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Rozwój i promowanie lokalne-
go biznesu oraz jego ekspansja 
na rynek krajowy i międzynaro-
dowy, a także poprawa relacji 

w otoczeniu biznesu to główne 
cele, jakie przyświecają powo-
łaniu Powiatowych Biur Biznes 
Lubelskie.

8 stycznia 2020 r. Powiat Łęczyń-
ski podpisał porozumienie z Woje-
wództwem Lubelskim w sprawie 
powołania Powiatowego Biura Bi-

znes Lubelskie. Biuro zostało utwo-
rzone w celu wykonywania zadań 
dotyczących wzmacniania konku-
rencyjności w sektorze MŚP (mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw) 
z terenu powiatu łęczyńskiego 
i świadczenia usług informacyjnych 
oraz promocyjnych gospodarki lo-
kalnej. Pracownicy Biura udzielą 
wsparcia w zakresie działalności 
inwestycyjnej oraz zwiększania 
eksportu poprzez organizację war-
sztatów, szkoleń, wyjazdów studyj-
nych, konferencji, seminariów dla 
przedsiębiorców z terenu powiatu, 
czy opracowania strategii promo-
cji marek regionalnych. Działania 
Biura, poza sektorem MŚP, będą 
kierowane również do Instytucji 
Otoczenia Biznesu, innych jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
jednostek naukowych i organizacji 
zajmujących się rozwojem gospo-
darczym. 

Utworzenie Biura jest elemen-
tem projektu realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego pod nazwą „Mar-
keting Gospodarczy Województwa 
Lubelskiego II”, realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014–2020.

Tekst: Dominika Lewandowska

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych, Krzysztof Nie-
wiadomski – Starosta Powiatu Łęczyńskiego, 
Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickie-
go, Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa 
Zarządu LW Bogdanka, Edwin Gortat – Wójt 
Gminy Wólka, Magdalena Wójcik – Wójt Gminy 
Mełgiew, Leszek Włodarski – Burmistrz Miasta 
Łęczna, Andrzej Chabros – Wójt Gminy Ludwin, 
Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów, Doro-
ta Szczęsna – Wójt Gminy Spiczyn podpisali do-
kument, w którym jednogłośnie wyrażają zdecy-
dowane poparcie dla realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie 
drogi krajowej nr 82 oraz budowie sieci kolejo-

wej z Lublina przez Łęczną (z obwodnicą Łęcz-
nej), w kierunku kopalni „Bogdanka” i Pojezierza 
Łęczyńsko-Włodawskiego.

Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do: 

zwiększenia atrakcyjności gospodarczej powia-
tów i gmin, poprawy spójności i efektywności 
regionalnego systemu transportowego, odciąże-
nia ruchu samochodowego w Łęcznej, poprawy 

dostępności pól wydobywczych LW Bogdanka 
oraz wsparcia sieci łączącej wschodnią część 
województwa z lotniskiem.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Biuro Biznes Lubelskie w naszym powiecie!

Michał Pelczarski Wicestarosta Łęczyński oraz Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego podczas 
podpisania porozumienia. Fot. arch. UMWL.

Droga, kolej i obwodnica. Kolejny krok do 
realizacji 
inwestycji
Przekazanie wspólnego stanowiska sa-
morządów z terenu powiatu łęczyńskie-
go, świdnickiego i lubelskiego w związku 
z przygotowywanym przez Radę Mini-
strów planem budowy obwodnic w ra-
mach Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014–2023 (z perspektywą 
do 2025 r.) było przyczynkiem do spot-
kania, które odbyło się 27 stycznia br. 
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Podpisany dokument 
jest wyrazem jedno-
głośnego poparcia dla  
realizacji przedsięwzię-
cia inwestycyjnego. 
Fot. arch. Starostwa.
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Umowa na asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej podpisana

Seniorze nie daj się oszukać!

Zagrożenie ptasią grypą w powiecie

Już wkrótce 24 osoby z umiarkowanym 
i znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści będą mogły skorzystać z usług asy-
stenckich. Pod opieką jednego asystenta 
będą mogły pozostawać 4 osoby niepełno-
sprawne. 

Program adresowany jest do pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych posiadających orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeń równoważ-
nych, które wymagają usług asystenta w wy-
konywaniu codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą 
polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej 
w: wyjściu, powrocie i dojeździe we wskaza-
ne przez uczestnika Programu miejsce (np. 
dom, praca, znajomi, rehabilitacja i zajęcia 
terapeutyczne, placówki oświatowe, wyda-
rzenia kulturalne/społeczne itp.); zakupach, 
z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczest-
nika Programu przy ich realizacji; nawiązaniu 

kontaktu/współpracy z różnego rodzaju orga-
nizacjami; korzystaniu z dóbr kultury.

Czas trwania usługi asystenta wobec jednej 
osoby niepełnosprawnej wyniesie maksymal-
nie 30 godzin miesięcznie.

Serdecznie zachęcamy osoby niepełno-
sprawne, które wymagają pomocy asystenta, 
do zgłaszania się (osobiście lub za pośredni-
ctwem innych osób) wraz z kompletem wy-
pełnionych dokumentów (orzeczenie i karta 
zgłoszenia do Programu jest dostępna do po-
brania na stronie: www.powiatleczynski.pl) do 
siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
(Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – par-
ter, pokój nr 9). Szczegółowe informacje pod 
numerem tel. (81) 531 52 82.

Program „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej” (edycja 2019–2020), finansowany 
jest ze środków Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Tekst: Emilia Warda

początek roku otwiera przed nami 
wszystkimi nowe możliwości. My rów-
nież rozpoczynamy kolejny rozdział 
w działalności powiatu łęczyńskiego 
ufając, że będzie on równie dobry 
i efektywny, jak ten miniony. 

Zarówno ja, jak i moi współpracow-
nicy, wielokrotne podkreślaliśmy, że 
nasz powiat tworzą ludzie, i że to od 
każdego z nas zależy przyszłość na-
szej małej ojczyzny. Podążając za tą 
ideą, pragniemy zaprezentować Pań-
stwu osoby, które swoją codzienną 
pracą tworzą naszą społeczność. Po-
wiat łęczyński to nie tylko Starostwo 
Powiatowe, ale również jednostki or-
ganizacyjne, których pracownicy każ-
dego dnia służą Państwu swoim zaan-
gażowaniem i poświęconym czasem. 

Chcemy, aby mogli Państwo bliżej 
poznać zadania przez nich realizowa-
ne i dowiedzieć się, na czym polega 
ich misja, i z jakimi pytaniami mogą się 
Państwo do nich udać. 

Pierwszą prezentowaną jednostką 
jest Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Łęcznej. W bieżącym 
numerze znajdą Państwo rozmowę 
z Agnieszką Litwinek-Jabłoniec, dy-
rektorem placówki, z której pomocy 
korzystają nie tylko dzieci, ale całe 
rodziny z terenu naszego powiatu. To 
właśnie dzięki Jej pracy, i pracy Jej ze-
społu, możemy poszczycić się prężnie 
działającą poradnią, która poza diag-
nozowaniem i niesieniem pomocy, 
organizuje również konferencje i pa-
nele, na które przyjeżdżają specjaliści 

z całego województwa. Nasz powiat 
potrzebuje ludzi z pasją, którzy wierzą 
w sens pracy, jaką wykonują. I taką po-
stacią jest niewątpliwie Pani Dyrektor. 

