń-
skiego oddali cześć bohaterom walk wolnoś-
ciowych. Świętowano nie tylko w Łęcznej, ale 
również w poszczególnych gminach powiatu. 
Główne obchody, które poprzedziła uroczy-
sta Msza święta, odbyły się 11 listopada na 
Placu Powstań Narodowych. Po mszy na-
stąpił przemarsz niepodległościowy ulicami 
miasta, poprowadzony przez Stowarzyszenie 
Motocyklowe Patria.

Michał Pelczarski Wicestarosta Łęczyński 
w swoim przemówieniu mówił: Dzisiejsza uro-
czystość to okazja do wspólnego świętowania 
– świętowania wolności, niepodległości i poko-
ju.  Swoją pamięcią i obecnością manifestujemy 
dumę z naszego kraju, dumę z naszych przod-
ków, którzy nawet w najtrudniejszych czasach 
umieli kierować się wartościami Bóg, Honor, Oj-
czyzna, a w walce o wolność zawsze byli przykła-
dem nieugiętości, odwagi i męstwa. Jak bowiem 
powiedział Józef Piłsudski „Niepodległość nie 
jest Polakom dana raz na zawsze (…) niepodle-
głość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosz-
townym.

Wyrazem pamięci i wdzięczności dla walczą-
cych o Polskę była modlitwa oraz kwiaty i znicze 
złożone przy krzyżu na Placu Powstań Narodo-
wych, przy mogiłach uczestników powstania 
styczniowego, żołnierzy walczących podczas 
I i II wojny światowej oraz przy krzyżu ofiar 
zbrodni katyńskiej.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała 
Orkiestra Górnicza LW „Bogdanka” oraz ucznio-
wie Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, którzy 
wykonali „taniec z flagami”.

W uroczystości udział wzięli: księża, radni 
i przedstawiciele władz samorządowych oraz 
jednostek organizacyjnych z terenu powiatu; re-
prezentanci służb mundurowych: Policji, Straży 
Pożarnej, żołnierze z 244 kompanii 24 Batalio-
nu 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej; 
przedstawiciele instytucji publicznych, organiza-
cji pozarządowych, związków zawodowych oraz 
zakładów pracy; grupy rekonstrukcji historycznej 
– Chorągiew Zamku w Zawieprzycach i załoga 
„Słowiańskiego Grodu” w Wólce Bieleckiej oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Łęcznej i po-
wiatu łęczyńskiego.

Tekst: Justyna Słomka

Uczestnicy w wielkim skupieniu zapisywali kolejne partie tekstu ks. prof. Wiesława Przyczyny. Fot. arch. Starostwa.

Plac Powstań Narodowych zapełnili licznie przybyli mieszkańcy powiatu. Fot arch. Starostwa. Uczestnicy spotkania. Fot. arch. Starostwa.

Złożenie kwiatów przy krzyżu 
na Placu Powstań Narodowych 

w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa.

Profesor Walery Pisarek.
Fot. arch. Andrzej Banaś
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Barbórka 2019 

Nasze Górniczki, prowadzone przez tre-
nera Piotra Mazurkiewicza, zakończyły roz-
grywki rundy jesiennej na 1. miejscu tabeli 
Ekstraligi, w 11 spotkaniach zdobywając 
komplet 33 punktów. 

Tym samym GKS „Górnik” Łęczna odskoczył 
drugiemu w zestawieniu zespołowi z Konina na 
osiem „oczek”. Drużyna strzeliła 56 bramek, 
tracąc tylko siedem. Najlepszymi strzelczynia-
mi rundy jesiennej sezonu 2019/2020 są dwie 
zawodniczki GKS: Ewelina Kamczyk, która na 
swoim koncie ma 21 bramek i Nikola Karczew-
ska. Napastniczka z dorobkiem 13 goli plasuje 
się tuż za Kamczyk. 

Debiut w rozgrywkach Centralnej Ligi Junio-
rek U-17 zanotowała także nasza drużyna mło-
dzieżowa, utworzona zaledwie pół roku temu. 
Zespół pokazał, że podobnie jak zielono-czar-
ne w Ekstralidze, potrafi walczyć do końca, bo 
po rundzie jesiennej CLJ plasuje się na trzeciej 
lokacie.

Tekst: Artur Kochański

Piłkarki GKS „Górnik” Łęczna najlepsze!

Barbórka jest niewątpliwie jed-
nym z najważniejszych świąt ob-
chodzonych w naszym regionie. Jak 
co roku, oficjalne uroczystości po-
łączone z akademią i wręczeniem 
nagród odbyły się 4 grudnia 2019 
roku w budynku Cechowni w Bog-
dance. 

Górnictwo stanowi kluczową gałąź 
przemysłu i główne źródło dochodu 
mieszkańców naszego powiatu. Czu-
jemy dumę z faktu, że Kopalnia Węgla 
Kamiennego w Bogdance jest jedną 
z najbezpieczniejszych kopalń, nie tyl-
ko w Polsce, ale również w skali Europy. 

W obchodach uczestniczyli zna-
mienici goście: przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych oraz 
Grupy Enea. 

Podczas uroczystości prezes kopal-
ni, Artur Wasil, zapewniał, że najważ-
niejszy jest dla niego kapitał ludzki oraz 
inwestycje związane z zapewnieniem 
zaplecza technicznego i technologicz-
nego, co jest gwarantem rozwoju i bez-
piecznego funkcjonowania kopalni.

Głos zabrał także Wicestarosta Po-
wiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski. 
Powiedział: Jako mieszkaniec powiatu 
łęczyńskiego, samorządowiec, chcia-
łem podkreślić, że usłyszeliśmy dzisiaj 
jedno, dla nas bardzo ważne, słowo – 

słowo: rozwój. Usłyszeliśmy od Pana 
prezesa o rozwoju kopalni, o rozwoju 
technologicznym, o rozwoju innowa-
cyjnym, o rozwoju grupy, o rozwoju 
infrastruktury. Bo dla nas, dla powiatu, 
dla gmin, niewątpliwie najważniejsze 
jest, żeby kopalnia się rozwijała, a dzię-
ki temu nasi mieszkańcy, górnicy i ich 
rodziny będą pracować, żyć w dobro-
bycie, ale też ta infrastruktura, która do 
kopalni prowadzi będzie polepszona 
i rozwinięta. Zwrócił też uwagę na pla-
ny, jakie będą realizowane w najbliż-
szej przyszłości, stworzenie połączenia 
kolejowego czy poprawę jakości dróg, 
dodając, że rozwój kopalni, to rozwój 
regionu, rozwój województwa, rozwój 
naszego powiatu.

Również wicepremier, Janusz Pie-
chociński, położył nacisk na fakt, że 
polskie górnictwo jest i będzie po-
trzebne. Zwrócił uwagę, że bez górni-
ctwa, bez energetyki nie będzie prze-
mysłu nanotechnologi czy e-biznesu. 
Jednocześnie dziękował za ogromną-
pracę górników, jaką dotąd wykonali.

Życzymy wszystkim pracownikom 
kopalni, spokojnej i bezpiecznej co-
dzienności, tylu wyjazdów ilu zjazdów 
oraz satysfakcji i poczucia spełnienia 
w ich niełatwej i odpowiedzialnej pracy.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek    

Za nami pierwszy rok pracy
W listopadzie minął rok od I sesji 

Rady Powiatu Łęczyńskiego. 
22 listopada 2018 r. nowo wybrani 

Radni złożyli ślubowanie: Uroczyście 
ślubuję rzetelnie i sumiennie wykony-

wać obowiązki wobec Narodu Polskie-
go, strzec suwerenności i interesów 
Państwa Polskiego, czynić wszystko 
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 
samorządowej powiatu i dobra obywa-

teli, przestrzegać Konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas sesji wybrano Przewodni-
czącego Rady Powiatu, którym został 
Arkadiusz Biegaj, Wiceprzewodniczą-

cym Rady Powiatu została Jadwiga 
Jaskułecka. Wybrano również Zarząd 
Powiatu – Starostą Łęczyńskim został 
Krzysztof Niewiadomski.

