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W  związku  z  rozprzestrzenia-
niem  się  koronawirusa  od  dnia 
20.03.2020 r. w Polsce obowiązuje 
stan  epidemii.  Ponadto  ustano-
wiono  nowe  zasady  bezpieczeń-
stwa,  które wprowadzają  ograni-
czanie w przemieszczaniu się. 

Obowiązek pozostania w domu 
nie dotyczy dojazdu do pracy, czy 
też załatwiania niezbędnych, co-
dziennych potrzeb takich jak: zakup 

jedzenia, lekarstw czy opieka nad 
bliskimi. Polska zdecydowała się 
na ograniczenie imprez masowych 
i działalności galerii handlowych, 
działalności gastronomicznej i roz-
rywkowej, a także na zawieszenie 
zajęć w szkołach oraz zamknięcie 
granic. Wciąż także działa obo-
wiązkowa 14-dniowa kwarantanna 
dla powracających z zagranicy. Za 
złamanie zasad kwarantanny grozi 

kara do 30 tys. zł. Dodatkowo wpro-
wadzenie stanu epidemii pozwala 
Ministrowi Zdrowia na obszarze 
Polski, a wojewodom na obszarach 
województw na delegowanie okre-
ślonych osób do walki z wirusem. 
W związku z zaistniałą sytuacją wy-
dłużeniu uległ czas zasiłku opiekuń-
czego, na jaki może udać się rodzic 
sprawujący bezpośrednią opiekę 
nad dzieckiem do lat 8. 

Obecnie rząd pracuje nad roz-
wiązaniami, które mają na celu po-
moc przedsiębiorcom i osobom, 
które wskutek pandemii znalazły 
się w trudnej sytuacji finansowej. 
Rozwój epidemii w Polsce i na 
świecie powoduje kolejne decyzje 
o zasadach bezpieczeństwa, co 
sprawia, że sytuacja jest bardzo 
dynamiczna.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Koronawirus – informacje i zalecenia
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Pamiętajmy o seniorach!

Telefoniczne wsparcie psychologiczne

Jak żyć w kwarantannie? 

Wiele  osób  starszych  z  obawy 
o  swoje  zdrowie  zastosowało  się 
do  akcji  „zostań  w  domu”,  jednak 
należy pamiętać, że osoby te mogą 
potrzebować pomocy i czuć się za-
gubione w obecnej sytuacji. 

Duże skupiska ludzi sprzyjają za-
rażeniu się koronawirusem, dlatego 
apelujemy o pomoc osobom potrze-
bującym, szczególnie seniorom. Zapy-

tajmy czy czegoś nie potrzebują lub po 
prostu porozmawiajmy.

Seniorze, nie krępuj się i sam po-
proś o pomoc. Na pewno znajdzie się 
blisko Ciebie ktoś, kto wyręczy Cię 
w codziennych czynnościach: zrobi 
zakupy, dostarczy leki, wyprowadzi na 
spacer pupila, czy załatwi pilne sprawy 
w urzędzie.

Tekst: Justyna Słomka

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie  w  Łęcznej  oferuje  wsparcie 
psychologiczne  w  formie  rozmowy 
telefonicznej. Zadzwonić może każ-
dy mieszkaniec powiatu łęczyńskie-
go  (także odbywający kwarantannę 
domową),  który  odczuwa  potrzebę 
wsparcia  psychologicznego,  czuje 
się samotny, zagubiony.

Pracownicy centrum udzielą także 
informacji dotyczących form, rodza-
jów i możliwości uzyskania pomo-
cy w innych instytucjach w związku 

z zagrożeniem wynikającym z sytuacji 
epidemiologicznej, spowodowanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 w Pol-
sce oraz zasad kwarantanny domowej 
czy zbiorowej.

Numery telefonów: 
667 247 275

(w godz. 7:00-19:00)
81/531 53 67; 81/531 53 68
81/531 53 72; 81/531 53 75

(w godz. 7:00-15:00
czynne: poniedziałek-piątek)

Liczba  osób,  które  mają  nadzór 
sanitarny bądź zostały poddane kwa-
rantannie  będzie  się  powiększała. 
Lekarze epidemiolodzy zapowiadają, 
że szczyt zachorowań dopiero przed 
nami. Lubelski oddział NFZ przygoto-
wał ulotki o kwarantannie, z których 
dowiemy się co można  robić w  tym 
czasie,  a  co  jest  zabronione.  Jak 
powinna  przebiegać  kwarantanna 
w domu, jak funkcjonować z domow-
nikami jeśli osoba z podejrzeniem ko-
ronawirusa nie mieszka sama? 

Zalecenia w przypadku kwarantanny 
w domu: nie opuszczać domu, nie wy-
chodzić do sklepu, nie spotykać się z in-
nymi osobami, nie zapraszać gości do 
domu, zwierzęta na czas trwania kwa-
rantanny należy przekazać pod opiekę 
rodzinie lub znajomym. Jeśli zachowanie 
kwarantanny sprawia problemy, należy 
zwróć się telefonicznie o pomoc do gmi-
ny, bądź ośrodka pomocy społecznej.

Jeśli ktoś mieszka z rodziną, to nale-
ży: w miarę możliwości ograniczyć z nią 
kontakt i zachować bezpieczny odstęp 
wynoszący minimum 2 metry, używać 
oddzielnych naczyń niż pozostałe oso-
by przebywające w mieszkaniu, korzy-
stać z osobnej łazienki/toalety niż po-

zostali domownicy. Jeśli nie ma takiej 
możliwości, po skorzystaniu z toalety/
łazienki należy zdezynfekować ją do-
stępnym środkiem czystości. 

Ponadto należy: wietrzyć mieszkanie 
kilka razy dziennie, zachować zasady 
higieny, często myć ręce, dezynfeko-
wać powierzchnie dotykowe takie jak: 
blaty, klamki, ekrany telefonów, moni-
torować temperaturę ciała minimum 
2 razy dziennie, udzielać informacji 
o swoim stanie zdrowia dzwoniącym 
pracownikom Inspekcji Sanitarnej. 

W przestrzeganiu kwarantanny po-
magają funkcjonariusze policji, którzy 
weryfikują pozostanie w domu osób, 
które zostały nią objęte. 

W przypadku wystąpienia gorączki, 
kaszlu lub duszności należy niezwłocz-
nie skontaktować się telefoniczne ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłosić się na oddział zakaźny, unikając 
transportu publicznego. W przypadku 
potrzeby udzielona zostanie telepo-
rada, podczas której lekarz może wy-
stawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista 
placówek POZ udzielających teleporad 
jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/
teleporady-lista.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny 

Szanowni Państwo, 
sytuacja epidemiologiczna na świecie sprawia, że również 

Polacy stanęli w obliczu wyzwania jakim jest walka z korona-
wirusem. Priorytetem, który przyświeca wszelkim podejmo-
wanym działaniom, jest ograniczenie przenoszenia się wiru-
sa w populacji. Komunikaty płynące z różnych źródeł brzmią 
– pozostań w domu! Tylko dzięki zachowaniu zasad izolacji, 
przestrzegania higieny i stosowania środków zapobiegaw-
czych jesteśmy w stanie zminimalizować liczbę zakażeń. 