Tak, jak informowałem Państwa 
uprzednio, w ramach struktur organi-
zacyjnych starostwa został wyłoniony 
nowy Wydział ds. Obsługi Szkół i Pla-
cówek Oświatowych, który swoim 
zakresem obejmuje działania o cha-
rakterze administracyjno-księgowym 
wspomnianych podmiotów. Od 
1 stycznia rozpoczął on swoją dzia-
łalność pod kierownictwem naczelnik 
Doroty Makary, wieloletniej dyrektor 
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej. Jesteśmy 
pewni, że wprowadzone zmiany przy-
czynią się do ulepszenia procesu za-

rządzania naszymi jednostkami edu-
kacyjnymi. 

Cieszę się, że mogę Państwa 
również poinformować, iż dobiegły 
końca prace remontowe w pomiesz-
czeniach, które już wkrótce otworzą 
swoje drzwi dla seniorów z terenu 
naszego powiatu. Program Senior+, 
wspierający Dzienne Domy i Kluby dla 
seniorów, to inicjatywa, o której infor-
mowaliśmy Państwa w poprzednich 
wydaniach naszego wydawnictwa. 
Dzięki zaangażowaniu wielu moich 
współpracowników, prace przebie-
gły zgodnie z założonymi terminami. 
Mamy nadzieję, że nowy punkt na 
mapie naszego powiatu stanie się 
miejscem przyjaznym, twórczym i ot-
wartym dla każdego seniora. 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo seniorów,  
11 grudnia 2019 r. Komenda Powiatowa Po-
licji w Łęcznej zorganizowała ogólnodostęp-
ną debatę w ramach cyklu „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ”.

Celem wydarzenia było uświadomienie spo-
łeczeństwu, szczególnie osobom starszym, ist-
niejących zagrożeń oraz zdiagnozowanie ocze-
kiwań seniorów wobec instytucji działających 

na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu 
łęczyńskiego. Duży nacisk podczas rozmów 
został położony na fakt, iż podjęta inicjatywa 
jest istotna nie tylko przez wzgląd na ochronę 
seniorów przed przestępcami, którzy opierają 
swoje działania na nadmiernym zaufaniu ofiar, 
ale i poszerzenie zakresu wiedzy na temat me-
tod i sposobów radzenia sobie z potencjalnymi 
zagrożeniami.

Tekst:  Aneta Resztak-Fedurek

Główny Lekarz Weterynarii 31 grudnia 
2019 r. wydał komunikat o stwierdzeniu og-
nisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
u drobiu. Potwierdzone wystąpienia wirusa 
miały miejsce w gminie Uścimów, w powie-
cie lubartowskim.

W związku z zaistniałą sytuacją został wyzna-
czony obszar zapowietrzony i zagrożony. We-
dług komunikatu, w powiecie łęczyńskim obszar 
zagrożony objął miejscowości gminy Ludwin: 
Dratów Kolonię, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, 
Rogóźno, Rozpłucie Drugie.  

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii przy-
pomina wszystkim hodowcom drobiu o bez-
względnym zachowywaniu środków ostrożno-
ści. Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia 
choroby do gospodarstwa należy:

• zabezpieczyć budynki, w których utrzymy-
wany jest drób, przed dostępem dzikich zwie-

rząt, w tym dzikiego ptactwa;
• zabezpieczyć paszę i źródło wody przed do-

stępem dzikiego ptactwa;
• nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz bu-

dynków inwentarskich;
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie 

ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi 
drobiu;

• stosować maty dezynfekcyjne przy wej-
ściach do budynków, w których utrzymywany 
jest drób.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 
prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpo-
wiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii 
prywatnej praktyki, powiatowy lekarz wetery-
narii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde 
podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej 
u drobiu.

Tekst: Justyna Słomka

Podpisanie umowy. 
Fot. arch. Starostwa.

Przestępcy najczęściej bazują 
na nadmiernym zaufaniu swoich ofiar. 
Fot. arch. Starostwa.
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Rozmowa z Agnieszką Litwinek-Jabłoniec, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej
Cieszymy się, że w natłoku obowiązków 

znalazła Pani czas, aby porozmawiać z nami 
o działalności poradni. Wiem, że mają Pań-
stwo się czym pochwalić.

Tak. Ruszamy bardzo mocno z komunikacją 
alternatywną. Przy ogromnej współpracy wielu 
instytucji i fundacji udało się zakupić specjali-
styczny sprzęt do komunikacji o wartości ok. 
20 tys. zł. Indywidualnie dla dziecka i o war-
tości 10 tys. zł dla poradni. Przeprowadziliśmy 
zajęcia warsztatowe – wyszło genialnie! Nasza 
podopieczna – Hania – radzi sobie rewelacyjnie! 
Załapała momentalnie i zaczęła rozmawiać, inne 
dzieci również. Aby przybliżyć wszystkim to na-
rzędzie wyjaśnię: jest to tradycyjna książka i tab-
let z aplikacją, dzięki której dziecko, używając 
wzroku komunikuje się z otoczeniem. Ten sprzęt 
pokazuje, że dzieci niewerbalne, zamknięte we 
własnym ciele, często sprawiające wrażenie 
niepełnosprawnych intelektualnie, funkcjonują 
w normie intelektualnej. Uczą się, komunikują 
swoje potrzeby, nawet żartują. Jestem dumna, 
że dajemy dzieciakom możliwość kontaktu z oto-
czeniem poprzez komunikację alternatywną.

W tym roku mamy zabezpieczone środki na 
zakup doskonałego narzędzia diagnostycznego 
w zakresie diagnozy autyzmu – ADOS-2. Duma 
rozpiera tym bardziej, że tym narzędziem dys-
ponują jedynie fundacje, a my będziemy jedyną 
poradnią w woj. lubelskim. Niebawem rusza tak-
że nowa strona internetowa, a wraz z nią szereg 
profilaktycznych działań skierowanych do dzieci 
znajdujących się na różnych etapach rozwoju.

Pomoc poradni kierowana jest nie tylko do 
dzieci, ale również do rodziców. Jaką formę 
ma ta pomoc?  

Pomoc dostaje cała rodzina, takie jest zało-
żenie działań terapeutycznych. Dla rodziców 
prowadzimy wsparcie w formie szkoły. Rodzi-
ce 50 dzieci objętych „Programem wczesnego 
wspomagania” oraz rodzice 20 dzieci w wieku 
szkolnym, mają możliwość uczestniczenia w se-
rii dziesięciu spotkań. Już niebawem kończy się 
pierwsza edycja, obejmująca grupę 10-12 ro-
dziców. Szkoła jednoczy rodziców, zachęca do 
otwarcia i szczerej rozmowy. To forma terapii 
i profilaktyki, dzięki której każdy rodzic poczuje 
się silniejszy i będzie wiedział jak postępować 
ze swoim dzieckiem, aby zniwelować problemy 
wychowawcze.

W lutym rusza także sieć współpracy i wspar-
cia czyli cykliczne spotkania w poradni – po-
ruszające problem agresji wśród dzieci i mło-
dzieży. Będą prowadzone w przystępnej formie 
warsztatowej, we współpracy z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Wychowawczym w Podgłębokiem. 
My powiemy o profilaktyce agresji, a pracow-
nik MOW podzieli się wiedzą i doświadczeniem 
w odniesieniu do działań terapeutycznych.

Staramy się wspierać również placówki 
oświatowe. Udało nam się zorganizować w tym 
roku dwie konferencje o zasięgu wojewódzkim: 
„Komunikacja alternatywna” oraz  „Zdrowie 
psychiczne naszą wartością”. Przygotowujemy 
się do I Łęczyńskiego Spotkania Edukacyjno-
Wychowawczego zainicjowanego przez naszą 
placówkę.