Wszystkim Radnym i Członkom Za-

rządu dziękujemy za dotychczasową 
działalność, życząc jednocześnie dal-
szej owocnej pracy na rzecz rozwoju 
naszego Powiatu.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Mamy brązowego medalistę!
W dniach 22-24 listopada 

br. w Stargardzie odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków w zapasach w stylu wol-
nym, na których doskonale 
spisali się zawodnicy „ISK-
RY” Spiczyn. 

Podczas mistrzostw star-
towało aż 244 zawodników 
z 62 klubów. Wspaniale zapre-
zentował się młody zawodnik  
„ISKRY” Spiczyn – Oskar Żu-
kowski, który zdobył III miejsce 
i brązowy medal w kategorii 35 
kg. W drodze do medalu poko-
nał  3 przeciwników, ulegając 
tylko zawodnikowi z UKS Olim-

pik Lubichowo – Marcinowi 
Gortowi. 

V miejsce w kategorii 75 kg 
zajął Damian Staśczak, a IX 
miejsce w kategorii 62 kg zajął 
Wiktor Orlikowski. W mistrzo-
stwach brali udział również: 
Mikołaj Piątek i Robert Kosik – 
obaj w kategorii 57 kg.

Gratulujemy zawodnikom, 
a w szczególności Oskarowi 
Żukowskiemu, który zdobył 
medal, będąc najmłodszym 
rocznikowo w swojej kategorii 
wagowej, co daje duże nadzie-
je na sukces w przyszłości.

Tekst: Tomasz Żuraw

Zarząd oraz Radni Rady Powiatu Łęczyńskiego VI kadencji. Fot. arch. Starostwa.

Uroczyste wręczenie kryk zasłużonym dla górnictwa. Fot. arch. LW „Bogdanka” S.A. 

 Fot. arch. 
GKS 

„Górnik” 
Łęczna Oskar Żukowski. Fot. arch. „Iskra” 

Spiczyn.
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1999 
3 1.01.1999 r. - rozpoczęcie działalności przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej
3 Utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu Dróg Powiato-
wych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej
3 Przejęcie przez Powiat Łęczyński jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Rolni-
czych w Ludwinie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ki-
janach, Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, 
Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Podgłębokiem oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej
3 Przystąpienie do Związku Powiatów Polskich 

2000 
3 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala
3 Utworzenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

2001 
3 Ustanowienie wzoru, herbu, flagi, sztandaru oraz pieczęci powiatu przez 
Radę Powiatu 

2003 
3 Ukończenie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Starej Wsi
3 Podpisanie umowy o współpracy z miastem Goła Przystań (Ukraina)
3 Powołanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów

2004 
3 Utworzenie Urzędu Skarbowego w Łęcznej 

2005 
3 Przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
3 Rozpoczęcie działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Kijanach
3 Podpisanie umowy o współpracy z Rejonem Żółkiewskim (Ukraina)

2006 
3 Przekazanie do dyspozycji mieszkańców części diagnostyczno-zabiegowej 
szpitala
3 Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
3 Otrzymanie nagrody „Złota Kielnia” przez Powiat Łęczyński

3 Otrzymanie tytułu Budowy Roku 2005 w województwie lubelskim w kategorii 
„Obiekty użyteczności publicznej” przez Zespół Diagnostyczno-Zabiegowy Szpi-
tala Powiatowego 

2007
3 Nadanie sztandaru Powiatowi Łęczyńskiemu
3 Zdobycie tytułu laureata w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Dobre Praktyki EFS”

2008 
3 Otwarcie Stacji Dializ w Szpitalu Powiatowym
3 Utworzenie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, który rozpoczął działalność 
od 2009 r. 
3 Podpisanie umowy o współpracy z miastem Żółkiew (Ukraina)
3 Otrzymanie nagrody „Złota @” przez Powiat Łęczyński, jako samorząd lokalny 
przyczyniający się w efektywny sposób do rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego  w Polsce 

2009 
3 Otwarcie Szpitala Powiatowego w Łęcznej i nadanie mu im. Świętej Siostry Fau-
styny Kowalskiej 
3 Przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do stowarzyszenia Lubelska Regionalna 
Organizacja Turystyczna
3 Zdobycie nagród przez Powiat Łęczyński  w konkursie „Złota Kielnia” Budowa 
Roku 2008 (Szpital Rejonowy w Łęcznej) oraz „Polska bez barier” w kat. „Służba 
zdrowia i rehabilitacja”

I kadencja 1998 - 2002 
Zarząd Powiatu 
Przewodniczący Zarządu:
Henryk Cholewa/Henryk Gański
Członkowie Zarządu:
Kazimierz Radko - Wicestarosta/
Piotr Winiarski - Wicestarosta
Adam Niwiński
Bogusław Szmuc
Bożena Kornatka
Zbigniew Rutkowski
Sekretarz Powiatu:
Jerzy Małek/Julian Tałęda
Skarbnik Powiatu:
Barbara Kania
Przewodniczący Rady Powiatu:
Krystyna Wiśniewska
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Tadeusz Walkiewicz
Julian Tałęda
Radni Rady Powiatu: 
Adam Niwiński
Alfred Bondyra
Andrzej Grzesiuk
Beata Niewiadomska
Bogusław Szmuc
Bogusław Janociński
Bożena Kornatka
Czesław Jabłoński
Grażyna Bednarska
Helena Cios
Henryk Gański
Jadwiga Kopeć
Jan Andrzejkiewicz
Jerzy Tkaczyk
Kazimierz Radko
Marek Wach
Marianna Grzesiuk
Tomasz Bujak
Tomasz Kuna
Piotr Winiarski
Wanda Kot
Wojciech Ikwanty
Zbigniew Rutkowski

II kadencja 2002 - 2006 
Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu:
Piotr Winiarski
Członkowie Zarządu:
Tomasz Kuna - Wicestarosta
Roman Cholewa
Andrzej Grzesiuk
Adam Niwiński
Sekretarz Powiatu:
Kazimierz Radko
Skarbnik Powiatu:
Barbara Kania/Joanna Włodarska
Przewodniczący Rady Powiatu:
Krystyna Wiśniewska
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Arkadiusz Biegaj
Radni Rady Powiatu: 
Adam Niwiński
Alfred Bondyra
Andrzej Grzesiuk
Andrzej Węglewski
Beata Niewiadomska
Bogusław Janociński
Bogusław Szmuc
Bożena Kornatka
Helena Cios
Marek Patryn
Mirosław Gołębiowski
Piotr Winiarski

WŁADZE 
POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO
1998-2019

Kalendarz najważniejszych wydarzeń 20-lecia 

20 LAT POWIATU

Oficjalne otwarcie Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Łęcznej specjalizującego się 
w działalności gastronomicznej. 