Stan pandemii wymaga zaangażowania i ogromnej mo-
bilizacji jednostek służby zdrowia, policji, wojska czy san-
epidu. To im, w tym trudnym czasie należą się szczególne 
podziękowania za pracę i zaangażowanie, poświęcenie. Nie 
należy zapominać również o wolontariuszkach z naszego 
powiatu, które z potrzeby serca zaangażowały się w oddol-
ne inicjatywy. Na ręce wszystkich zdyscyplinowanych i za-
angażowanych mieszkańców Powiatu składam podzięko-
wania. Wspierajmy się wzajemnie w tym trudnym czasie, 
zostańmy w domu.

Starosta Łęczyński
Krzysztof Niewiadomski

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Fot. arch. Starostwa.
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Bezpłatna diagnoza koronawirusa, również dla osób nieubezpieczonych

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dobra sytuacja finansowa 
powiatu! Zgodnie  z  pismem  z  dnia  12  marca 

2020  roku  Ministerstwo  Zdrowia  infor-
muje,  że  każda,  nawet  nieubezpieczona 
osoba,  będzie  diagnozowana  bezpłatnie 
w przypadku podejrzenia zakażenia koro-
nawirusem. 

Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. poz. 374).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd 
Pracy w Łęcznej prosi o rozważenie tej in-
formacji i powstrzymanie się od rejestracji 
w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzy-

stania z ubezpieczenia zdrowotnego. Jedno-
cześnie PUP w Łęcznej informuje, iż osoby 
ubiegające się o nadanie statusu bezrobot-
nego lub poszukującego pracy mogą złożyć 
wniosek w postaci elektronicznej korzystając 
z systemu Praca.gov.pl.

Rejestracja elektroniczna polega na wnie-
sieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącz-
nikami w postaci elektronicznej, po opatrzeniu 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest 
wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. 
Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl de-
cyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej 
lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie 
do zasiłku w postaci elektronicznej. 

Osoby, które nie dysponują profilem zaufa-
nym, a posiadają dostęp do konta elektro-
nicznego w banku, mają możliwość  potwier-
dzenia  swojej tożsamości i założenia profilu 
zaufanego bez konieczności wizyty w punk-
cie potwierdzającym. 

W pozostałych przypadkach dokumenty 
w formie papierowej należy złożyć w siedzi-
bie urzędu, w miejscu specjalnie do tego wy-
znaczonym lub przesłać za pośrednictwem 
poczty.

Wykaz telefonów oraz aktualne informacje 
dotyczące funkcjonowania urzędu zamiesz-
czone są na stronie PUP w Łęcznej. 

Tekst: Marzena Pogonowska

Już po raz dziewiąty obchodzili-
śmy święto tych, którzy okazali się 
niezłomni  wobec  trudnej  rzeczy-
wistości  powojennej,  tych,  którzy 
mieli  zostać wyklęci  i  zapomniani. 
Narodowy  Dzień  Pamięci  Żołnie-
rzy Wyklętych to święto bohaterów 
antykomunistycznego  i  niepodle-
głościowego  podziemia.  To  czas 
polskich  patriotów,  wiernych  war-
tościom Bóg-Honor-Ojczyzna, któ-
rzy  za  przeciwstawianie  się  pod-
ległości  Związkowi  Radzieckiemu 
zapłacili  najwyższą  cenę  –  oddali 
swe życie za Ojczyznę.

Przedstawiciele lokalnych władz, 
służb oraz mieszkańcy powiatu łę-
czyńskiego 1 marca oddali hołd Żoł-
nierzom Wyklętym za niezłomną po-
stawę i świadectwo męstwa w obliczu 
walki o wolność Ojczyzny. W intencji 
żołnierzy została odprawiona msza 
święta, odczytano apel poległych 
oraz złożono kwiaty pod krzyżem na 
Placu Powstań Narodowych. 

Wbrew zamiarom komunistów, 
chcących zniszczyć ich i zatrzeć po 
nich ślady, Wyklęci żyją w naszej pa-
mięci i są wzorem patriotyzmu dla 
młodego pokolenia. W wielu szkołach 
i placówkach odbyły się uroczyste 
apele, czego przykładem jest m.in. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem. Do udziału w apelu, 

który przygotowali nauczyciele oraz 
wychowanki ośrodka, został zapro-
szony Marek Franczak, syn Żołnierza 
Wyklętego Józefa Franczaka ps. „La-
lek”. W klimat lat powojennych (1944-
1963) wprowadził słuchaczy Ireneusz 
Czmuda, nauczyciel historii z tejże 
placówki, a ważnym głosem histo-
rii były właśnie wspomnienia Marka 
Franczaka. Wspomnienia zarówno 
smutne, jak i te dotyczące weselszych 
chwil wywołały żywą dyskusję i reflek-
sje wśród uczestników spotkania.

Tradycją obchodów tego święta 
jest także organizowany w całej Pol-
sce Bieg Tropem Wilczym. Jak podaje 
Instytut Pamięci Narodowej 1 marca, 
już po raz ósmy, około 75 tys. biega-
czy z 370 miast, w tym z sześciu miast 
zagranicznych włączyło się w bieg. 
„Tropem wilczym” pobiegli także 
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. 
Trasa liczyła 1963 m (liczba nieprzy-
padkowa, bo przypominająca datę 
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklęte-
go, wspomnianego już wcześniej Jó-
zefa Franczaka „Lalka”) i wiodła przez 
malownicze alejki Parku Podzamcze. 

Pamiętajmy – to, co my dziś mo-
żemy podarować „Niezłomnym” 
to pamięć i modlitwa. Dziękujemy 
wszystkim za udział w wydarzeniach 
upamiętniających to święto.

Tekst: Justyna Słomka

Dzięki podjętym działaniom i wdrożonym zmia-
nom  sytuacja  finansowa  naszego  powiatu  ulega 
stopniowej poprawie. 

Zmiany w funkcjonowaniu jednostek organizacyj-
nych, utworzenie wydziału zajmującego się obsługą 
szkół i placówek oświatowych, efektywne pozyskiwanie 
środków zewnętrznych to tylko przykładowe działania, 
które przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej. 

Obecnie, w stosunku do listopada 2018 r., zadłużenie 
powiatu spadło o ponad 115 tys. zł. Należy jednocześnie 
podkreślić, że działania zmierzające do poprawy sytua-
cji finansowej mają charakter długofalowy, a sam proces 
wymaga wdrożenia wielu kompleksowych rozwiązań.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Złożenie kwiatów przy krzyżu 
na Placu Powstań Narodowych 
w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa.

MOW w Podgłębokiem przyłączył 
się do obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Fot. arch. MOW w Podgłębokiem.„Bieg Tropem Wilczym” zorganizowany został przez Stowarzyszenie „Patria”, Patriotyczną Łęczną „NŁ” oraz Urząd Miejski 

w Łęcznej. Fot. Ryszard Haniewicz.
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W myśl  hasła:  „Pokaż mi  swoją  bibliotekę, 
a powiem Ci kim jesteś” proszę powiedzieć… 
jakie książki zajmują najwięcej miejsca w Pani 
bibliotece domowej?

Wszystkie półki wypełnione mam przede 
wszystkim publikacjami naukowymi i popularno-
naukowymi dotyczącymi – z racji ukończonych 
studiów, ale też moich zainteresowań – historii, 
także naszego regionu. Jeśli miałabym je sklasy-
fikować to nazwałabym je „przydatnymi” (śmiech), 
czytam to, z czego mogę czerpać potrzebną mi 
wiedzę. Oczywiście w wolnych chwilach sięgam 
również po literaturę piękną.