Dzieci z problemami komunikacyjnymi, afa-
tyczne bądź mali autystycy – wszystkie mogą 
liczyć na Państwa. Kiedy tak naprawdę ujaw-
niają się problemy rozwojowe u dziecka?

W sytuacji, gdy dzieci chodzą do szkoły, 
o problemach najczęściej sygnalizuje nauczy-
ciel. W przypadku dzieci młodszych, ważną rolę 
odgrywa lekarz rodzinny, który w razie potrze-
by kieruje do nas dziecko na wstępną diagnozę. 
Często pierwsza pomoc kończy się tylko i wy-
łącznie wskazówkami dla rodzica do codziennej 
10-15 minutowej pracy. Samodzielne ćwiczenia 
są w stanie zniwelować drobne problemy, nie-
stety wielokrotnie jest tak, że pojawia się potrze 

ba interwencji stricte terapeutycznej. 

Jak pokrótce przebiega pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna? 

Realizujemy program „Za życiem”, dzięki któ-
remu nawet najmniejsze dzieci – a najmłodsze 
jakie trafiło do nas miało 4 miesiące – możemy 
bardzo szybko objąć pomocą specjalistów: 
psychologa, pedagoga, logopedy, neurologo-
pedy czy  przeprowadzić zajęcia z integracji 
sensorycznej, fizjoterapii, muzykoterapii bądź 
arteterapii, itp. Myślę, że wachlarz naszych dzia-
łań jest dość szeroki. Jeśli jest konieczność, to 
dzieci kontynuują terapię w ramach „Wczesnego 
wspomagania rozwoju”, obejmującego dzieci do 
momentu podjęcia nauki w szkole. 

Jeśli chodzi o okres szkolny, to diagnosty-
ka podąża w trochę innym kierunku, ponieważ 
są to dzieci już zdiagnozowane pod względem 
poważnych deficytów, niepełnosprawności. 
Otrzymują wówczas opinie o objęciu pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, specyficznych 
trudnościach, o potrzebie zindywidualizowanej 
ścieżki edukacyjnej, itp. Terapia jest prowadzona 
w szkole, w poradni najczęściej jest uzupełniana 

o oddziaływania specjalistyczne, np.: TUS, psy-
choterapię, EEG Biofeedback.

Proszę przedstawić jak przebiega proces 
diagnozy dziecka?

Poradnia w ramach swojej działalności może 
wydawać dwa dokumenty: opinię albo orzecze-
nie. Opinie dotyczą bardzo różnorodnych proble-
mów, które nie kwalifikują dziecka w świetle prawa 
do wydania orzeczenia. W przypadku orzeczenia 
istotnym elementem są specjalistyczne badania 
lekarskie. Tak jak w przypadku wydania opinii 
dziecko trafia do kilku specjalistów: psychologa, 
pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty SI. 
Diagności przeprowadzają wywiad z rodzicem, 
następnie po obserwacji wstępnej badają dziecko 
najlepiej dobranym narzędziem. Często diagno-
sta zleca dodatkową konsultację neurologiczną 
bądź psychiatryczną, następnie rodzic decyduje 
do jakiej placówki uda się po pomoc – prywatnej 
czy działającej w ramach NFZ. Dzięki współpra-
cy z placówkami publicznymi mamy możliwość 
informowania rodzica o dostępności miejsc, co 
znacząco przyspiesza dodatkową diagnostykę, 
nawet do 14-20 dni. Natomiast muszę powie-

dzieć, że mimo wszystko gro zaświadczeń po-
chodzi z gabinetów prywatnych. 

Należy mieć na uwadze, że pojedyncza de-
cyzja, np. psychiatry, jest jedną z wielu skła-
dowych całego procesu. Zatem dokumentacja 
musi zostać bardzo wnikliwie zbadana, aby nie 
skrzywdzić dziecka. Dokument, który wychodzi 
z poradni jest dokumentem administracyjnym 
ogromnej rangi i ma wpływ  na dalszą ścieżkę 
edukacyjną i życie młodego człowieka.

Szykują Państwo coś wyjątkowego. Cóż to 
takiego?

Każdy rodzic ma jakieś plany i ambicje… jed-
nak czasami życie stawia go w obliczu dysfunkcji 
dziecka bądź choroby. Dla rodziców, w których 
życiu wiara stanowi ważny element, bądź dla tych, 
którzy potrzebują wsparcia, na przełomie stycznia 
i lutego, przy wsparciu gospodarzy parafii i mło-
dzieży oazowej z parafii św. Józefa w Łęcznej, 
chcemy zorganizować „spotkanie modlitewne”. 
Chcielibyśmy, aby wszyscy rodzice borykający się 
z problemami, obciążeni codziennością spotkali 
się na wspólnych rozważaniach, aby mogli zrzu-
cić z siebie pewnego rodzaju balast, podzielić się 
smutkami i radościami. Myślę, że będzie to dla 
wszystkich bardzo ważne – mając na uwadze rów-
nież terapeutów – i mam nadzieję, że wyjdą z tego 
spotkania silniejsi, z poczuciem wspólnoty i prze-
konaniem o własnej ogromnej mocy sprawczej. 
Moim marzeniem jest, aby spotkania odbywały się 
cyklicznie i stanowiły formę wsparcia duchowego 
i emocjonalnego dla rodziców. 

 
Państwa praca nie jest zwykłą pracą, to 

pewnego rodzaju misja.
Lata praktyki w szkole powodują, że zyskuje 

się inne spojrzenie, z innej perspektywy. Mówię 
oczywiście o swoich doświadczeniach. Koleżanki 
z pracy mówią: „Ty chcesz zrobić jakąś rewolucję” 
(śmiech). Spędziłam w szkole 25 lat jako peda-
gog, jako terapeuta, jako powiernik rodzicielskich 
smutków i wiem, że aby coś zrobić, trzeba to ro-
bić razem. Dzięki temu, że pracujemy zespołowo 
i mamy wspaniałych specjalistów, którzy ciągle 
się dokształcają – możemy zrobić wszystko. Za-
wsze musimy pamiętać, że przyświeca nam jeden 
cel: dobro dziecka i jego rodziny.

Rozmawiała: Justyna Słomka

Adaś w trakcie zajęć 
z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju, 
prowadzonych przez  

dyrektor Agnieszkę 
Litwinek-Jabłoniec.  

Fot. arch. Starostwa.

Fabian, uczestnik zajęć Smyko-Multisensoryki z terapeutką Małgorzatą Zarzycką. Fot. arch. Starostwa.
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ORW kolędujeDziałajmy razem!

Są w historii naszego kraju daty, któ-
rych wolelibyśmy nie pamiętać. Jedno-
cześnie ich wspominanie pozwala oce-
nić i docenić dzisiejszą rzeczywistość. 
Z okazji rocznicy ogłoszenia stanu 
wojennego w Polsce, w sali konferen-
cyjnej Starostwa odbyło się spotkanie 
młodzieży za szkół średnich powiatu 
ze świadkami wydarzeń grudnia ’81. 

Gościem konferencji był dr Marcin Dą-
browski z lubelskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej, który w swoim wy-
kładzie „Stan wojenny w Polsce” przy-
bliżył uwarunkowania historyczne wy-
darzenia oraz realia ówczesnego życia 

codziennego. Jednocześnie gościliśmy 
świadków historii z naszego regionu, któ-
rzy w 1981 r. byli pracownikami kopalni 
w Bogdance i uczestniczyli w powstawa-
niu Solidarności na jej terenie. Panowie: 
Zbigniew Gruca, Henryk Cybula, Józef 
Matysiak, Jan Andrzejkiewicz i Eugeniusz 
Sapko, podzielili się z uczestnikami pry-
watnymi historiami z tego okresu i ape-
lowali do młodych ludzi, by świadomie 
i mądrze korzystali z wolności i możliwo-
ści jakie daje.