Fot. arch. Starostwa

10 lat Powiatu Łęczyńskiego
Fot. arch. Starostwa

Pierwsza „Złota Kiel-
nia” dla Szpitala Po-
wiatowego w Łęcznej  
Fot. arch. Starostwa
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2010 
3 Wyróżnienie i nagroda internautów dla szlaku „Magia Miejsc” w konkursie „Naj-
lepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego 2010”
3 Wyróżnienie dla Powiatu Łęczyńskiego „Samorząd Równych Szans”

2011 
3 Otwarcie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej
3 Zakończenie budowy komory hiperbarycznej, lądowiska dla helikopterów 
w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej
3 Zakończenie budowy Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej
3 „Kryształowa Elka” - I miejsce w woj. lubelskim dla Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej w kategorii „Strona internetowa” za turystyczny portal internetowy Po-
jezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
3 Wyróżnienie w konkursie „Perły Medycyny 2011” w kat. „Szpitale wielospecjali-
styczne – poniżej 400 łóżek”

2012 
3 Opracowanie marki „Kameralne Pojezierze”
3 Otrzymanie Ogólnopolskiego Certyfikatu” Rzetelni w ochronie zdrowia” przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 
3 Zajęcie II miejsca przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej 
w Regionalnym Etapie Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁA-
MACZE 2012, kat. zatrudnienie chronione
3 Otrzymanie „Złotej Kielni” za budowę Ośrodka Hiperbarii Oddziału Intensywnej 
Terapii dla Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
oraz całodobowego lądowiska dla helikopterów w Łęcznej
3 Zdobycie II nagrody w VII edycji konkursu „Perły Medycyny” w kat. „Oddzia-
ły i pododdziały specjalistyczne” przez Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 

2013 
3 Podpisanie umowy o współpracy z Rejonem Lachowickim (Białoruś)
3 Otrzymanie nagrody przez Powiat Łęczyński za zajęcie I miejsca w ogólnopol-
skim konkursie „Markowy Samorząd”
3 Zajęcie I miejsca przez Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala Powiatowego 
w Łęcznej w konkursie „Perły Medycyny 2013” w kat. „Oddziały i pododdziały 
specjalistyczne” 

2014 
3 Zakończenie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej WP3
3 „Złota@” dla Powiatu Łęczyńskiego w kategorii Samorządowy Lider Szeroko-

pasmowego Internetu za projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa In-
formacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

2015 
3 Zarejestrowanie spółki komunalnej Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w Łęcznej, 
zarządzającej regionalną siecią szerokopasmową Internetu, utworzoną przez jed-
nostki samorządowe z terenu powiatów: łęczyńskiego, świdnickiego i włodaw-
skiego
3 Przejęcie przez Powiat Łęczyński I LO im. J. Zamoyskiego od Gminy Łęczna

2016
3 „Super Lodołamacz” dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
3 Zajęcie II miejsca przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w konkursie 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

2018 
3 Podpisanie umowy o współpracę z Rejonem Riscani (Mołdawia)
3 Utworzenie przez Powiat Łęczyński i Gminę Łęczna Spółdzielni Socjalnej „Pod 
dobrym adresem”
3 Wyróżnienie dla Powiatu Łęczyńskiego w ogólnopolskim konkursie „Samorząd 
Równych Szans”
3 Otrzymanie tytułu „Ambasadora Lubelszczyzny” przez Wschodnie Centrum 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej 

2019
3 Specjalne wyróżnienie „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” dla Powiatu 
Łęczyńskiego i Gminy Łęczna, przyznane w konkursie dla jednostek samorządu 
terytorialnego zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej
3 Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło Szpitala Powiatowego 
w Łęcznej, gdzie mieścić się będzie oddział rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo-
leczniczy
3 Scalenie gruntów w gminie Ludwin obejmujące miejscowości: Grądy, Kocia 
Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Drugi, Zezulin Drugi oraz podpisanie umowy na rea-
lizacje kolejnego projektu scaleniowego obejmującego gminę Cyców
3 Otrzymanie dofinansowania na utworzenie i prowadzenie Centrum Opiekuńczo
-Mieszkalnego w Jaszczowie, którego otwarcie planowane jest w lipcu 2020 r. 
W ramach nowo powstającego centrum ma rozpocząć działalność kolejny Zakład 
Aktywności Zawodowej

Roman Cholewa
Tomasz Kuna
Zbigniew Rutkowski

III kadencja 2006 - 2010 
Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu:
Adam Niwiński
Członkowie Zarządu:
Andrzej Dyczewski - Wicestarosta
Alfred Bondyra
Andrzej Grzesiuk
Bogusław Janociński
Piotr Jastrzębski
Sekretarz Powiatu:
Kazimierz Radko
Skarbnik Powiatu:
Katarzyna Wołos
Przewodniczący Rady Powiatu: 
Arkadiusz Biegaj
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu: 
Halina Romanek
Radni Rady Powiatu:
Alfred Bondyra
Andrzej Dyczewski
Andrzej Grzesiuk
Bogusław Janociński
Piotr Jastrzębski
Barbara Kania
Tomasz Kuna
Wiesława Misztal
Zdzisław Niedźwiadek
Beata Niewiadomska
Adam Niwiński
Zbigniew Rutkowski
Bogusław Szmuc
Piotr Winiarski
Krystyna Wiśniewska

IV kadencja 2010 - 2014 
Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu:
Adam Niwiński
Członkowie Zarządu: 
Kazimierz Budka - Wicestarosta/
Kazimierz Radko - Wicestarosta
Szymon Czech
Andrzej Dyczewski
Zbigniew Rutkowski
Sekretarz Powiatu:
Kazimierz Radko/Zbigniew Dąbek
Skarbnik Powiatu:
Katarzyna Wołos/Patrycja Miazio
Przewodniczący Rady Powiatu:
Andrzej Grzesiuk
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Arkadiusz Biegaj
Radni Rady Powiatu: 
Adam Niwiński
Alfred Bondyra
Andrzej Dyczewski
Bogusław Janociński
Beata Niewiadomska
Grzegorz Kuczyński
Krystyna Wiśniewska
Lech Pocheć
Paweł Woliński
Piotr Jastrzębski
Piotr Winiarski
Szymon Czech
Małgorzata Więcławska-Siwek
Mirosław Tarkowski
Zbigniew Rutkowski

V kadencja 2014 - 2018 
Zarząd Powiatu 
Przewodniczący Zarządu:
Roman Cholewa
Członkowie Zarządu:
Dariusz Kowalski - Wicestarosta
Szymon Czech
Grzegorz Kuczyński
Piotr Jastrzębski
Paweł Wójcicki

20 LAT POWIATU

Budynek centrum zarządzania  
regionalną siecią szerokopas-

mową. Fot. arch. Starostwa.

II miejsce dla Powiatowego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w konkursie 

„Pracodawca - organizator pracy 
bezpiecznej”. Fot. arch. Starostwa

I miejsce 
dla Powiatu 
Łęczyńskiego 
w ogólnopol-
skim konkursie 
„Markowy Sa-
morząd”. Fot. 
arch. Starostwa 

Przeniesienie 
Poradni Psycho-
logiczno-Pedago-
gicznej do nowego 
lokalu. Fot. arch. 
Starostwa 
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Szpital Powiatowy w Łęcznej 
Wraz z wprowadzeniem w 1999 

roku reformy ochrony zdrowia oraz 
nowego podziału administracyjnego 
kraju powiat stał się organem zało-
życielskim dla Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Łęcznej. SPZOZ realizuje zadania 
w zakresie świadczenia stacjonarnych 
i ambulatoryjnych usług medycznych, 
dotyczących leczenia zachowawcze-
go, zabiegowego, profilaktyki, diag-
nostyki oraz rehabilitacji.

W skład SPZOZ w Łęcznej wcho-
dzi m.in. szpital, kilkanaście poradni 
specjalistycznych, szpitalny oddział 
ratunkowy, pracownie diagnostyczne, 
laboratorium. Zakład zatrudnia 589 
pracowników, w tym lekarzy (133), 
pielęgniarki (178), ratowników me-

dycznych, diagnostyków laboratoryj-
nych, rehabilitantów, fizjoterapeutów, 
personel pomocniczy oraz pracow-
ników administracji. Elementem wy-
różniającym placówkę jest wieloprofi-
lowość, zarówno w zakresie leczenia 
zachowawczego, jak i operacyjnego. 