Czyli  Pani  zainteresowania  pokrywają  się 
z jedną z funkcji biblioteki powiatowej, jaką jest 
gromadzenie publikacji o regionie. Jakie  inne 
funkcje pełni biblioteka?

Oprócz zasadniczych zadań przypisanych każ-
dej bibliotece tj. udostępnianie zbiorów czy pro-
wadzenie działalności kulturalnej, PBP sprawuje 
nadzór merytoryczny nad 6 bibliotekami gminnymi 
i ich 14 filiami, udziela im pomocy instrukcyjno-me-
todycznej i szkoleniowej oraz pełni wspomnianą 
wcześniej funkcję ośrodka wiedzy o regionie.

Mamy bogate zbiory regionalne dotyczące 
przede wszystkim powiatu łęczyńskiego, jak i sze-
rzej – Lubelszczyzny. Opracowujemy bibliografię 
naszego powiatu oraz promujemy historię, kulturę, 
ludzi nauki, sztuki, literatury.

Jesteśmy też jedyną biblioteką w powiecie łę-
czyńskim, która prowadzi wypożyczalnię między-
biblioteczną, czyli realizuje zamówienia na książki 
z innych bibliotek krajowych.

Czy w regionie są jakieś znaczące nazwiska 
twórców  literatury  pięknej,  którymi  mogliby-
śmy się pochwalić? 

Oczywiście. Od razu na myśl przychodzi mi 
mieszkaniec Ludwina, pracownik cementowni, pa-
lacz i pisarz w jednej osobie – Andrzej Łuczeńczyk. 
Niewątpliwie jest wybitną postacią nie tylko dla 
nas, ale i dla wielu krytyków, którzy uważają go za 
jednego z najciekawszych polskich pisarzy lat 80. 

A także Maria Kieres-Kramek – łęczyńska poet-
ka, autorka kilku tomików poezji, „Legend ziemi 
łęczyńskiej” oraz cyklu „Łęczyńskie wspomnienia”. 

Biblioteka  jest  czymś  pomiędzy  urzędem 
a domem, jest miejscem gdzie można wypoży-
czyć książkę, ale również zrelaksować się i po-
rozmawiać.  I  właśnie  o  rozmowę  zapytam… 
w 2008 r. ruszył Dyskusyjny Klub Książki. Jaka 
idea towarzyszy tego typu spotkaniom?

Z założenia jest to klub czytelniczy, który kre-
uje modę na czytanie, zachęca do poznawania 
literatury, rozbudza w uczestnikach miłość do 
książek. Do DKK należą nasze wieloletnie czytel-
niczki. Czym dłużej klub istnieje, tym panie bar-
dziej otwierają się, swobodniej dyskutują, dzielą 

się swoimi upodobaniami literackimi. 

Czy  biblioteka  organizuje  spotkania  autor-
skie?

Tak. W ramach DKK odbywają się spotkania 
z polskimi pisarzami. Natomiast w ramach nowe-
go cyklu pod hasłem „Bogactwo ziemi łęczyńskiej” 
będziemy promować ludzi regionu. Pierwsze spot-
kanie połączone z wystawą, zostanie poświęcone 
Walentemu Bąbelewskiemu – malarzowi, autorowi 
cyklów „Moja robota w kopalni”, „Przydrożne ra-
dary wiary”.

A co z kryzysem czytelniczym? Czy dotknął 
on również i nasz region?

(Śmiech). Powiat łęczyński może się poszczy-
cić największym zasięgiem czytelniczym w woj. 
lubelskim! Kryzys czytelniczy nie dotknął naszego 
powiatu. W 2019 r. ze zbiorów PBP skorzystało 
dokładnie 1424 czytelników, z bibliotek w po-
wiecie łęczyńskim – 14920. Oznacza to, że 25 % 
społeczeństwa powiatu jest czytelnikiem którejś 
z bibliotek, czyli co czwarty mieszkaniec. I rzeczy-

wiście, jest to ewenement nie spotykany na skalę 
wojewódzką. Tak naprawdę tendencja jest spad-
kowa, a my od kilku lat pniemy się w górę.

Czy nowe formy książek, mam na myśli au-
diobooki czy e-booki wpłynęły negatywnie na 
popularność tych tradycyjnych? 

Absolutnie nie! Książka drukowana, papiero-
wa, cieszy się dalej niesłabnącą popularnością. 
Oczywiście są zwolennicy audiobooków czy też 
e-booków, ale ja do nich nie należę. Lubię zapach 
papieru i szelest przekładanych pod palcami kar-
tek. Kontakt bezpośredni, obcowanie z wydruko-
waną wersją jest nie do zastąpienia. Śmiało mogę 
stwierdzić, że większość czytelników biblioteki po-
dziela moje zdanie. 

Należy  Pani  do  zwolenników  tradycyjnej 
książki, ale czy to znaczy, że zamyka się Pani 
na nowe technologie?

W żadnym wypadku! Idę z duchem czasu, ja 
i biblioteka . Posiadamy wspomniane już wcześniej 
audiobooki, których zbiór znacznie wzbogaciliśmy 
w ubiegłym roku.

Biblioteki w naszym powiecie są już skompu-
teryzowane w 100%, tworzą wspólną sieć, mają 
wspólną kartę czytelnika. Działają też katalogi onli-
ne, dzięki którym każdy może sprawdzić o dowol-
nej porze dostępność książki, wykonać rezerwację 
we wszystkich bibliotekach publicznych w powie-
cie łęczyńskim.

Otwieramy się także na nowe media. Od po-
czątku bieżącego roku mamy nową stronę www. 
Uruchomiłyśmy także nasz profil na facebooku, 
który promuje nie tylko działania PBP, ale także 
ogólnokrajowe akcje czytelnicze. Serdecznie za-
praszamy do wirtualnych odwiedzin.

W bibliotece pracuje pani już 14 lat, ale jako 
dyrektor od niedawna. Jakie stawia Pani przed 
sobą cele?

Chciałabym, aby środowisko bibliotekarzy z na-
szego terenu tworzyło jeden wspólny organizm. 
To doświadczeni i kreatywni ludzie, którzy wspa-
niale promują czytelnictwo w swoich lokalnych 
środowiskach. Zależy mi na integracji nie tylko 

towarzyskiej, ale także zawodowej – otwartości, 
swobodnej wymianie doświadczeń, wzajemnej 
pomocy w zakresie działalności jednostek. Jed-
nym z moich celów jest więc stworzenie warunków 
do tej wymiany. Wszak to właśnie od ludzi, którzy 
pracują w bibliotece zależy jak jest ona postrzega-
na i jak funkcjonuje.

Od niedawna biblioteka ma nowych  sąsia-
dów.  Jak  biblioteka  współpracuje  z  Klubem 
Senior+?

Większość seniorów uczęszczających do klu-
bu to nasi czytelnicy, natomiast od kiedy są oni 
po sąsiedzku to częściej nas odwiedzają, czyta-
ją też więcej książek. Niedawno odbyło się także 
pierwsze spotkanie klubu czytelniczego „Seniorzy 
z książką na Ty”, niestety z wiadomych względów, 
klub aktualnie jest zawieszony. Mam nadzieję, 
że już wkrótce będziemy mogli wznowić naszą 
współpracę. 