Wypowiedziom gości towarzyszy-
ło wiele emocji, wspomnień dylematów 
moralnych, z jakimi musieli się mierzyć, 

dokonując wyboru między stosunkowo 
spokojnym życiem rodzinnym, a przeko-
naniem, że należy zmieniać to, co złe i lo-
jalnie wspierać solidarnościowców. 

Na koniec spotkania wywiązała się 
żywa dyskusja wśród młodzieży i zapro-
szonych gości, świadcząca o potrzebie 
i zasadności międzypokoleniowego dia-
logu, zwłaszcza w kontekście pamięci, 
powierzanej młodemu pokoleniu. 

Gościom i moderatorom spotkania, 
którymi byli dr Marzena Golan i mgr Ar-
kadiusz Marucha z Zespołu Szkół Górni-
czych w Łęcznej, serdecznie dziękujemy.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Moc radosnych kolęd roz-
brzmiewała 3 stycznia br. 
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wy-
chowawczym w Łęcznej. Wspól-
ne kolędowanie podopiecznych, 
opiekunów oraz zaproszonych 
gości stanowiło znakomitą oka-
zję do podziękowań i prezentacji 
dotychczasowych efektów pod-
jętych działań. 

Zgromadzonych gości przy-
witała dyrektor Aneta Zabłocka, 
dziękując w pierwszej kolejności 

osobom zaangażowanym we wspie-
ranie działalności ośrodka oraz tym 
wszystkim, którzy włożyli dużo trudu 
w przeprowadzenie termomoderni-
zacji. Wyczekiwana przez wszyst-
kich część artystyczna rozpoczęła 
się występem wokalnym  jednej 
z podopiecznych Klaudii Wojtaluk vel 
Boczkaluk, a następnie „Kapela Tu-
robińska” pod kierownictwem Edyty 
Prokopiuk towarzyszyła wszystkim 
przez dalszą część uroczystości. 

Kolędowanie w okresie świąt Bo-

żego Narodzenia jest zwyczajem, 
stwarzającym magiczną i niepo-
wtarzalną atmosferę pełną radości. 
Wspólne śpiewanie pozwala na bu-
dowanie poczucia wspólnoty oraz 
jedności, a także niesie za sobą 
mnóstwo pozytywnej energii.

Na zakończenie spotkania nie 
mogło zabraknąć podziękowań za 
wspólnie spędzony czas i życzeń 
z okazji rozpoczynającego się no-
wego roku.

Tekst: Justyna Słomka

W sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej, 5 grudnia 
2019 r., odbyło się spotkanie sygnata-
riuszy „Partnerstwa lokalnego na rzecz 
promocji zatrudnienia, rozwoju rynku 
pracy, poradnictwa zawodowego oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu osób pozostających bez pracy”.

Porozumienie zostało podpisane z inicja-
tywy Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej 
w sierpniu 2018 r. Do Partnerstwa przystą-
piły jednostki samorządu terytorialnego, 
ośrodki pomocy społecznej, instytucje 
działające na rzecz osób niepełnospraw-
nych oraz niektóre placówki oświatowe 
z terenu powiatu łęczyńskiego. Przewidzia-
ny zakres współpracy dotyczył będzie: dzia-
łań związanych z podejmowaniem inicjatyw 
o charakterze lokalnym w zakresie promocji 
zatrudnienia, przedsiębiorczości i rozwoju 
lokalnego rynku pracy; upowszechniania 
dobrych praktyk; wymiany informacji w za-
kresie podejmowanych działań, między in-
nymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu osób pozostających w trud-
nej sytuacji na rynku pracy.

Organizatorem pierwszego spotkania był 
Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powia-
towe w Łęcznej. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele instytucji z terenu powiatu 
łęczyńskiego zajmujących się problematyką 
osób niepełnosprawnych, min.: Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywiza-
cji Zawodowej, Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności oraz War-
sztatów Terapii Zajęciowej. Głównym celem 
spotkania było wypracowanie zasad współ-
pracy oraz pomysłów dotyczących skutecz-
nego zachęcenia osób niepełnosprawnych, 
zamieszkałych na terenie naszego powiatu, 
do podejmowania aktywności społecznej 
i zawodowej – poprzez rejestrację w PUP 
i korzystanie ze wsparcia oferowanego 
przez inne instytucje, m.in.: ZAZ, PCPR, 
ŚDS, WTZ, realizowane ze środków włas-
nych oraz pozyskiwanych z Unii Europej-
skiej w ramach realizowanych projektów. 

Każda osoba niepełnosprawna zaintere-
sowana ewentualnym powrotem na rynek 
pracy, udziałem w szkoleniu, stażu lub uzy-
skaniem środków na działalność gospodar-
czą powinna rozważyć możliwość rejestra-
cji w urzędzie pracy.

Liczba osób niepełnosprawnych: bez-
robotnych lub poszukujących pracy nie-
pozostających w zatrudnieniu, zarejestro-
wanych w urzędzie pracy brana jest pod 
uwagę przy wyliczaniu wysokości środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przeznacza-
nych na potrzeby osób niepełnospraw-
nych, mieszkańców powiatu łęczyńskiego, 
zmagających się z różnorodnymi ograni-
czeniami zdrowotnymi. 

Tekst: Wioletta Tracz      

 W 2020 roku na terenie Powiatu Łęczyńskiego będzie 
świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie, które obejmuje również nieodpłatną 
mediację.

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy są oso-
by, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi 
oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udziele-
niem pomocy. W związku z dużym zainteresowaniem nieodpłat-
ną pomocą prawną oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, Powiat Łęczyński rozszerzył godziny funkcjono-
wania punktu w Łęcznej oraz utworzył nowy punkt zlokalizowany 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Puchaczowie.

PUNKT NR 1
prowadzony przez Powiat Łęczyński

Lokalizacja – ŁĘCZNA,
biurowiec przy al. Jana Pawła II 95

(budynek Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy)
pon. – pt.         8.00 - 12.00

PUNKT NR 2
prowadzony przez Polską Fundację 
Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC Poland”  w Lublinie
Lokalizacja nr 1 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, 

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa            8.00 - 12.00
piątek           8.00 - 12.00

Lokalizacja nr 2 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, 

ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek       12.00 - 16.00
Lokalizacja nr 3 – ŁĘCZNA

biurowiec przy al. Jana Pawła II 95
(budynek Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy)

poniedziałek       12.00 - 16.00
wtorek                  12.00 - 16.00

Na poradę do wszystkich punktów na terenie powiatu obowią-
zują zapisy pod numerem tel.: (81) 531 52 81 bądź elektronicznie 
na adres e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl. 

Tekst: Emilia Warda

Nieodpłatna pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie

13 grudnia. Pamiętamy...

Radość ze wspólnego kolędowania towarzyszyła 
wszystkim uczestnikom spotkania. Fot. arch Starostwa.