Szczególną renomą w całym kraju 
cieszy się Wschodnie Centrum Lecze-
nia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyj-
nej. Zakres działalności WCLOiChR to 
leczenie oparzeń i odmrożeń (w tym 
oparzeń ciężkich, chemicznych i elek-
trycznych) dorosłych i dzieci oraz uni-
katowe zabiegi i operacje z zakresu 
chirurgii rekonstrukcyjnej, mikrochi-
rurgii i chirurgii ręki.

Program polityki zdrowotnej pn. 
„Nie nowotworom u dzieci”

Program realizowany jest wspólnie 

z Fundacją „Nie nowotworom u dzie-
ci” realizowany w partnerstwie z Fun-
dacją Ronalda McDonalda z siedzibą 
w Warszawie oraz Top Medical Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lublinie. Program 
prowadzony jest w formie badań skri-
ningowych i obejmuje zdrowe dzieci 
w wieku 9 miesięcy – 6 lat.

Pierwszoplanowym celem progra-
mu jest wykrycie zmian nowotworo-
wych we wczesnej fazie rozwoju cho-
roby, co daje większą szansę terapii 
zakończonej pełnym wyleczeniem. 
Realizacja ww. programu to zaanga-
żowanie i wkład naszego samorządu 
w promocję profilaktyki oraz wczes-
nego wykrywania chorób onkologicz-
nych i stanowi dowód troski o naj-
młodszych mieszkańców naszego 
powiatu.

Krystyna Wiśniewska
Sekretarz Powiatu:
Kazimierz Radko
Skarbnik Powiatu:
Patrycja Miazio
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jan Baczyński vel Mróz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Zdzisław Niedźwiadek
Radni Rady Powiatu:
Roman Cholewa
Szymon Czech
Andrzej Dyczewski
Andrzej Grzesiuk
Piotr Jastrzębski
Bożena Kornatka
Grzegorz Kuczyński
Adam Niwiński
Halina Romanek
Urszula Stefańczuk
Małgorzata Więcławska-Siwek
Krystyna Wiśniewska
Paweł Woliński
Paweł Wójcicki
Krzysztof Zaborowicz

VI kadencja 2018 - 2022 
Zarząd Powiatu
Przewodniczący Zarządu: 
Krzysztof Niewiadomski
Członkowie Zarządu:
Dawid Kostecki - Wicestarosta/
Michał Pelczarski - Wicestarosta
Piotr Rybak
Arkadiusz Onyszko
Michał Woźniak
Sekretarz Powiatu:
Kazimierz Radko/Michał Pelczarski/
Wioletta Wachewicz
Skarbnik Powiatu:
Patrycja Miazio
Przewodniczący Rady Powiatu:
 Arkadiusz Biegaj 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: 
Jadwiga Jaskułecka
Radni Rady Powiatu: 
Roman Cholewa
Artur Choma
Szymon Czech
Piotr Jastrzębski
Andrzej Kanaszewski
Bożena Kornatka
Teodor Kosiarski 
Adam Niwiński
Arkadiusz Onyszko
Piotr Rybak
Mirosław Tarkowski
Małgorzata Więcławska - Siwek
Krystyna Wiśniewska
Paweł Woliński
Michał Woźniak

Środki zewnętrzne pozyskane w latach 1999–2019

Najważniejsze inwestycje drogowe

Ochrona zdrowia

Najważniejsze działania w ra-
mach projektów:
• Modernizacja i przebudowa sieci 
drogowej wokół kopalni w Bogdan-
ce, polegająca na modernizacji drogi 
Stara Wieś–Puchaczów–Nadrybie, 
budowie ronda w Nadrybiu oraz prze-
budowie drogi Nadrybie–Urszulin.
• Budowa ścieżki rowerowej na 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 
o trasie: Stara Wieś–Puchaczów–
Nadrybie–Kaniwola–Dąbrowa.
• Informatyzacja jednostek pub-
licznych i budowa regionalnej sieci 
szerokopasmowej. W ramach pro-
jektu powstało Centrum Zarządzania 
Siecią w Łęcznej oraz infrastruktura 
zapewniająca dostęp do szeroko-
pasmowego Internetu na terenie po-
wiatów: łęczyńskiego, świdnickiego 
i włodawskiego. Wdrożono elektro-
niczną skrzynkę podawczą, system 
biblioteczny oraz telefonię IP na tere-
nie powiatu łęczyńskiego. 
• Scalenie gruntów i zagospoda-
rowanie poscaleniowe miejscowości 
Szczupak i Ostrówek Podyski (gm. 
Cyców) oraz miejscowości Grądy, 
Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin 
Pierwszy oraz Zezulin Drugi (gm. Lu-
dwin).
• Modernizacja obiektów sporto-
wych: sale gimnastyczne w ZS nr 2 im. 
S. Bolivara w Milejowie, ZSG w Łęcz-
nej, ZSR w Kijanach oraz  kompleksu 
boisk sportowych przy ZSG i ZS im. 
Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej. 

Utworzenie Otwartych Stref Aktywno-
ści Fizycznej w ZS nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie i ZSR w Kijanach.
• Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w powiatowych ze-
społach szkół w Milejowie, Kijanach 
i Łęcznej poprzez realizację dodatko-
wych kursów, szkoleń, praktyk, staży 
zawodowych dla uczniów oraz mo-
dernizację i doposażenie pracowni do 
kształcenia zawodowego.
• Termomodernizacja budynku Ze-
społu Szkół Rolniczych w Kijanach, 
budynku Internatu oraz budynku 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-

czego w Łęcznej.
• Realizacja programów stypen-
dialnych wspierających zdobycie 
średniego i wyższego wykształcenia 
przez mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego.
• Bezpłatne podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych osób pracujących 
i bezrobotnych, w tym zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
• Utworzenie Ośrodka Wsparcia 
Rodzin w Powiecie Łęczyńskim.
• Promocja walorów turystycznych 
powiatu łęczyńskiego i dziedzictwa 
kulturowego regionu.

• Cyfryzacja zasobów geodezyj-
nych (e-Geodezja).
• Pozyskanie dofinansowania na 
utworzenie i prowadzenie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jasz-
czowie.

Powiat łęczyński rozwija się 
Powstają nowe, bezpieczne drogi, 

stara infrastruktura drogowa podda-
wana jest modernizacji bądź przebu-

dowie. Na dokończenie lub rozpoczę-
cie ważnych dla powiatu inwestycji 
wciąż czekamy. To trasy, które mają 
albo usprawnić ruch albo podnieść 
komfort i bezpieczeństwo podróż-
nych. 

Podjęte prace drogowe odbywa-
ły się głównie w ramach programów: 
„Bogdanka – Przebudowa dróg powia-
towych o nr 2013L i 1716L wraz z prze-
budową skrzyżowania w m. Nadrybie 
poprzez budowę ronda” 2009-2010; 
„Przebudowa mostu na rzece Świn-
ce w ciągu drogi powiatowej nr 2011L 
Bogdanka–Albertów w m. Albertów, 
gmina Puchaczów” 2009; „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2000L Kijany–
Łuszczów” 2012; „Stabilizacja osuwi-
ska i odbudowa drogi powiatowej nr 
2016L w m. Łańcuchów” 2012; „Roz-

budowa drogi powiatowej nr 1716L 
Nadrybie–Urszulin” 2018–2019.

8,197 km 
– odnowy/nakładki 
12,95 km 
– utrwalenia, regeneracje
74,493 km 
– modernizacje, przebudowy
4 km 
– budowy dróg
31,35 km 
– budowy, przebudowy chodników
11,64 km 
– budowa ścieżek rowerowych
799 274,80 m kw. 
– remonty cząstkowe

Łącznie w latach 2016 – 2019:
 ok. 165 – projektów
 ok. 250 mln zł

– pozyskane środki zewnętrzne
 ok. 300 mln zł

– łączna wartość projektów

20 LAT POWIATU

Szpital Powiatowy w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Nowoczesne 
warsztaty ZSG 
w Łęcznej, przy 
ul. Przemysłowej 16. 
Fot. arch. Starostwa

Otwarcie drogi 
powiatowej Nr 2009 L 
Kopina-Zaróbka. 
Fot. arch. Starostwa.



strona 8

Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego. Nr 11-12/2019

Program polityki zdrowotnej profilaktyki 
chorób płuc dla rolników z terenu powiatu łę-
czyńskiego na rok 2016

Program był odpowiedzią na utrudniony do-
stęp rolników do badań profilaktycznych i miał 
na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców 
obszarów wiejskich.