Żyjemy obecnie w bardzo trudnym czasie... 
Książka wydaje się być jednym z najlepszych 
sposobów na wytrwanie w odosobnieniu,  na 
odstresowanie.  Co  poleciłaby  Pani  naszym 
czytelnikom? 

Spędźmy ten czas z rodziną, róbmy to, na co 
wcześniej nie mieliśmy czasu, poznajmy się lepiej, 
a jeśli nuda zacznie doskwierać – weźmy do ręki 
książkę, poczytajmy! 

Czytanie to nie tylko rozrywka – to także wartoś-
ciowe i rozwijające zajęcie. Polecam powieść oby-
czajową – idealną do odpoczynku. A jeśli chcemy 
być na czasie, to sięgnijmy po książki z listy best-
sellerów PBP, wśród których są publikacje m.in. 
Krystyny Mirek, Katarzyny Michalak, Joanny Jax 
czy Eugeniusza Mroza. 

Wiadomo, że w chwili obecnej, gdy instytucje 
kultury są zamknięte dostęp do książki drukowanej 
jest ograniczony. W związku z akcją #zostańwdo-
mu zachęcamy do korzystania z książek online. Na 
facebooku zamieściłyśmy linki do zasobów cyfro-
wych. Wśród bogatej oferty odnajdziemy lektury 
szkolne, klasykę literatury, wydawnictwa regional-
ne, a także nowości wydawnicze.

Rozmawiała: Justyna Słomka

Rozmowa z Moniką Bogusz, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
Monika Bogusz - Dyrektor PBP w Łęcznej. 
Fot. arch. Starostwa.

Lekcja biblio-
teczna. Fot arch. 
PBP w Łęcznej. 
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właściwy wybór placówki stanowi 
wstęp do dalszego wyboru ścieżki 
zawodowej i do Waszej przyszłości. 
Kluczem do sukcesu jest wybranie 
szkoły, która spełni Wasze oczekiwa-
nia i będzie stanowiła wsparcie indy-
widualnego rozwoju. Wspólnie stoicie 
przed ważnym wyborem, który należy 
podjąć w sposób rozważny i odpo-
wiedzialny.

W naszym powiecie znajdziecie 
pięć szkół ponadpodstawowych 
o różnych profilach. Bogata oferta 

edukacyjna daje Wam szerokie spek-
trum wyboru, dzięki czemu każdy jest 
w stanie znaleźć dogodną dla siebie 
ścieżkę rozwoju. Oferujemy Wam: 5 
Branżowych Szkół I Stopnia — 18 kie-
runków kształcenia, 5 Techników — 
ponad 20 kierunków kształcenia oraz 
3 Licea Ogólnokształcące.

Jako Powiat zdajemy sobie sprawę 
z wagi edukacji i roli jaką odgrywa ona 
w budowie naszego społeczeństwa, 
dlatego też dokładamy wszelkich sta-
rań aby stale unowocześniać nasze 

placówki, zapewniając nie tylko wy-
kwalifikowaną kadrę nauczycielską, 
ale również odpowiednie zaplecze 
szkolne, które stanowi niewątpliwie 
ważną składową systemu kształcenia.

Głęboko wierzę, że dzięki staraniom 
samorządu Powiatu Łęczyńskiego 
oraz wsparciu rodziców, opiekunów 
i nauczycieli tegoroczni absolwenci 
szkół podstawowych odnajdą swo-
je miejsce w jednej ze szkół z terenu 
naszego powiatu, która nie tylko roz-
winie ich zainteresowania, ale również 

przygotuje ich do dalszej drogi zawo-
dowej.

Mam nadzieję, że informacje ze-
brane w tej publikacji okażą się dla 
Państwa pomocne przy dokonywaniu 
wyboru szkoły. Życząc powodzenia 
podczas czekających Was egzami-
nów, zapraszam serdecznie do sko-
rzystania z przygotowanej przez na-
sze placówki oferty edukacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski

 Starosta Łęczyński

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, 

Szkoły Powiatu Łęczyńskiego - oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

● Korzystaj z najnowocześniejszych 
warsztatów technicznych w regionie
● Otrzymuj  stypendia  naukowe  LW 
„Bogdanka” S.A.
● Uczęszczaj do  jedynej w  regionie 
szkoły o pełnym profilu górniczym
● Bierz udział w kursach i zagranicz-
nych stażach zawodowych
● Zdobądź  przepustkę  do  pracy 
w dobrze płatnych zawodach  (śred-
nio  70 %  absolwentów  co  roku  po-
dejmuje pracę w zawodzie zdobytym 
z ZSG w Łęcznej)

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, 
dobrze wyposażone pracownie: AutoCAD, 
elektryczne, mechaniczną, przeróbki kopa-
lin stałych, pracownie językowe, komputero-
we i kształcenia ogólnego (sale wyposażone 
w tablice multimedialne). 

Przy Zespole Szkół znajduje sie także bogate 
zaplecze sportowe: 2 sale gimnastyczne z za-
pleczem szatniowo-sanitarnym, siłownia, kom-
pleks boisk: boisko piłkarskie ze sztucznej tra-
wy z bieżnią lekkoatletyczną z czterema torami 
i skocznią w dal oraz boisko wielofunkcyjne do 
gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. 

Niewątpliwym ułatwieniem nauki są nowo-
czesne, zmodernizowane warsztaty szkolne, 
wyposażone w specjalistyczne maszyny: to-
karkę CNC, tokarkę uniwersalną, ploter fre-
zujący, plazmę oraz wyrobiska w obudowie 
otwartej, przystosowane do ćwiczenia prac 
górniczych.
TECHNIKUM GÓRNICZE I POLITECHNICZNE 

- technik mechanik 
- technik elektryk 
- technik chłodnictwa i klimatyzacji 
- technik przeróbki kopalin stałych 
- technik górnictwa podziemnego 
- technik energetyk 
- technik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej – Nowość! 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
- górnik eksploatacji podziemnej 
- elektromechanik 

- ślusarz 
- elektryk 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
- technik mechanik 
- technik elektryk 
- technik przeróbki kopalin stałych 
- technik górnictwa podziemnego 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
- zajęcia sportowe (piłka nożna i piłka siatkowa)
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia przygotowujące do matury 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne

PROJEKTY, PROGRAMY…
- „ZSG w Łęcznej – mobilność dla rozwoju” 
– zagraniczne praktyki zawodowe dla 40 ucz-
niów ZSG w Łęcznej w 2020 r. (Włochy)
- „ZSG w Łęcznej na staż” – zagraniczne prak-

tyki zawodowe dla 40 uczniów ZSG w Łęcznej 
w 2019 r. (Hiszpania)
- „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na 
rynku pracy” – szkolenia i staże zawodowe dla 
uczniów
- „Modernizacja infrastruktury szkół zawodo-
wych w Powiecie Łęczyńskim” – modernizacja 
posiadanych budynków oraz ich wyposażenie 
w sprzęt dydaktyczny
Projekty współfinansowane ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki
- „Modernizacja kompleksu boisk sportowych 
i budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 
200 m i bieżni prostej 4-torowej 100 m w Łęcz-
nej”
- „Modernizacja sal gimnastycznych wraz 
z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych 
w Łęcznej”

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki 
szkolnej 

WSPÓŁPRACA
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie
- Politechnika Lubelska
- Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lub-
linie
- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Admini-
stracji w Lublinie
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie

PARTNERZY SZKOŁY
- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
- RG „Bogdanka” S.A.
- PRG „Linter” S.A.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „Malinex”

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA
Szkoła otrzymała znak jakości „Srebrna 

Szkoła 2017” i „Srebrna Szkoła 2019” przy-
znawane w ogólnopolskim rankingu „Perspek-
tywy” dla najlepszych techników w Polsce, 
cieszy się także tytułem „Szkoła Innowacji” 
przyznawanym przez WSEI.