Dzięki obecności zaproszonych gości wywiązała się ciekawa, 
międzypokoleniowa dyskusja. Fot. arch. Starostwa. 
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Rana oparzeniowa nie tylko z podręcznika, 
czyli studenci uczą się w Łęcznej 

Rynek pracy bez tajemnic – warsztaty grupowe w PCPR

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej to dziś 
największy w Polsce ośrodek kształcenia 
w zakresie chirurgii plastycznej. Specjaliza-
cję robi tu 16 osób, a w roku akademickim 
2019/2020 w zajęciach uczestniczy około 
trzystu studentów VI roku Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Pierwsza grupa, ok. 150 osób, wykłady i zaję-
cia praktyczne ma już za sobą.

– Rozmowy o tym, by w Łęcznej powstał ośro-
dek edukacyjny dla przyszłych lekarzy i klinika 
toczyły się od dawna – mówi Krzysztof Bojar-
ski, dyr. SPZOZ w Łęcznej. – Stało się to moż-
liwe dzięki dobrej współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym w Lublinie i profesorowi Jerzemu 
Strużynie, szefowi WCLOiChR, który jest także 
konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii 
plastycznej – dodaje.

Finałem tych rozmów było podpisanie w maju 
2019 r. umowy o udostępnienie jednostek szpita-
la do celów dydaktycznych. Formalnie w Łęcznej 
powstała więc Uniwersytecka Klinika Chirurgii 
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Opa-
rzeń, a uniwersytet po raz pierwszy w swojej 
historii kształcenia lekarzy, wprowadził do pro-
gramu zajęcia z obszaru leczenia oparzeń, me-
dycyny plastycznej i rekonstrukcyjnej. 

– Przyszli lekarze, bez względu na to, jaką spe-
cjalizację wybiorą, na pewno w swojej praktyce 
spotkają się z oparzeniami. Studenci w ramach 
zajęć w naszym centrum uczą się jak postępuje 
się z oparzonym, mają okazję zobaczyć rany opa-
rzeniowe, jak się je oczyszcza, jak pobiera skórę 
do przeszczepu, jaka jest procedura kwalifiko-
wania pacjenta do dalszego leczenia – wyjaśnia 
Damian Puźniak, lekarz WCLOiChR, opiekun stu-
denckich grup w Łęcznej.

Oprócz praktycznej wiedzy przekazywanej 
przez lekarzy w gabinetach zabiegowych, na od-
dziale czy rozmów z pacjentami, studenci otrzy-
mali także sporą dawkę wiedzy teoretycznej. 
Wykład Jerzego Strużyny, lekarza koordynują-
cego WCLOiChR, który ma za sobą 51 lat pracy 
w zawodzie, był lekcją o życiu, chirurgii plastycz-
nej jako chirurgii wad rozwojowych i medycynie 
estetycznej. – Muszę was na to uczulić… wystar-
czy być lekarzem, żeby się zająć estetyką skóry, 
wstrzyknięciami podskórnymi, ale to nie ma nic 
wspólnego z chirurgią plastyczną – powiedział 
prof. Jerzy Strużyna. – Nie jestem przeciwnikiem 
medycyny estetycznej, ale dobrze się nauczcie 
zawodu, zanim zaczniecie się tym zajmować. Bo 
nie jest problemem coś zrobić, tylko naprawić 
trudniej – zaznaczył.

Większość uczestników zajęć przyznaje, że nie 
miała nigdy wcześniej okazji zobaczyć z bliska 
ran oparzeniowych. Poza tym szpital w Łęcznej 
zaskoczył niektóre osoby np. warunkami lecze-
nia: – Jedno dziecko w jednej sali, na dodatek 
z mamą, bajecznie kolorowe korytarze i do tego 
szerokie, bo nie zastawione łóżkami – wyliczali 
uczestnicy zajęć. No, a poza tym... zwrócili uwa-
gę na pyszne drożdżówki w sklepiku i  rzecz nie-
spotykaną gdzie indziej – darmowy parking przed 
szpitalem. Czy wiążą swoją przyszłość z chirur-
gią plastyczną? – To raczej nie dla dziewczyn, 
chirurgia wymaga wysiłku – mówi Kamila, która 
raczej skłania się ku internie. Większe zaintere-
sowanie specjalizacją wykazywała męska części 
grupy. – To są trudne decyzje, bo nie znam rea-
liów – mówi Damian Ruta. – Wybierając specjali-
zację trzeba trochę kalkulować, gdzie są miejsce 
i jakie są szanse, żeby się dostać, ale chciałbym 
swoją przyszłość związać z chirurgią – dodaje.

Tekst: Danuta Matłaszewska

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej od 01.04.2019 
r. do 31.12.2020 r. realizuje projekt: 
„Niemożliwe a jednak!”. W związku 
z realizacją działań projektowych 
od października 2019 r. doradca za-

wodowy rozpoczął warsztaty gru-
powe dla 57 osób.

W ramach zajęć uczestnicy projek-
tu poznają m.in. podstawowe zagad-
nienia dotyczące rynku pracy, sytuacji 
osób niepełnosprawnych czy metod 

poszukiwania zatrudnienia. Nauczą 
się sporządzać dokumenty aplikacyj-
ne, poznają tajniki rozmowy kwalifi-
kacyjnej, nabędą umiejętność nawią-
zywania i podtrzymywania kontaktu 
z pracodawcą a także dowiedzą się 
jak godzić życie rodzinne z zawodo-
wym. 

Zajęcia grupowe mają przygoto-

wać uczestników do intensywnego 
i efektywnego poszukiwania pracy. 
Umożliwiają także integrację, lepsze 
poznanie się oraz naukę funkcjono-
wania w grupie. 

Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 

Włączenie społeczne Działanie 11.1 
Aktywne włączenie, Priorytet inwesty-
cyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym 
z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwięk-
szaniu szans na zatrudnienie”. Całko-
wita wartość projektu: 1 554 244,39 zł. 
Dofinansowanie z UE:  1 321 107,73 zł.

Tekst: Kornelia Bartoch  

Kwalifikacja wojskowa 
2020
Przypominamy, że tym roku kwalifikacja 

wojskowa dla mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego przeprowadzona zostanie w budynku 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej, ul. Kras-
nystawska 54 (II piętro).

Plan tegorocznej 
kwalifikacji wojskowej:
Gmina Łęczna: 3–9 marca 2020 r.
Gmina Ludwin: 9–10 marca 2020 r.
Gmina Milejów: 10–11 marca 2020 r.
Gmina Spiczyn: 12–13 marca 2020 r.
Gmina Puchaczów: 13–16 marca 2020 r.
Gmina Cyców: 16–17 marca 2020 r.
Kwalifikacja wojskowa dla kobiet 
– 18 marca 2020 r.

Wszelkie pytania należy kierować do Zespołu 
ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obron-
nych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w 
Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, pokój 214, tel.: 81 
53 152 75 lub 81 53 152 74.

Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

Znowu mamy powody do dumy. Siedmio-
ro uczniów szkół naszego powiatu otrzy-
mało stypendium prezesa Rady Ministrów, 
natomiast kolejni uczniowie z Zespołu 
Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu 
Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 
dołączyli do grona laureatów Lubelskiej 
Kuźni Talentów.

10 stycznia 2020 r. z rąk Lubelskiego Kura-
tora Oświaty Teresy Misiuk i Wojewody Lubel-
skiego Lecha Sprawki wyróżnienia otrzymali: 
Kacper Kociuba z kl. IVa technikum górniczego 
i poligraficznego z Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej, Dawid Michalski z kl. II technikum 
informatycznego i Jessica Marczak z kl. II LO 
z ZS nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Klau-
dia Baryła z III klasy LO im. Jana Zamoyskie-
go, Gabriela Staniak z III klasy technikum bu-
downictwa z Zespół Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej, Julita Ogrodnik z III 
klasy technikum żywienia i usług gastronomicz-
nych z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 
oraz Michał Offert z II klasy Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Górnika Łęczna.