Od 15 października do 31 grudnia 2016 r. 
w SPZOZ w Łęcznej wykonywano bezpłatne bada-
nia RTG klatki piersiowej. Program skierowany był 
do rolników i członków ich rodzin, ubezpieczonych 
w KRUS lub pobierających z KRUS świadczenia 
emerytalne bądź rentowe. W ramach programu 
wykonano 35 badań na łączną kwotę 1107,40 zł.

Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zdro-

wie” odbywa się systematycznie od roku 2003. 
Jego misją jest kształtowanie wśród całej spo-
łeczności szkolnej poczucia odpowiedzialności 
za zdrowie swoje i innych. Zadanie realizowane 
jest poprzez podejmowanie działań, mających 

na celu poprawę zdrowia i samopoczucia całej 
wspólnoty szkolnej oraz zachęcanie innych osób 
ze swojego otoczenia do przyjęcia zdrowego sty-
lu życia. 

Do PSSPZ należy obecnie 37 placówek z ca-
łego powiatu. Działania podejmowane przez 
PSSPZ mają różną postać oraz są dostosowa-
ne do różnych grup wiekowych. W planie pra-
cy Sieci są podejmowane działania skierowane 
zarówno do uczniów, tj.: konkursy plastyczne, 
sportowe czy fotograficzne,  jak i do kadry na-
uczycielskiej, w postaci szkoleń poszerzają-
cych wiedzę na temat szeroko pojętego zdrowia 
wśród dzieci i młodzieży. Koszty poniesione 
w latach 2009–2018 to ok. 36 000,00 zł.

Łącznie w latach 2016–2019:
469 – ilość przebadanych dzieci
39 432 zł – wartość przeprowadzonych 
badań.

Turystyka

Organizacje pozarządowe

Kilka słów o turystyce
Niewątpliwie największe bogactwo 

powiatu łęczyńskiego stanowi przyro-
da. Poleski Park Narodowy, Park Kra-
jobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz 
Nadwieprzański Park Krajobrazowy są 
siedliskami wielu rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt. Liczne jeziora i ma-
lowniczy przełom Wieprza są atrakcją 
dla miłośników kąpieli, sportów wod-
nych oraz wędkarzy. Doskonałe wa-
runki znajdą tu amatorzy wycieczek 
pieszych oraz rowerowych. Ziemia łę-
czyńska to nie tylko przyroda, to także 
skarby kultury, wśród których można 
wymienić: cerkwie, synagogi, piękne 
kościoły, ruiny zamku czy pozostałości 

po dawnych dworach i pałacach.
Za najważniejsze działania z zakresu 

turystyki należy uznać, m.in. utworzenie 
w 2006 r. powiatowego punktu informa-
cji turystycznej oraz uruchomienie, czte-
ry lata później, turystycznego portalu 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 
Rok 2010 i 2011 obfitowały w nagrody. 
I tak, otrzymaliśmy wyróżnienie i nagro-
dę internautów dla szlaku turystycznego 
„Magia Miejsc” w konkursie Najlepszy 
Produkt Turystyczny Województwa Lu-
belskiego 2010 oraz nagrodę „Krysz-
tałowa Elka” w kategorii „Strona 
internetowa” za stronę www.turystyka
-pojezierze.pl, która była pierwszym 
– i jest jedynym do tej pory – portalem 

zawierającym kompleksowe informacje 
o całym Pojezierzu Łęczyńsko-Wło-
dawskim. Budowa ścieżki rowerowej na 
Pojezierze, opracowanie w 2012 r. marki 
„Kameralne Pojezierze” oraz uzupełnie-
nie jej w późniejszych latach mobilną 
aplikacją turystyczną ułatwiło turystom, 
jak i mieszkańcom, odwiedzanie urokli-
wych miejsc naszego powiatu.

Na przestrzeni lat odbywały się 
liczne „kameralne” wydarzenia tj. 
Historyczna Majówka w Zawieprzy-
cach, Festiwal Pieśni Prawosławnych 
w Dratowie czy Szanty nad jeziorem 
Piaseczno. Starostwo Powiatowe jest 
również wydawcą około 33 publikacji 
o tematyce turystycznej.

Powiat Łęczyński realizuje zadania 

w ramach turystyki prowadząc współ-
pracę z: Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego, Powiatem 
Włodawskim, LROT, PTTK, Poleskim 
Parkiem Narodowym, Zespołem Lu-
belskich Parków Krajobrazowych, Pol-
ską Federacją Turystyki Wiejskiej oraz 
licznymi stowarzyszeniami i przedsię-
biorcami.

Wspieramy NGO
Współpraca Powiatu Łęczyńskiego 

z trzecim sektorem pozarządowym 
ma charakter dynamiczny i stanowi 
uzupełnienie działań podejmowanych 
przez samorząd. Powiat Łęczyński od 
wielu lat aktywnie współpracuje z or-
ganizacjami pozarządowymi. Współ-
praca ta jest systematycznie umac-
niana, obopólnymi wysiłkami.

Budowa partnerskich relacji z or-
ganizacjami a przede wszystkim 
ludźmi zaangażowanymi w ich dzia-
łalność stanowi istotny element po-
lityki lokalnej naszego powiatu. Or-
ganizacje pozarządowe w naszym 
regionie działają między innymi 
w obszarach kultury, sportu, rozwią-
zywania problemów uzależnień, po-
mocy społecznej, ochrony zdrowia, 
turystyki, działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych czy też rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Po-

wiat wspiera aktywnie działania NGO, 
m.in. w ramach realizacji zadań z za-
kresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury oraz dziedzictwa narodowe-
go. Wspiera i upowszechnia kulturę 
fizyczną i sport oraz turystykę, ochro-
nę i promocję zdrowia. 

Łączna wysokość dotacji przekaza-
nych przez Powiat na rzecz NGO w la-
tach 1999-2019 to ponad 570 tys. zł. 

120 Stowarzyszeń 
zarejestrowanych w KRS
15 Stowarzyszeń Zwykłych
10 Klubów Sportowych
14 Uczniowskich Klubów 
Sportowych
61 Ochotniczych Straży Pożarnych
17 Fundacji

20 LAT POWIATU

Akcja profilaktyczna „Nie nowotworom 
u dzieci” prowadzona jest w ambulansie 
Fundacji Ronalda McDonalda. 
Fot. arch. Starostwa.

Organizacje pozarządowe zbliżają ludzi i maja realny 
wpływ na najbliższe otoczenie. Fot. arch. Starostwa.

Pojezierze łęczyńsko-włodawskie 
to ponad 60 malowniczych jezior. 

Fot. arch. Starostwa.

Spływy kajakowe są jednym  
z ciekawszych sposobów pozna-
nia uroków powiatu łęczyńskiego. 
Fot. arch. Starostwa.
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Nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w ZSR w Kijanach Oferta pracy 
w nowo tworzonym 
Zakładzie Aktywności 
Zawodowej

Ruszają usługi 
asystenckie 
w powiecie

Dostawa sprzętu rolniczego 
do pracowni produkcji rolniczej 
w Zespole Szkół Rolniczych w Ki-
janach była ostatnim elementem 
realizacji projektu „Modernizacja 
Infrastruktury Szkół Zawodo-
wych w Powiecie Łęczyńskim”. 