Rokrocznie uczniowie są stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów i LW „Bogdanka” S.A. 
oraz powiatowego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionej młodzieży. Są również fina-
listami Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą 
Lampkę”, „Linteriady” czy Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”, a także wielu innych konkur-
sów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej 
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna 

tel. 81/ 752 12 57
www.zsg-leczna.pl
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Zespół Szkół nr 2 
im. Simona Bolivara 
w Milejowie

● Szkoła  z ponad 100-letnią hi-
storią i tradycjami
● Uzyskaj wykształcenie w kie-
runkach rolniczych
● Kształć się i mieszkaj w jednym 
miejscu (szkoła z internatem)
● Zdobąddź bezpłatne dodatko-
we uprawnienia
● Ucz się w międzynarodowym 
gronie

Historia szkoły to ponad 100 lat dzia-
łalności edukacyjnej i wychowawczej. 
Dzięki nauce w tej szkole, absolwenci 
mogą pochwalić się sukcesami w różnych 
dziedzinach. Stworzona przez nią sylwet-
ka absolwenta gwarantuje kompetencje, 
wiedzę i umiejętności, pozwalające na 
elastyczność na rynku pracy. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM

- technik architektury krajobrazu
- technik agrobiznesu
- technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicz-
nych

- technik informatyk
- technik mechanizacji rolnictwa i agro-
troniki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- kucharz
- ogrodnik
- rolnik
- cukiernik
- piekarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik
- ślusarz

SZKOŁA POLICEALNA 
(kształcenie zaoczne) 

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik turystyki na obszarach wiejskich
- technik administracji

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO 

(kształcenie zaoczne)
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- Liceum Ogólnokształcące

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
- zajęcia realizowane w zmodernizowa-
nych, bogato i nowocześnie wyposażo-
nych warsztatach szkolnych w branży 
mechaniczno-mechanizacyjnej oraz pra-
cowniach bloku gastronomiczno-hotelar-
skiego
- praktyki zawodowe prowadzone przez 
profesjonalne restauracje, hotele, zakłady 
napraw maszyn rolniczych
- współpraca z pracodawcami w zakresie 
wycieczek dydaktycznych
- płatne staże realizowane w ramach pro-
jektów unijnych na terenie kraju
- planowane staże w Niemczech i we Wło-
szech w ramach programu ERASMUS+

BEZPŁATNE DODATKOWE 
UPRAWNIENIA

- kurs prawa jazdy kat. B (mechanik po-
jazdów samochodowych, kierowca me-
chanik, technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki, technik architektury krajo-
brazu, rolnik) oraz w ramach realizacji 
programu unijnego – w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych oraz 
technik hotelarstwa
- kurs prawa jazdy kat. T (technik mecha-
nizacji rolnictwa i agrotroniki)
- kursy: operatora wózków widłowych, 
operatora kombajnów zbożowych, che-
mizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelner-
sko-barmański, kurs z książeczką spawa-
cza, obsługi obrabiarek skrawających
AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
- „Modernizacja infrastruktury szkół za-
wodowych w powiecie łęczyńskim”. W ra-
mach projektu zmodernizowane zostały 
pracownie gastronomiczne, warsztaty 
szkolne, plac warsztatowy oraz plac do 
nauki jazdy samochodem i ciągnikiem
- Do pracowni i warsztatów szkolnych 
zakupiono wyposażenie: sprzęt gastro-
nomiczny, maszyny i urządzenia w branży 
mechaniczno-mechanizacyjnej, w tym 
komputery do pracowni zawodowych, 
wspomagające naukę zastosowania no-
woczesnych technologii i programów in-
formatycznych
- „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na 
rynku pracy”. W ramach projektu ucznio-
wie zdobywają dodatkowe uprawnienia: 
obsługi wózków widłowych, spawania 
TIG, MIG, operatora obrabiarek skrawa-
jących, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, 
barmaństwo, carving oraz realizują płatne 
staże zawodowe u pracodawców
- „Termomodernizacja zespołu Szkół Rol-
niczych w Kijanach – budynek główny 
szkoły oraz budynek internatu”

WSPÓŁPRACA
- szkoła rolnicza na Białorusi, 
- Uniwersytet w Baranowiczach na Bia-
łorusi
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie
- umowy partnerskie z wieloma praco-
dawcami
CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA

Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła 
Przedsiębiorczości”, „Szkoła Promująca 
Zdrowie” oraz „Szkoła Jakości”. Wśród 
uczniów naszej szkoły są stypendyści 
Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty 
Powiatu Łęczyńskiego.

Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach
Kijany 19

21-077 Kijany
tel. 81/ 757 70 64
www.zsrkijany.pl

● Kształtuj postawy patriotyczne
● Uczęszczaj do klasy mundurowej
● Dołącz do szkoły z laboratorium językowym
● Bądź gotowy na nowe wyzwania
● Korzystaj  z  praktyk  i  staży w  „Kampol-Fruit”  Sp. 
z o.o.

Szkoła posiada cieszącą się dużą popularnością klasę munduro-
wa w LO z atrakcyjną ofertą, a w niej: survival, zajęcia na strzelnicy, 
w jednostce wojskowej oraz zajęcia w ramach współpracy z Woj-
skami Obrony Terytorialnej. Szkoła organizuje wydarzenia kultural-
ne i sportowe o randze powiatowej: Powiatowe Dyktando im. prof. 
Walerego Pisarka, Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej 
Mikołajkowy Tenisa Stołowego, Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej 
i Śpiewanej czy też Przegląd Poezji w językach obcych. Wysoka zda-
walność egzaminów zawodowych, płatne staże zawodowe, interesu-
jące zajęcia sportowe, czy bardzo dobre opinie wśród absolwentów, 
to kolejne atuty szkoły.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa mundurowa z rozszerzoną historią i geografią
- klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią

TECHNIKUM
- Informatyczne ze specjalnością informatyka śledcza
- Ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość bankowa
- Handlowe ze specjalnością e-handel

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
* klasa pod patronatem firmy „Kampol-Fruit” 
– operator maszyn przemysłu spożywczego
* klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- ślusarz
- elektryk
- murarz-tynkarz
- sprzedawca
- fryzjer
- piekarz
- cukiernik
- kucharz

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
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Zespół Szkół nr 2 
im. Simona Bolivara 
w Milejowie

SZKOŁA POLICEALNA
- technik administracji

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
- ślusarz
- sprzedawca

WSPÓŁPRACA 
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Polskie Radio Lublin
- Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
- Rada Języka Polskiego

NASZE ATUTY
- ciesząca się dużą popularnością klasa mundurowa w LO
- dobrze wyposażone pracownie
- organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych o randze powiato-
wej
- wycieczki i wyjazdy w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, 
m.in. Lubelski Festiwal Nauki, szkoła przetrwania dla uczniów klas 
mundurowych
- bezpieczeństwo (szkoła monitorowana) 
- oferta dostosowana do zainteresowań uczniów
- indywidualny czas poświęcony uczniom wymagającym wsparcia 
edukacyjnego i psychologicznego
- realizacja interesujących projektów, m.in. „Ciekawsza nauka w Bo-
livarze”

PROGRAMY, PROJEKTY…
- „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” (war-
sztaty grafiki komputerowej, kurs na prawo jazdy kat. B, specjalistycz-
ne szkolenie dotyczące informatyki śledczej, kurs barmański oraz kurs 
obsługi wózków widłowych)
- program AIESEC – szkoła gości wolontariuszy z całego świata, któ-
rzy prowadzą różnorodne zajęcia i warsztaty
- Program Stypendialny „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”
- Alert Ekologiczny

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA
Szkoła posiada certyfikat „Szkoła Innowacji”. Uczniowie są sty-

pendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu Łęczyń-
skiego. Za wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie przedmiotów zawodowych, uczniowie ZS nr 2 otrzymują 
stypendium Lubelskiej Kuźni Talentów pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubelskiego.

Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
tel. 81/ 757 20 21

www.zs2milejow.edu.pl

● Jedyna  w  powiecie  szkoła, 
kształcąca  w  kierunkach  me-
dycznych
● Doskonale  wyposażone  pra-
cownie
● Grupa  ludzi,  która  podziela 
Twoje pasje
● Wykładowcy,  którzy  są  prak-
tykami,  specjalistami w  swoich 
dziedzinach
● Szkoła na miarę Twoich moż-
liwości

Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną 
placówką w powiecie łęczyńskim kształ-
cącą w zawodach medycznych. Od wielu 
lat z powodzeniem kształci opiekunów 
medycznych, techników sterylizacji me-
dycznej i techników masażystów. Wszyst-
kie egzaminy zawodowe w części pisem-
nej i praktycznej odbywają się w szkole, 

która jest ośrodkiem egzaminacyjnym. 
Szkoła może się pochwalić wysoką, nie-
mal stuprocentową, zdawalnością eg-
zaminów zawodowych oraz wysokimi 
wynikami, jakie osiągają jej słuchacze 
podczas egzaminów zewnętrznych. 

Przy szkole działa Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie 
„Kreator”, które organizuje rajdy rowerowe, 
konkursy fotograficzne i realizuje projekty 
unijne, m.in. projekt „Razem w przyszłość”. 
Bardzo dobra atmosfera sprzyjająca pro-
cesom dydaktycznym, spotkania i uroczy-
stości integrujące społeczność lokalną czy 
certyfikat „Lubelskiej Szkoły z Życiem” to 
kolejne atuty tej szkoły.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
TECHNIKUM

- technik usług fryzjerskich
- technik rachunkowości
- technik programista
- technik logistyk
- technik fotografii i multimediów
- technik agrobiznesu

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
- kucharz
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*
- pracownik pomocniczy gastronomii*
- pracownik pomocniczy fryzjera*

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY POLICEALNE ZAOCZNE

- opiekun medyczny
- technik sterylizacji medycznej
- technik administracji
- technik usług kosmetycznych
- technik ochrony osób fizycznych i mienia
- florysta

SZKOŁY POLICEALNE WIECZOROWE
- terapeuta zajęciowy
- technik masażysta

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE

- kucharz
- agrobiznes
- rolnik
- technik fotografii i multimediów
- technik logistyk
- technik rachunkowości
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
* dla osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności intelektualnej w stopniu lekkim

ZAJĘCIA DODATKOWE
- Sekretarka medyczna/rejestratorka me-
dyczna
- Nadobowiązkowe zajęcia przygotowu-
jące do egzaminu maturalnego
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
W szkole znajdują się doskonale wy-

posażone pracownie: informatyczna, 
anatomiczna do kształcenia w zawodach 
medycznych, zabiegów pielęgnacyjnych 
i higienicznych, dwie pracownie kosme-
tyki, pracownia komputerowych technik 
multimedialnych, pracownia logistyki, 
rachunkowości i techniki biurowej, hote-
larska, techniki gastronomicznej, flory-
styczna, językowa, przedmiotów ogólno-
kształcących oraz ciemnia fotograficzna 
i studio fotograficzne. W szkole funkcjo-
nuje również biblioteka.

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30 a

21 – 075 Ludwin
tel. 81/ 757 00 43 
www.zsludwin.pl

Zespół Szkół w Ludwinie
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● Wybierz  profilowane  klasy  liceum ogól-
nokształcącego
● Poznaj bogatą ofertę edukacyjną
● Skorzystaj  z  szerokiego  wyboru  zajęć 
pozalekcyjnych
● Dołącz do szkoły z tradycjami
● Wyjedź na kursy i zagraniczne staże za-
wodowe

Szkoła stwarza optymalne warunki do nauki: ma nowoczesne, 
wyposażone w sprzęt multimedialny klasopracownie, profesjonal-
ne pracownie do nauki zawodów (ekonomiczną, architektury kra-
jobrazu, reklamy, budownictwa, a także logistyczną), 6 pracowni 
komputerowych, bibliotekę z multimedialnym centrum informacji.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminowania we wszystkich naucza-
nych zawodach.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO

 - klasa ratownictwa medycznego (przedmioty rozszerzone: bio-
logia, chemia; przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne)
 - klasa dziennikarska (przedmioty rozszerzone: język polski, ję-
zyk angielski; przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo i psycho-
logia mediów)
 - klasa policyjna (przedmioty rozszerzone: geografia, język an-
gielski; przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna)

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
- monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie
- fryzjer

TECHNIKUM
- technik architektury krajobrazu
- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik reklamy

- technik logistyk
- technik rachunkowości

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
SZKOŁA POLICEALNA

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

- zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowych
- Pracownia Rysunku i Malarstwa „Prima”
- zajęcia florystyczne i warsztaty rękodzielnicze
- grafika komputerowa
- turniej gier komputerowych (CSGO, LoL)
- zajęcia sportowe: nauka pływania, SKS, siatkówka
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających 
trudności w nauce

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
- miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów klas II i III technikum 
odbywają się za granicą w ramach projektu finansowanego z pro-
gramu ERASMUS +
- praktyki w renomowanych firmach powiatu łęczyńskiego i lu-
belskiego
- praktyki zawodowe w łęczyńskich i lubelskich salonach fry-
zjerskich
- dla monterów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznej 
pracowni, będącej ośrodkiem egzaminowania w zawodzie

PROJEKTY, PROGRAMY…
- „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wy-
kształcenia wykfalifikowanej kadry” – finansowany w ramach pro-
gramu ERASMUS+ (udział w zagranicznych praktykach w Grecji, 
wymiana młodzieży i wyjazd do Murzasichle)
- „Europejczycy są jedną rodziną” – wymiana doświadczeń kultu-
rowych pomiędzy naszą młodzieżą a grupą młodych ludzi z Litwy
- „Staże zagraniczne w UE – lepszy start w przyszłość” – w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach 
programu ERASMUS+ (uczniowie kierunków: technik ekonomista, 
technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik bu-
downictwa odbywają dwutygodniowe praktyki w Grecji)
- Projekt edukacyjno-badawczy „Granie na ekranie”, którego 
celami są: zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier 
cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie od-
powiedzialnego grania

WSPÓŁPRACA
- Wyższa Szkoła Edukacji i Ekonomii w Lublinie, Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (prelekcje, wykłady, konfe-
rencje, korzystanie z czytelni akademickich)
- Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” z Wojewódzkim 
Zrzeszeniem LZS w Lublinie
- Udział w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy 
programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”
- Współpraca klasy reklamy z przedsiębiorcami i instytucjami kul-
turalnymi powiatu łęczyńskiego w ramach projektowania różnych 
form graficznych (projekty rollupów, logo, reklam, plakatów)
- Współpraca klas architektury krajobrazu z Urzędem Miasta 
Łęczna

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA
Szkoła posiada certyfikaty: „Nowoczesna szkoła”, „Szkoła z kla-

są”, „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła Innowacji” oraz tytuł „IT Szkoła”. 
Może poszczycić się także licznym gronem stypendystów – ucz-
niowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypen-
dium programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” oraz sty-
pendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu łęczyńskiego.