Stypendia przyznawane są na wniosek dy-
rektorów szkół. Z każdego typu szkoły stypen-
dium może otrzymać tylko jeden uczeń, a wa-
runkiem otrzymania jest średnia ocen minimum 
4,75 oraz szczególne uzdolnienia w przynaj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy.

Natomiast 11 grudnia 2019 r. uczniowie ZSG 
w Łęcznej: Kacper Kociuba z kl. IVa, Dawid Ma-
cioszek z kl. IId, Jakub Grobelny z kl. IIm oraz  
uczeń technikum ekonomicznego w ZS nr 2 
im. Simona Bolivara w Milejowie Radosław Wój-
cik z kl. III odebrali stypendia, które w imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosła-
wa Stawiarskiego wręczyli im Zdzisław Szwed 
i Sebastian Trojak.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia ta-
lentów 2019-2021” skierowany jest do szczegól-
nie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmio-
tów zawodowych. Wsparcie finansowe wynosi 
400 zł miesięcznie i będzie wypłacane do końca 
czerwca 2020 roku. Otrzymane stypendium 
uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyj-
ne związane z ich potrzebami naukowymi.

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek/Arkadiusz Marucha

Nasi młodzi zdolni!

Realizujemy kolejne 
inwestycje drogowe
Przebudowa dróg powiatowych nr 

2000L Kijany–Łuszczów oraz nr 2003L 
w miejscowości Witaniów, to kolejne in-
westycje drogowe realizowane w naszym 
powiecie.

W gminie Spiczyn trwają roboty przygoto-
wawcze zmierzające do przebudowy drogi 
na odcinku o długości ok. 1674 m. Prze-
budowa będzie obejmowała m.in. remont 
istniejącego przepustu pod koroną drogi, 
budowę chodników i peronu autobusowego 
oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni 
jezdni. Planowany termin zakończenia prac 
to czerwiec 2020 r.

Dobiegły końca prace w gminie Pucha-
czów, polegające na przebudowie drogi 
powiatowej nr 1809L Szpica–Zawadów” na 
odcinku o łącznej długości ok. 500 m. Cie-
szymy się, że stan naszych dróg sukcesyw-
nie się poprawia, co znacząco wpływa na 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogo-
wego.

Tekst: Justyna Słomka 

Do grona laureatów dołączyli  
m.in. trzej uczniowie ZSG w Łęcz-

nej: Kacper Kociuba, Dawid Ma-
cioszek oraz Jakub Grobelny.  

Fot arch. ZSG w Łęcznej.

Czworo z siedmior-
ga stypendystów 
podczas uroczystego 
wręczenia wyróżnień. 
Fot. arch. ZS im. 
K.K. Jagiellończyka 
w Łęcznej.
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Kolejne środki zewnętrzne na promocję 
turystyczną powiatu łęczyńskiego

Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” – zakończony

Wraz z początkiem roku Powiat Łęczyń-
ski rozpoczął realizację kolejnego projektu 
promującego dziedzictwo kulturowe nasze-
go regionu. Do końca października wspól-
nie z ukraińskim Rejonem Mikołajowskim 
zaplanowano m.in. oznakowanie tras rowe-
rowych, wydanie publikacji, organizację im-
prez tematycznych.

Projekt nosi tytuł „Teraz razem – wspólna 
promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego 
oraz rejonu mikołajowskiego” i wdrażany bę-
dzie w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. 
Jego wartość całkowita to prawie 57,5 tys. euro 
i w 90% finansowany jest ze środków UE. Part-
nerzy projektu – Powiat Łęczyński i ukraiński 
Rejon Mikołajowski – chcą zachęcić turystów 
zainteresowanych turystyką kulturową do za-
poznania się z najważniejszymi zabytkami po-
łożonymi na ich terenie. 

– Na terenie naszego powiatu znajduje się 
wiele ciekawych obiektów historycznych. Mamy 
dwory i pałace, zabytkowe świątynie wielu kultur 
i religii, pomniki, mogiły i cmentarze wojenne. 
To nasze bogactwo, a zwiedzanie tych obiek-
tów z pewnością uatrakcyjni turystom pobyt na 

Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Musimy 
tylko dotrzeć do nich z informacją o ich istnieniu 
i przygotować odpowiednie narzędzia promo-
cyjne – mówi Wicestarosta Michał Pelczarski.

Powiat Łęczyński zamierza oznakować tury-
styczną trasę rowerową i zorganizować po niej 
rajd rowerowy z wieloma atrakcjami. Zaprezen-
towanie najciekawszych obiektów na terenie 
powiatu łęczyńskiego ułatwi też wydanie prze-
wodnika rowerowego, mapy i albumu w róż-
nych wersjach językowych, a także wirtualny 
spacer i zebranie śladów GPS proponowanych 
wycieczek rowerowych. Działania promocyjne 
uzupełni reportaż sponsorowany w jednej z lo-
kalnych rozgłośni radiowych, publikacja arty-
kułów prasowych oraz wykonanie materiałów 
promocyjnych. 

Dzięki lepszej promocji turystyki kulturowej 
i ułatwieniu turystom dostępu do informacji oraz 
zabytków, powiat łęczyński oraz rejon mikoła-
jowski mają szansę stać się celem częstszych 
weekendowych wycieczek dla mieszkańców 
Lublina, Lwowa oraz osób je odwiedzających, 
jak i bazą wypadową do zwiedzania tych miast 
przez turystów krajowych i zagranicznych.

Tekst: Beata Cieślińska

Powiat Łęczyński wspólnie z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej i Ośrodkiem Rewalida-
cyjno-Wychowawczym w Łęcznej 
w okresie 01.04.2018-31.12.2019 
r. realizował projekt pt. „Ośrodek 
Wsparcia Rodzin w Powiecie Łę-
czyńskim” współfinansowany ze 
środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego Oś priorytetowa XI „Włącze-
nie społeczne” Działanie 11.2 „Usłu-
gi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu był rozwój zintegro-
wanych usług uzupełniających i wpie-
rających rolę rodziny oraz wsparcie 
procesu deinstytucjonalizacji pieczy 
zastępczej poprzez działalność ośrod-
ka wsparcia rodzin, realizującego 
pracę z rodzinami zastępczymi i ich 
podopiecznymi, dziećmi z niepełno-
sprawnościami i ich rodzinami oraz 
rodzinami przeżywającymi trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych z powiatu łęczyńskiego.

Wsparciem objęto łącznie 221 osób 
– rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością, podopiecznych ORW w Łęcz-
nej, rodziców i opiekunów sprawu-

jących pieczę zastępczą wraz z ich 
dziećmi, którzy są pod opieką PCPR 
w Łęcznej. Uczestnikami projektu byli 
także pracownicy PCPR w Łęcznej 
– czterech koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, którzy podnie-
śli swoje kwalifikacje poprzez udział 
w kursie hortiterapii i kursach specjali-
stycznych z zakresu wsparcia rodziny. 
Spośród nich dwie osoby ukończyły 
także kurs szkoleniowy dla trenerów 
Programów PRIDE.