Pracownia wzbogaciła się miedzy 
innymi o: dwuosiową przyczepę do 
ciągnika, agregat uprawowy, kosiar-
kę dyskową, przetrząsacz karuzelo-
wy, siewnik, bronę zębową, bronę 
talerzową, kultywator, glebogryzar-
kę i inne. Pełne wyposażenie zo-
stało także zakupione do warszta-
tów mechanicznych, utworzonych 
w wyremontowanej hali garażowej. 
Obecnie zamontowano tam trzy 
nowe podnośniki dwukolumnowe, 
zakupione zostały stoły warsztato-
we, wózki narzędziowe z kompletem 
narzędzi, prasa warsztatowa oraz 4 
nagrzewnice elektryczne, które po-
zwolą na ogrzewanie pomieszczenia 
podczas zajęć. 

Doposażenie pracowni szkolnych 
zwiększy możliwość praktycznej na-
uki zawodów, a uczniowie będą mo-
gli pracować na sprzęcie używanym 
w warsztatach samochodowych, 
działających na rynku. 

Dzięki zakończonemu projektowi, 
baza lokalowa szkoły uległa popra-
wie. Wyremontowano i wyposażono 
w nowe maszyny i urządzenia: pra-
cownie gastronomiczne (lodówki, 
kuchenki elektryczne z okapami, 
meble kuchenne, stoły metalowe, 
zastawy stołowe), dwie pracownie 
informatyczne, pracownię spawal-
niczą (trzy kompletne stanowiska 
spawalnicze) oraz ww. pracownię 

produkcji rolniczej i mechaniczną. 
Wartość inwestycji w zakresie re-
montów wyniosła 1 404 817, 04 zł, 
z tego 1 026 876 zł to dofinanso-
wanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
natomiast łączna wartość zakupio-
nego wyposażenia wynosi 324 789 
zł (dofinansowanie w wysokości 276 
070,65 zł).

Doposażenie pracowni i remonty 
zrealizowano jako część projektu 
„Modernizacja Infrastruktury Szkół 
Zawodowych w Powiecie Łęczyń-
skim” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa 13 Infrastruktura Spo-
łeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego i usta-
wicznego. Zadanie współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Tekst: Anna Giszczak

Powiat Łęczyński zamierza utworzyć 
kolejny Zakład Aktywności Zawodowej, 
w związku z powyższym poszukuje osób  
zainteresowanych podjęciem zatrudnienia 
w tym nowotworzonym zakładzie. 

Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Starostwa Powiato-
wego w Łęcznej mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego, posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności wydane przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z  
konkretnych grup:

- osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności w wieku od 18-tego do 60-tego 
roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia 
(mężczyźni),

- osoby z umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego 
roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia 
(mężczyźni), z przyczyną niepełnosprawności 
01-U,02-P i 12-C.

Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Za-
wodowej to szansa na podjęcie lub powrót do 
aktywności zawodowej, przekwalifikowanie, 
dokształcenie, rehabilitację społeczną i me-
dyczną, poznanie nowych ludzi o podobnych 
problemach. Zatrudnienie w ZAZ nie powo-
duje utraty prawa do dotychczas posiadanych 
świadczeń tj. renty z tytułu niezdolności do 
pracy i renty socjalnej. Ponadto dzięki środkom 
Zakładowego Funduszu Aktywności  istnieje 
możliwość poprawy funkcjonowania w środo-
wisku domowym poprzez realizację samodziel-
nego, niezależnego życia.

Kontakt: Elżbieta Brodzik Naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 81 53 15 282 

Tekst: Elżbieta Brodzik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-
nej zachęca mieszkańców powiatu łęczyńskiego 
do korzystania z różnorodnych form pomocy ro-
dzinie, jakie oferuje w ramach swojej działalności.

W jednostce realizowane są, m.in. warsztaty 
zwiększania i poprawy kompetencji rodzicielskich. 
Spotkania adresowane są do rodziców, którzy chcą 
poprawić swoje relacje z dziećmi, czują się bezrad-
ni wobec ich zachowań, chcą doskonalić techniki 
umiejętności wychowawczych lub poszukują no-
wych. Uczestnicy warsztatów podczas zajęć indy-
widualnych mają możliwość zdobycia wiedzy, m.in. 
na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
wychowawczo, nawiązywania i utrzymywania po-
prawnych relacji w rodzinie oraz  „komunikacji bez 
przemocy”. Zapraszamy osoby zainteresowane 
do kontaktu pod numerem telefonu: 81 53 15 384.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych to kolej-
na forma pomocy rodzinom organizowana przez 
PCPR. Ideą grupy samopomocowej jest wzajemne 
wspieranie emocjonalne i korzystanie z siły i do-
świadczenia jej członków. Uczestnictwo w grupie 
pomaga w pracy nad samym sobą, w rozwoju 
osobistym, a także w radzeniu sobie z codzienny-
mi trudnościami. Spotkania prowadzone są przez 
psychologa i pedagoga w siedzibie jednostki wg 
ustalonego harmonogramu spotkań. 

W grudniu br. kończy się realizacja projektu pn. 
„Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyń-
skim”. W ramach projektu ze wsparcia psycho-
terapeuty, psychiatry, dietetyka, seksuologa oraz 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (prowa-
dzących szkolenia doskonalące, hortiterapię oraz 
zajęcia indywidualne) skorzystało ponad 200 osób.

Tekst: Monika Pastuszak

Powiat Łęczyński otrzymał środki na 
realizację usługi asystenta w programie 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełno-
sprawnej” finansowanego z Solidarnoś-
ciowego Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych.

Usługa asystenta może obejmować: po-
moc w transporcie środkami komunikacji, 
w dotarciu i powrocie z miejsca zamieszkania 
do szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia 
i rehabilitacji, instytucji publicznych i kultu-
ralnych; pomoc w zakupach; pomoc w utrzy-
mywaniu kontaktów towarzyskich oraz 
w komunikowaniu się z otoczeniem; pomoc 
w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, 
bądź niezdolnym do samodzielnego pisania 
ręcznego, czy komputerowego; pomoc oso-
bie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć 
sportowych i obiektów sportowych.

Usługi te mogą być realizowane 7 dni w ty-
godniu w godz. od 7:00 do 22:00, w ilości nie 
więcej niż 30 godzin miesięcznie na jedną 
osobę niepełnosprawną.

Program dedykowany jest pełnoletnim 
osobom niepełnosprawnym w stopniu 
znacznym i umiarkowanym, zamieszkałym 
na terenie powiatu łęczyńskiego. Korzy-
stanie z usług asystenckich jest bezpłatne. 
Wszelkie niezbędne informacje uzyskają 
Państwo w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Łęcznej, pok. nr 9 (parter budynku),  
tel. 81 53 15 282. 

Tekst: Elżbieta Brodzik

Wózek narzędziowy. 
Fot. arch. Starostwa.

Osprzęt do maszyn rolniczych. 
Fot. arch. Starostwa. 

PCPR wspiera 
i integruje 

„Magia Talentów” czyli Ludwin pomaga
Już po raz szósty 30 listopada br. odbył się 

charytatywny konkurs „Magia Talentów” or-
ganizowany przez młodzież ze świetlicy dzia-
łającej przy Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Ludwinie. 

Uczestnicy, chcący zaprezentować swoje 
umiejętności na scenie, oraz osoby wchodzące 
na widownię były zobowiązane do wpłacenia 
symbolicznych kwot uprawniających do udziału 
w wydarzeniu. Zebrane środki zostały przezna-
czone na prezenty świąteczne dla podopiecz-
nych z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Kijanach. 
Konkurs skierowany był do uczestników w każ-

dym wieku, którzy w obliczu nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia pragnęli podzielić się 
swym talentem i chęcią niesienia pomocy innym.