Zespól Szkól im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna
tel. 81/ 531 54 64

www.kkjagiellonczyk.pl

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka w Łęcznej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
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Codzienna praca i zaangażowanie sołtysów 
budują  oraz  rozwijają  lokalną  społeczność. 
I  Powiatowy  Dzień  Sołtysa,  który  odbył  się  
11 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w  Łęcznej,  był  okazją  do  po-
dziękowań dla sołtysów za aktywną postawę 
oraz ich wkład w rozwój sołectw.

Na terenie powiatu łęczyńskiego znajduje się 
118 sołectw. W uznaniu dla działań i oddania go-
spodarzy poszczególnych miejscowości, wszy-
scy zostali uhonorowani przez Władze Powiatu 
i przedstawicieli gmin, kwiatami i dyplomami z 
podziękowaniami.

Wydarzenie rozpoczęły prelekcje zaproszo-
nych gości: Agaty Pierepienko, przedstawicielki 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łęcznej oraz Magdaleny Grzybowskiej-Ko-
nowałek, Kierownika Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Łęcznej.

Za wieloletnią służbę 22 sołtysów otrzymało 
szczególne podziękowania od Pani Anny Gembi-
ckiej. Wśród nich są osoby, które funkcję sołtysa 
pełnią już ponad dwadzieścia, czy trzydzieści lat.

Wiem, że jesteście blisko ludzi i ich potrzeb. 
Rozmawiacie z nimi i umiecie ich słuchać. Tak 
jak nie można sobie wyobrazić Polski bez pol-
skiej wsi, tak samo nie można sobie wyobrazić 
polskich wsi bez sołectw. Dziś chcę Wam ser-
decznie podziękować za to, że jesteście wspa-
niałymi gospodarzami swoich miejscowości 
– tymi słowami, skierowanymi w liście do soł-
tysów, Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Pełnomocnik Rządu ds. Lokalnych Inicjatyw 
Społecznych podkreśliła, jak ważna jest funkcja 
sołtysa.

Uroczystość uświetnił również pokaz iluzjo-
nisty Piotra Denisiuka, uczestnika programu 
„Mam Talent”, który nie tylko zadziwił, ale rów-
nież rozbawił uczestników spotkania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na 
I Powiatowy Dzień Sołtysa i życzymy satysfakcji 
z wykonywanych obowiązków oraz zadowole-
nia z działań, będących źródłem społecznego 
uznania.

Tekst: Justyna Słomka

I Powiatowy Dzień Sołtysa

Niespodzianką 
dnia był występ 

iluzjonisty Piotra 
Denisiuka, uczest-

nika programu 
„Mam Talent”. Fot. 

arch. Starostwa. 

Sołtysi z gminy Łęczna. Fot. arch. Starostwa.

Sołtysi z gminy Milejów. Fot. arch. Starostwa.

Sołtysi z gminy Cyców. Fot. arch. Starostwa.

Sołtysi z gminy Spiczyn. Fot arch. Starostwa.Sołtysi z gminy Ludwin. Fot. arch. Starostwa.

Sołtysi z gminy Puchaczów. Fot. arch. Starostwa.
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Nowa Rada Społeczna SPZOZ w Łęcznej 
zainaugurowała  swoją  działalność  18  lu-
tego  2020  roku. Decyzją Rady Powiatu  na 
kolejną,  drugą  kadencję  przewodniczącą 
pozostała  Małgorzata  Więcławska-Siwek, 
zastępcą  został  Michał Woźniak,  a  człon-
kami: Anna Wójcik, Bożena Kornatka, Adam 
Niwiński, Michał Pelczarski oraz Mirosław 
Tarkowski. 

W czasie pierwszego posiedzenia Rada 
Społeczna SPZOZ podjęła pięć uchwał m.in. 
opiniując pozytywnie sprawozdanie finanso-
we i wykonanie planu inwestycyjnego za rok 
2019. Szpital w Łęcznej zakończył 2019 r. bez 
straty. W odróżnieniu od wielu innych szpitali 
osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie 
1,3 mln zł zysku. Zaopiniowano plan finanso-
wy na rok 2020 oraz plan inwestycyjny na lata 
2020–2023. 

 – Dzięki dobrej kondycji finansowej i kolejnym 
roku działalności zakończonym zyskiem możemy 

realizować nowe inwestycje – mówi Krzysztof 
Bojarski, Dyrektor SPZOZ w Łęcznej. – W tym 
roku rozpoczniemy rozbudowę szpitala o nowe 
skrzydło, w którym ma powstać oddział reha-
bilitacji i zakład opiekuńczo-leczniczy – dodaje. 
Kamień węgielny pod nową część szpitalną był 
wmurowany w maju ubiegłego roku. W ramach 
programu, realizowanego wspólnie z władza-
mi Powiatu Łęczyńskiego, którego celem jest 
zapewnienie kompleksowej opieki senioralnej 
mieszkańcom powiatu, w 2020 roku ruszyć ma 
także budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go w Jaszczowie. 

 – W tegorocznym planie inwestycyjnym 
mamy także rozbudowę parkingu przy szpitalu 
dla około 130 aut i wymianę tomografu kom-
puterowego, co zakończy proces doposażania 
szpitala w nowoczesny sprzęt w dziale diag-
nostyki radiologicznej – podsumowuje dyr. K. 
Bojarski. 

Tekst: Danuta Matłaszewska

Nagrody sportowe przyznane

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Nowa rada i plany inwestycyjne

„Seniorzy z książką na ty” – nowy klub 
czytelniczy w PBP w Łęcznej 

Bezpieczni w służbie i w pracy

Kolejni  mieszkańcy  powiatu 
łęczyńskiego  zostali  uhonorowa-
ni  za  szczególne  osiągnięcia  we 
współzawodnictwie  sportowym 
w 2019 r. 

List gratulacyjny oraz nagroda fi-
nansowa za szczególne osiągnięcia 
sportowe w roku 2019 została przy-
znana w dyscyplinie sumo Magdzie 
Skrajnowskiej, zawodniczce Klubu 
Sportowego „ONI” Lublin. Sumit-
ka jest zdobywczynią I miejsca na 
Mistrzostwach Świata Seniorów 
w Osace (Japonia, 11-13.10.2019 r.). 

List gratulacyjny oraz nagrodę fi-
nansową otrzymał także trener Alek-
sander Sztanuchin za wkład włożo-
ny w sukcesy zawodniczki Magdy 
Skrajnowskiej.

Uroczyste wręczenie podzięko-
wań odbyło się 4 marca br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Łęcznej. 
Nagrody z rąk Starosty Krzysztofa 
Niewiadomskiego w imieniu sports-
menki odebrał trener Aleksander 
Sztanuchin.