W ramach projektu zrealizowano: 
terapię sensoryczną, hortiterapię, tera-
pię dźwiękową stymulację sensorycz-
ną, grupowe szkolenia doskonalące 
dla rodzin, indywidualne konsultacje 
dla rodzin oraz wsparcie specjalistycz-
ne w postaci indywidualnych spotkań 
z psychoterapeutą/ psychiatrą/ seksu-
ologiem/ dietetykiem ds. osób niepeł-
nosprawnych. Zorganizowano również 
4-dniowy trening interpersonalny dla 
rodzin w Okunince nad jeziorem Bia-
łym. Zakupiono zestaw słuchawko-
wy oraz urządzenia do prowadzenia 
dźwiękowej stymulacji sensorycznej, 
wyposażenie do „sali doświadczania 
świata” dla ORW, pomoce dydaktycz-

no-rehabilitacyjne niezbędne do pracy 
z osobami niepełnosprawnymi, wypo-
sażenie sali terapeutycznej w PCPR, 

a także specjalistyczne testy i pod-
ręczniki wraz ze szkoleniem dotyczą-
cym ich stosowania i interpretacji dla 

pracowników PCPR dot. pracy z dzie-
ckiem i rodziną.

Tekst: Emilia Białek-Paluch

Zawieprzyce. Fot. D. Jacewski.

Uczestnicy projektu. 
Fot arch. ORW w Łęcznej.

Aby cieszyć się zdrowym, 
długim życiem oraz zacho-
wać sprawność intelektual-
ną i fizyczną do późnych lat, 
warto realizować zasady 
zdrowego żywienia oraz ak-

tywności fizycznej. Pomóc 
w tym może specjalna apli-
kacja. 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Łęcz-
nej informuje, że Narodowe 

Centrum Edukacji Żywienio-
wej przygotowało aplikację 
„Asystent Zdrowia”. Aplikacja 
dostarcza praktycznej wiedzy 
z zakresu prawidłowego ży-
wienia i aktywności fizycznej. 
Korzystając z aplikacji popra-
wisz nawyki żywieniowe, na-
uczysz się komponować zdro-
we, smaczne posiłki i dowiesz 
się jak zapobiegać chorobom 
na tle odżywiania i braku ak-
tywności fizycznej. 

Jak podaje Narodowy In-
stytut Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny 
innowacyjną funkcją aplikacji 
jest możliwość odbywania 
indywidualnych konsultacji 
z profesjonalnym dietetykiem 
lub psychologiem za pomocą 
połączenia wideo w ramach 
bezpłatnej internetowej po-
radni dietetycznej Centrum 
Dietetyczne Online NCEŻ. 
Poradę można odbyć jedno-
razowo lub cyklicznie z każ-
dego miejsca w Polsce i za 
granicą.

Aplikacja dostępna jest 
bezpłatnie w sklepie Google 
Play oraz Apple Store. 

Zadanie finansowane ze 
środków Narodowego Pro-
gramu Zdrowia na lata 2016-
2020.

Aplikacja „Asystent Zdrowia” - bezpłatna
pomoc w zmianie złych nawyków
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Organizator publicznego
transportu zbiorowego:
Powiat Łęczyński,
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
Tel. (81) 531 52 44   

ŁĘCZNA - JAWIDZ - ŁĘCZNA

 

Relacja: Łęczna - Podzamcze - Karolin - Jawidz - 
              Spiczyn - Nowogród - Łęczna

Relacja: Łęczna - Nowogród - Spiczyn - Jawidz - 
              Karolin - Podzamcze - Łęczna

CYCÓW - GARBATÓWKA - ŁĘCZNA
ODJAZD PRZYJAZD

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S
06:00 Cyców skrzyżowanie

06:03 Kopina 4+411   2009L

06:04 Kopina 3+411   2009L

06:07 Kolonia Garbatówka 4+790 1715L

06:09 Garbatówka  12+606  1716L

 

06:10 Garbatówka  12+506   1716L

 

06:12 Wólka Nadrybska  10+556  1716L

06:14 Nadrybie  9+000   1716L

 

06:16 Nadrybie  7+285  1716L

 

06:18 Bogdanka  5+863  1716L

 

06:20 Bogdanka  4+172  1716L 
06:24 Puchaczów ul. Rynek 105310L 
06:27 Turowola  5+200  2014L

 06:29 Turowola  3+800  2014L

 
06:32 Stara Wieś  0+514  2014L

 

06:35 ul. Piłsudskiego przy OSP

06:37 Łęczna Dworzec autobusowy

06:41 Łęczna Szpital

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S

15:15 Łęczna Szpital

15:19 Łęczna Dworzec autobusowy

15:22 ul. Tysiąclecia przy Przedszkolu

15:25

 

Stara Wieś 0+400  2014L

15:28

 

Turowola  3+721  2014L

15:30

 

Turowola  5+116  2014L

15:33

 

Puchaczów ul. Rynek 105310L

15:37

 

Bogdanka  4+273  1716L

15:39

 

Bogdanka  5+769  1716L

15:40

 
Bogdanka  6+000  1716L

15:42
 

Nadrybie  7+456  1716L

15:44 Nadrybie  9+100  1716L

15:46

 
Wólka Nadrybska  10+506  1716L

15:48

 

Garbatówka  12+606  1716L

15:49 Garbatówka  12+506   1716L

15:51 Kolonia Garbatówka 4+714 1715L

15:54 Kopina 3+511   2009L

15:58 Cyców skrzyżowanie (ul. Lubelska)

ŁĘCZNA - LUDWIN - KANIWOLA
ODJAZD PRZYJAZD

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S

06:42 14:05 Łęczna Szpital

06:47 14:10 Łęczna Dworzec autobusowy

06:50 14:13
 

Łęczna ul. Tysiąclecia przy 
Przedszkolu

 06:52 14:15

 

Łęczna Podzamcze 820/41 

06:55 14:18

 

Kolonia Stara Wieś 820/39 

06:57 14:20

 

Ludwin Kościół 820/37 

 

07:00 14:23

 

Dratów Wieś 820/33 

 

07:03 14:26

 

Dratów Szkoła 1+374 

 

2013L

07:06 14:29 Dąbrowa CPN 820/31 

07:07 14:30 Dąbrowa skrzyżowanie 4+503 
2007L

07:09 14:32 Uciekajka skrzyżowanie 6+253 
2007L

07:12 14:34 Kaniwola 8+871 2007L

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S

07:13 14:35 Kaniwola 8+871  2007L

07:15 14:37 Kaniwola 7+749  2007L

07:17 14:39  Uciekajka skrzyżowanie 6+053
2007L

07:19 14:41

 

Dąbrowa skrzyżowanie 4+441 
2007L

07:21 14:43

 

Dąbrowa CPN 820/32 

07:23 14:45

 

Dąbrowa za kanałem 3+110 
2007L

07:24 14:46

 

Dąbrowa za kanałem 3+211 
2007L

07:28 14:50

 

Dratów Szkoła 1+287 2013L

07:31 14:53 Dratów Wieś 820/34 

07:35 14:57 Ludwin Szkoła 820/38 

07:37 14:59 Kolonia Stara Wieś 820/40 

07:39 15:01 Łęczna Podzamcze 820/42 

07:42 15:04 Łęczna ul. Piłsudskiego przy 
OSP

07:44 15:06 Łęczna Dworzec autobusowy

07:49 15:11 Łęczna Szpital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objaśnienia 

oznaczeń

S – kursuje w dni nauki szkolnej

U – przewóz o charakterze użyteczności 
publicznej

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S
10:05 15:20 Łęczna Szpital

10:08 15:23

 
Łęczna Dworzec

 

10:11 15:26

 
Łęczna ul. Tysiąclecia przy Przedszkolu

 