Występy oceniało jury w składzie: Marta Guz, 
Marek Wieczorek oraz Paweł Warowny. Najlepsi 
uczestnicy zostali nagrodzeni statuetkami i dy-
plomami. Akcja odbyła się przy wsparciu i współ-
pracy LW „Bogdanka” S.A. w ramach inicjatywy 
„Bogdanka Społecznie Zaangażowana”. 

Tekst: Justyna Słomka

Najlepsi 
uczestni-
cy zostali 

nagrodzeni 
statuetkami 

i dyplomami. 
Fot. arch. 

GCKiS 
w Ludwinie.
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W minioną niedzielę Arcybiskup Metropoli-
ta Lubelski  ks. Stanisław Budzik dokonał po-
święcenia kościoła św. Barbary podczas uro-
czystej Mszy św. o godz. 11.30. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych miasta i powiatu oraz mieszkańcy 
i zaproszeni goście. 

Już 30 lat minęło od momentu erygowania pa-
rafii przez biskupa Bolesława Pylaka. Akt poświę-
cenia jest najważniejszym wydarzeniem w historii 
każdego kościoła. Zwracając się do wiernych ks. 
abp Budzik mówił: Budynek kościelny jak pisał pa-

pież Benedykt XVI prezentuje kościół w Rzymie, 
czyli nas. Gdy cały dzień jesteśmy zajęci naszym 
zawodem i pracą, budowla ta stoi i pełni jakby war-
tę, jest trwałą obecnością, jest skupieniem naszej 
wiary i modlitwy. Ta budowla zastępuje nas. Za-
pewnia nam obecność Pana, daje nam możliwość 
gromadzenia się w wierze. I ta budowla – na od-
wrót – żyje dzięki nam.  

Ksiądz Arcybiskup dziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do budowy świątyni i wzywał do 
podtrzymywania wspólnoty kościoła.

Tekst: Justyna Słomka

Rada Powiatu – część IV

Paweł Woliński
Z wykształcenia jest magistrem wychowania 

fizycznego. Studia ukończył na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopol-
skim o kierunku trener II klasy Zapasy. Ukończył 
także studia podyplomowe o kierunku Zarządza-
nia i Kierowania Kadrami w Rykach. Ponad 30 lat 
spędził na macie zapaśniczej, gdzie walczył, tre-
nował i zdobywał medale na całym świecie. Lista 
jego osiągnięć jest bardzo długa, a do najważ-
niejszych laurów zapaśniczych zaliczyć można: 
medale Mistrzostw Polski i Mistrzostwach Świa-
ta w Zapasach Weteranów. Twórca i właściciel 
innowacyjnego centrum przygotowania moto-
rycznego – Fabryki Ogólnego Rozwoju w Lubli-
nie. Członek zarządu Akademii Sportu Andrzeja 
Suprona, oraz współpomysłodawca ogólnopol-
skiej ministerialnej akcji „ Zapasy w Każdej Szko-
le” pod patronatem Andrzeja Suprona. Od wielu 
lat działacz i organizator wielu imprez sporto-
wych o charakterze ogólnopolskim.

Od trzech kadencji zasiada w Radzie Powia-
tu Łęczyńskiego. Wśród swoich priorytetów 
wymienia promocję powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem troski o wzrost świadomości 
sportowej, zwłaszcza wśród młodych ludzi oraz 

dbanie o jak najlepsze warunki rozwoju dzieci 
i młodzieży.

Teodor Edwin Kosiarski 
Posiadam wykształcenie wyższe: ukończy-

łem studia na Wydziale Górniczym AGH w Kra-
kowie oraz studia podyplomowe w zakresie Za-
rządzania w górnictwie. W ramach prywatnych 
zainteresowań ukończyłem studia na Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Hodowla 
koni i jeździectwo. W 1980 r. rozpocząłem pracę 
w KWK „Gen. Zawadzki” w Dąbrowie Górniczej 
a od 1986 r. pracowałem w KWK „Bogdanka”, 
przechodząc wszystkie szczeble kariery górni-
czej. 

Uzyskałem najwyższe uprawnienie górnicze 
– kierownika ruchu zakładu górniczego pod-
ziemnego jak i odkrywkowego, biegłego rze-
czoznawcy w zakresie obudowy górniczej jak 
i transportu górniczego. Przez sześć lat pełni-
łem funkcję Dyrektora Technicznego i Wice-
prezesa Zarządu KWK „Bogdanka”. Od 2002 
r., przez cztery kadencje pełniłem funkcję Bur-
mistrza Łęcznej. W pracy samorządowej posta-
wiłem na maksymalne wykorzystanie środków 
unijnych oraz uporządkowanie i poprawę struk-
tury łęczyńskiej oświaty w zakresie prowadzo-
nym przez Urząd Miasta. Jako radny powiato-
wy chcę położyć nacisk na lepszą gospodarkę 
majątkiem powiatu, poprawę infrastruktury dro-

gowej jak również uporządkowanie siatki szkół 
średnich, będących w gestii Starostwa.
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Konsekracja kościoła św. Barbary w Łęcznej
Obrzęd namaszczenia 
ołtarza. Fot arch. 
Anita Wojciechowska.

Piotr Jastrzębski 
Z wykształcenia jestem lekarzem  i pracuję zawo-

dowo w Przychodni „Twój Lekarz” w Łęcznej przy 
ulicy Rynek II /8. Z tym miejscem jestem związany 
od 1993 roku. Jestem  Radnym Rady Powiatu od 
2006 roku. W pracy samorządowej skupiam się na 
problematyce ochrony zdrowia, pomocy społecz-
nej, kultury, oświaty i szeroko rozumianej infrastruk-
tury – w tym drogowej, turystycznej i sportowej. 
Pragnę inspirować i wspomagać wszelkie działania, 
które spowodują podniesienie jakości usług świad-
czonych przez Starostwo Powiatowe i podległe mu 
jednostki. 

Dostrzegam wiele potrzeb będących wyzwaniem 
dla Rady Powiatu Łęczyńskiego. Główną bolączką 
pozostają sprawy infrastruktury drogowej, rozbudo-
wy szpitala, edukacji naszej młodzieży oraz rozwój 
przemysłu, handlu i usług. Bez wątpienia zatem 
czeka Radę Powiatu tej i następnych kadencji wiele 
pracy dla dobra wspólnego. Ufam jednak, że mamy 
duży potencjał i przyjdzie czas satysfakcji.

Bożena Kornatka
Z wykształcenia matematyk. Emerytowana 

nauczycielka, przez lata z zaangażowaniem i pa-
sją przekazująca swoją wiedzę. Bardzo lubiana 
i doceniana przez uczniów oraz wychowanków.  
Obecnie zawodowo zajmuje się prowadzeniem 
biura rachunkowego w Łęcznej. Jest radną z do-
świadczeniem, która swoją wiedzą, energią i od-
daniem aktywnie wspierała  Radę Powiatu w I, II 
oraz V kadencji. Obecnie pełni funkcję Przewod-
niczącej Komisji Budżetu i Finansów, jest również 

Wiceprzewodniczącą 
Komisji Oświaty. 

Z racji swojego wie-
loletniego doświad-
czenia zawodowego 
obecnie priorytetem 
są dla niej działania 
związane i kształtowa-
niem poziomu oświaty 
w szkołach powiato-
wych i dbaniem o coraz wyższe notowania.

Andrzej Kanaszewski
Ma 60 lat, od urodzenia jest mieszkańcem Łań-

cuchowa. Ukończył Kierunek Rolniczy na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 1994 r. 
związany z działalnością samorządową. Radny 
Rady Gminy Milejów w latach 1994–2002. Był dele-
gatem Gminy Milejów w Sejmiku Samorządowym 
Województwa Lubelskiego oraz członkiem Izby 
Rolniczej. W latach 2007–2014 pracował w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, 
w Departamencie Rolnictwa. Obecnie jest preze-
sem Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie. Poza 
działalnością w samorządzie prowadzi ponad 
dwudziestohektarowe gospodarstwo rolne. Swo-
ją wiedzę i doświadczenie pragnie wykorzystać 
w obecnej kadencji Rady Powiatu, w szczególności 
w zakresie usprawnienia współpracy na linii samo-
rząd gminny – samorząd powiatowy, poprawy in-
frastruktury drogowej oraz dostępności do świad-
czeń zdrowotnych dla  mieszkańców powiatu.
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W przyszłym roku kwalifikacja wojsko-
wa dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego 
przeprowadzona zostanie w budynku Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej, ul. Krasny-
stawska 54 (II piętro).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981) 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 2001 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1996–2000, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1999–2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeże-
li okres tej niezdolności upływa po zakończe-
niu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1996–2001, posia-
dające kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych albo będące studentkami lub absol-
wentkami tych szkół lub kierunków, o których 

mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 
944);
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do koń-
ca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 
rok życia, jeżeli nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji woj-
skowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwala-
jący na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań 
specjalistycznych,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez 
nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwa-

lifikacje zawodowe,
• dokument potwierdzający przyczyny niesta-
wienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli sta-
wienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie 
określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji 
w przypadku wprowadzenia takiego obowiąz-
ku.

W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodni-
czącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcz-
nej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień 
w Lublinie nakłada na osobę podlegającą kwa-
lifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymusze-
nia albo zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji.

Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

Kwalifikacja wojskowa 2020

Osoby wezwane do kwali-
fikacji wojskowej są obowią-
zane zgłosić się w miejscu 
i terminie określonym w we-
zwaniu. Nieotrzymanie we-
zwania imiennego nie zwalnia 
osób do tego zobowiązanych 
z konieczności stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej, po-
nieważ o miejscu i terminie jej 
przeprowadzenia na danym 
terenie informują obwieszcze-
nia Wojewody. Osoba, która 
z ważnych przyczyn nie może 
stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w wyznaczonym 

terminie i miejscu, powinna 
zgłosić ten fakt do wójta lub 
burmistrza właściwego, ze 
względu na miejsce pobytu 
stałego, lub pobytu czaso-
wego trwającego ponad 3 
miesiące, który wyznaczy jej 
inny termin stawiennictwa, 
oraz przedstawić dokument 
potwierdzający przyczyny 
niestawienia się.

Kto wbrew obowiąz-
kom wynikającym z Ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (art. 224) nie stawia 
się do kwalifikacji wojskowej 
w określonym terminie i miej-
scu podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

Pytania w sprawie kwalifi-
kacji wojskowej należy kiero-
wać do Zespołu ds. Zarzą-
dzania Kryzysowego, Spraw 
Obronnych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, 21-010 Łęczna,  
al. Jana Pawła II 95 A, pokój 
214 – numer tel. 81 53 152 75 
lub 81 53 152 74.

UWAGA!

Finał akcji 
drogerii
Rossmann 
„Pomagamy  
jak umiemy”
Miło nam poinformować, że Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach  
jest beneficjentem akcji „Pomagamy jak 
umiemy” organizowanej przez drogerie 
Rossmann. 

Robiąc zakupy w drogeriach klienci posia-
dający aplikację Klubu Rossmann mogli prze-
kazywać „pomocowe punkty” na rzecz wybra-
nych przez siebie organizacji, działających na 
rzecz lokalnych społeczności. 

Dzięki tej akcji placówka w Kijanach otrzy-
mała środki finansowe w wysokości blisko 
13 tysięcy złotych, które zamienione zostały 
na produkty z drogerii. Były to kosmetyki dla 
podopiecznych oraz chemia gospodarcza. Je-
steśmy dumni, że tak wiele osób zechciało nas 
wesprzeć. 

Łącznie  w całej Polsce udało się zebrać  
5 milionów złotych w postaci dostępnych pro-
duktów. W samym województwie lubelskim: 
kosmetyki, artykuły higieniczne czy chemia 
trafiły do piętnastu instytucji. 

W dniu 08 listopada 2019 r. odbyła się 
konferencja prasowa, na której podsumowa-
no akcję. Aktualnie Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Kijanach jest domem dla  
26 wychowanków, których rodzice są pozba-
wieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej.  
Podopieczni są w wieku powyżej 10 roku życia. 
Najstarsi są już pełnoletni i mogą tu mieszkać 
pod warunkiem pobierania nauki w szkołach 
ponadpodstawowych. 

Tekst: Marta Piwońska 
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Integracja poprzez sport, propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz promowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży to 
cele, które przyświecają organizacji tego wydarzenia. Fot. arch. 
ZS im. S. Bolivara w Milejowie.

Laura Gajowiak, Anna Koba, Edyta Księżopolska, Adam Pocho-
dyła oraz Wiktoria Wójcik zostali wybrani przez komisję konkur-
sową, aby prezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.  
Fot. arch. Starostwa.

Kondycja i umiejętności uczestników rozgrywek przeprowadzo-
nych w SP nr 4 w Łęcznej  mogłyby zawstydzić niejednego młode-
go amatora sportu. Fot. arch. Tymczasem Fotografia SP.

III Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt i Chłopców – 15 listopada

„Pamiętajcie o ogrodach” – 23. Jesienny Konkurs 
Recytatorski – 15 listopada

Halowe Igrzyska Seniorów Łęczna 2019 – 17 listopada

Prawo do nauki, miłości, rodziny... Uczniowie z terenu powiatu 
łęczyńskiego przedstawili prawa człowieka w konkursie plastycz-
nym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
Fot. arch. Starostwa.

IX Turniej Szachowy o „Kordzik Górniczy” Łęczna 2019 – 1 grudnia  

Aż 87 osób w wieku od 7 do 75 lat uczestniczyło w ogólnopolskim turnieju szachowym. Logiczne myślenie, koncentracja, umiejętność ob-
serwacji to tylko nieliczne cechy jakimi musieli wykazać się uczestnicy. Fot. arch. CK w Łęcznej.

Piłkarki GKS „Górnik” Łęczna wraz z trenerem Piotrem Mazurkiewi-
czem, odwiedziły Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębo-
kiem. Fot. arch. MOW w Podgłębokiem.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Mam prawo do…” – 20 listopada

Tam, gdzie warto jest dotrzeć, nie ma dróg 
na skróty – 20 listopada  

W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z poetą Rafałem Ka-
sprzykiem, autorem tomiku Interakcje (czyli życie oparte na węglu). 
Fot. arch. ZSG w Łęcznej. 

Spotkanie z poetą w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej - 10 grudnia.

Drużyna „Electrico Fantastico” z klasy 3d ZSG w Łęcznej, 
w składzie: Kuba Siemionek i Wojtek Witkowski zbudowali model 
turbiny na regionalny etap VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn 
Wiatrowych w Puławach. Fot. arch. ZSG w Łęcznej.

Turniej Maszyn Wiatrowych – 21 listopada

Szkolne Święto Górnika było okazją do wręczenia nagród zwy-
cięzcom barbórkowych konkursów i  uroczystego ślubowania ucz-
niów klas pierwszych. Fot. arch. ZSG w Łęcznej.

Barbórka w Zespole Szkół Górniczych  w Łęcznej 
– 3 grudnia

Powiatowy Barbórkowy Turniej Seniorów 
w halowej piłce nożnej – 8 grudnia

Spośród pięciu drużyn biorących udział w zawodach zwyciężyła gru-
pa z Parczewa. Fot. arch. GCKiS w Ludwinie.

Grupa uczniów ze SP im. B. Prusa w Januszówce przygotowy-
wała świąteczne kartki z życzeniami dla polskich weteranów miesz-
kających poza granicami kraju. Fot. arch. Igor Smirnow/KPRP.

Akcja „Kartka dla kombatanta” w Belwederze  
– 28 listopada