10:14 15:29
 

Podzamcze 105177L
 

10:16 15:31 Witaniów  6+570  2003L  
10:17 15:32 Witaniów  5+556  2003L  
10:18 15:33 Karolin  4+435  2003L  
10:19 15:34

 
Karolin  3+852  2003L

 10:20 15:35

 
Ziółków  2+490  2003L

 10:21 15:36

 
Ziółków  1+876  2003L

 10:22 15:37

 

Ziółków  1+098  2003L

 
10:24 15:39

 

Kijany  0+825  2004L

 
10:26 15:41

 

Kijany III Kościół  829/31

 
10:27 15:42

 

Kijany II skrz.  829/29

 

10:29 15:44

 

Spiczyn U. Gminy  829/25

 

10:31 15:46

 

Zawieprzyce skrz. 829/23

 

10:33 15:48

 

Jawidz skrz. 829/21

 

10:35 15:50

 

Jawidz szkoła 105115L

 

10:37 15:52

 

Jawidz IV 828/40

 

10:38 15:53

 

Jawidz V 828/42

 

10:40 15:55

 

Jawidz IV skrzyżowanie 829/22

 

10:42 15:57

 

Zawieprzyce skrz. 829/24

 

10:44 15:59

 

Spiczyn U. Gminy  829/26

 

10:45 16:00

 

Kijany I  829/28

 

10:46 16:01

 

Kijany II skrz. 829/30

 

10:48 16:03 Kijany Kolonia 829/34

10:50 16:05 Nowogród 829/36

10:52 16:07 Skrzyżowanie do m. Ciechanki 829/38

10:54 16:09 Kolonia Trębaczów 829/40

10:56 16:11 Łęczna Al. Jana Pawła II 82-0242-02

10:58 16:13 Łęczna Dworzec

11:01 16:16 Łęczna Szpital

Godz. i ozn. kursu
Przystanki

S
05:52 12:05 Łęczna Szpital

05:55 12:08

 

Łęczna Dworzec

05:57 12:10

 
Łęczna Al. Jana Pawła II 82-0241-01

05:59 12:12
 

Kolonia Trębaczów 829/39

06:01 12:14  Skrzyżowanie do m. Ciechanki 829/37

06:03 12:16  Nowogród 829/35

06:05 12:18  Kolonia Kijany 829/33

06:07 12:20
 

Kijany III Kościół 829/31

06:08 12:21

 
Kijany II skrz. 829/29

06:10 12:23

 
Spiczyn Urząd Gminy 829/25

06:12 12:25

 

Zawieprzyce skrz. 829/23

06:14 12:27

 

Jawidz skrz.

 

829/21

06:16 12:29

 

Jawidz szkoła 105115L

06:18 12:31

 

Jawidz IV 828/40

06:19 12:32

 

Jawidz V 828/42

06:21 12:34

 

Jawidz IV 829/22

06:23 12:36

 

Zawieprzyce skrz. 829/24

06:25 12:38

 

Spiczyn Urząd Gminy 829/26

06:26 12:39

 

Kijany I 829/28

 

06:27 12:40

 

Kijany II skrz. 829/30

06:29 12:42

 

Kijany 0+710

 

06:31 12:44

 

Ziółków 1+159

 

2004L

06:32 12:45

 

Ziółków 1+954

 

2003L

06:33 12:46

 

Ziółków 2+600

 

2003L

06:34 12:47

 

Karolin 3+930

 

2003L

06:35 12:48 Karolin 4+965 2003L

06:36 12:49 Witaniów 5+673 2003L

06:37 12:50 Witaniów V skrz. 813/136

06:40 12:53 Podzamcze 105177L

06:43 12:56 Łęczna, ul. Piłsudskiego przy OSP

06:45 12:58 Łęczna Dworzec

06:48 13:01 Łęczna Szpital

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, od 7 stycznia 2020 r. ruszyły przewozy autobusowe. Współczes-
ny świat jest mobilny, tym bardziej ważne jest, aby mieszkańcy naszego powiatu mieli ułatwiony dostęp 
do środków komunikacji publicznej. Poniżej zamieszczamy aktualny rozkład jazdy.

Ruszyły przewozy autobusowe
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Spotkanie z dziennikarzem oraz profesjonalna lekcja gotowania 
w showroomie warszawskiej galerii BSH Sprzęt Gospodarstwa Do-
mowego to atrakcje, jakie spotkały podopieczne MOW w Podgłębo-
kiem. Fot. arch. Centrum Domowych Inspiracji w Warszawie.

Innowacje kulinarne uczennic Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego z Filipem Chajzerem – 22 listopada

Stypendystką programu została Weronika Misiak, uczennica ZS 
nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie. Fot. arch. ZS nr 2 w Milejowie.

„Lider wiedzy i ochrony środowiska” - 4 grudnia

Klub „ISKRA” Spiczyn został srebrnym medalistą podczas co-
rocznych zawodów zapaśniczych rozgrywanych w Szkole Podsta-
wowej w Spiczynie. Do rozgrywek przystąpiło łącznie 87 zawodni-
ków z 7 klubów sportowych. Fot. arch. „ISKRA” Spiczyn.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików 
w zapasach, w stylu wolnym – 7 grudnia

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
oraz indeks na Politechnikę Śląską to nagrody jakie już wywalczył Szy-
mon Zakrzewski, uczeń klasy 4 ZSG w Łęcznej. 26 marca 2020 r. odbę-
dzie się finał. Szymon, życzymy powodzenia! Fot. arch. ZSG w Łęcznej. 

Ogólnopolska X Olimpiada Wiedzy Górniczej 
„O Złotą Lampkę” –  10 grudnia

Zimowy Festiwal Teatralny „Hej kolęda, kolęda” Łęczna 2020 – 10 stycznia

W tym roku po raz 24. na scenie Centrum Kultury w Łęcznej spotkały się zespoły teatralne, prezentujące krótkie spektakle o tematyce bożo-
narodzeniowej. Współorganizatorem festiwalu jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Fot. arch. CK w Łęcznej.

Zwyciężcą tegorocznej edycji konkursu, promującego zalety 
zdrowego trybu życia, została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Łęcznej w składzie: Patryk Pastusiak, Jakub Syta i Wiktoria Mijas. 
Fot. arch. SP nr 2 w Łęcznej.

XI edycja Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę” – 11 grudnia 

Przedsięwzięcie organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną, ma na celu podniesienie świadomości uczniów na 
temat ochrony środowiska naturalnego. Fot. arch. Starostwa.

IX edycja alertu ekologicznego – 16 grudnia

Zwycięskie prace zostały umieszczone w  kalendarzu wydanym 
w ramach programu „Bezpieczne życie w powiecie łęczyńskim” 
na rok 2020. Fot. arch. Starostwa.

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczny dom 
i gospodarstwo” – 27 grudnia

Wesołe zabawy, tańce i niesamowite stroje - wszystko to w je-
den wyjątkowy wieczór, który sprawił ogromną radość podopiecz-
nym PCPR. Fot. arch. Starostwa.

Bal karnawałowy w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łęcznej – 15 stycznia

Obchody 157. rocznicy powstania styczniowego 
- 26 stycznia

Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbyły 
się przy kopcu powstańczym w Klarowie. Fot. arch. S. Sochacki.

Świąteczne przysmaki były tematem tegorocznego konkursu. 
Zuzanna Meresta (GOK w Milejowie) jest autorką jednej ze zwy-
cięskich prac. Fot. arch. CK w Łęcznej.

24. Powiatowy Konkurs Plastyczny organizowany 
z okazji świąt Bożego Narodzenia – 8 stycznia