Gratulujemy sukcesów, życzymy 
powodzenia w dalszej karierze, cie-
sząc się jednocześnie, że mamy tak 
wspaniałych sportowców reprezen-

tujących nasz powiat na arenie mię-
dzynarodowej.

Tekst: Monika Haraszczuk

25  lutego br. odbyło się pierwsze 
spotkanie  nowego  cyklu  czytelni-
czego  „Seniorzy  z  książką  na  ty”, 
mającego  na  celu  integrację,  akty-
wizację,  zaspokajanie  potrzeb  kul-
turalnych  oraz  rozwijanie  zaintere-
sowań osób starszych. Wzięli w nim 
udział członkowie „Klubu Senior +”, 
którzy postanowili regularnie spoty-
kać się, czytać  i dyskutować o  lite-
raturze.

Spotkanie miało charakter organiza-
cyjny. Wszyscy uczestnicy zostali za-
poznani z zasadami przedsięwzięcia. 

Seniorzy mieli okazję do dyskusji na 
temat swoich zainteresowań i nawy-
ków czytelniczych: jak spędzają wolny 
czas? , czy znajdują czas na czytanie?, 
co lubią czytać?, gdzie i kiedy czytają? 
Zaprezentowano również wydawnictwa 
z różnych dziedzin wiedzy, które mogły-
by zainteresować świeżo upieczonych 
klubowiczów. Obok beletrystyki znala-
zła się literatura popularnonaukowa oraz 
poradniki, słowniki i audiobooki. Na za-
kończenie wspólnie ustalono tematykę 
i datę kolejnej dyskusji.
Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska

W  ramach  szkolenia  i  dosko-
nalenia  zawodowego  kadr  po-
mocy społecznej oraz doradztwa 
metodycznego  dla  kierowników 
i pracowników  jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej z te-
renu powiatu łęczyńskiego w dniu  
27 lutego br. w siedzibie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Łęcznej  odbyło  się  szkolenie 
pn. „Bezpieczni w służbie i w pra-
cy”.

Szkolenie prowadzone było przez 
lubelskich funkcjonariuszy i pracow-
ników Służby Więziennej w związku 
z  Kampanią Społeczną Służby Wię-
ziennej o takiej samej nazwie. Funk-
cjonariusze Grupy Interwencyjnej 
Służby Więziennej przy OISW w Lub-
linie przeprowadzili zajęcia prak-
tyczne z zasad samoobrony, technik 
interwencji oraz zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Psycholog z Aresztu Śledcze-
go w Lublinie zrealizował warsztaty 
dotyczące poznania metod komu-
nikacji i rozwiązywania sytuacji kon-
fliktowych, wynikających z kontak-

tu z agresywnym i roszczeniowym 
klientem czy podopiecznym.

W szkoleniu uczestniczyło łącz-
nie 30 osób, tj. pracownicy: PCPR 
w Łęcznej, MOPS w Łęcznej, OPS 
w Milejowie, GOPS w Spiczynie, 
OPS w Ludwinie, OPS w Puchaczo-
wie, OPS w Milejowie oraz Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Ki-

janach. Szkolenie pozwoliło zdobyć 
wiedzę i umiejętności mogące po-
móc bezpieczniej wykonywać co-
dzienne obowiązki służbowe przez 
pracowników instytucji pomocy spo-
łecznej, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej z terenu powiatu 
łęczyńskiego.

Tekst: Kornelia Bartoch

Osoby, które otrzymały wezwania 
do stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (terminy od 16 marca do 30 
kwietnia 2020  r.)  nie mają  już obo-
wiązku zgłoszenia się przed Powia-
towe Komisje Lekarskie.

Powiatowa Komisja Lekarska 
w Łęcznej informuje, że z dniem 13 
marca 2020 r. zakończyła swoją pracę 
w związku z rosnącą liczbą zachoro-
wań spowodowanych koronawirusem 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych oraz Ministra 
Obrony Narodowej zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie przeprowa-
dzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  
Dz. U. z 2020 r., poz. 423. 

Podczas przeprowadzonej kwalifi-
kacji stawiło się 213 osób z rocznika 
podstawowego oraz 13 osób z rocz-

nika starszego, w sumie 226 osób. 
Wydano 221 orzeczeń, z czego: 203 
osoby uznano na zdolne do czynnej 
służby wojskowej (kat. A), 1 osobę za 
czasowo niezdolną (kat. B), 14 osób 
uznano za czasowo niezdolne do służ-
by wojskowej w czasie pokoju (kat. D) 
oraz 3 osoby trwale niezdolne (kat. E). 
Pięciu osobom nie wydano orzeczenia 
mimo, że stawiły się przed Powiatową 
Komisję Lekarską, ponieważ zostały 
odesłane na ekspertyzę lekarską bądź 
miały niekompletną dokumentację 
medyczną. 

Z powodu sytuacji epidemicznej po-
borowi z gminy Puchaczów stanęli do 
naboru tylko w połowie. Nie odbyła się 
kwalifikacja dotycząca gminy Cyców 
oraz kobiet.
Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

Szkolenie przeprowadzili 
pracownicy i funkcjona-

riusze Służby Więziennej. 
Fot. arch. Starostwa.

Sąsiedztwo Powiatowej 
Biblioteki Publicznej sprzyja 

spotkaniom czytelniczym. 
Fot arch. PBP w Łęcznej.

Przed nową Radą Spo-
łeczną kolejne wyzwania. 

Fot. arch. SPZOZ.

Trener Aleksander Sztanuchin podczas uroczystego wręczenia nagród. 
Fot. arch. Starostwa.
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ARiMR wspiera podwyższenie dobrostanu zwierząt

Zgnilec amerykański 
pszczół znowu groźny!

Od 15 marca 2020 r.  rolnicy będą 
mogli ubiegać się w Agencji Restruk-
turyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 
o nowy  rodzaj wsparcia  finansowe-
go  z  PROW  2014–2020.  „Dobrostan 
zwierząt” to działanie przeznaczone 
dla hodowców krów i świń, które ma 
na celu zrekompensowanie rolnikom 

dodatkowo  poniesionych  kosztów 
i  utraconych  dochodów  w  wyniku 
wprowadzenia praktyk hodowlanych 
związanych z podwyższonym dobro-
stanem zwierząt.

Wsparcie będą mogli otrzymać rolnicy, 
którzy zadbają o lepsze samopoczucie 
i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki 
ich utrzymania przez zwiększenie po-
wierzchni bytowej przypadającej na jed-
no zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co 
najmniej 20 proc. w stosunku do wyma-
ganej obecnie minimalnej powierzchni 
lub przez zorganizowanie zwierzętom 
dostępu do pastwiska czy wybiegu. 

Roczne stawki pomocy wyniosą:
• 301 zł na lochę (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach)
• 24 zł na tucznika (zwiększenie po-

wierzchni w budynkach)
• 185 zł na krowę mleczną (wypas w se-
zonie pastwiskowym)
• 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie 
powierzchni w budynkach)
• 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wy-
biegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania „Dobrostan 
zwierząt” zaplanowano również rekom-
pensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) 
do wybiegów, jednak ze względu na 
występujący na terenie Polski ASF te 
warianty wsparcia nie będą w naborze 
2020 r. realizowane. 

Nabór wniosków, który potrwa do 15 
maja 2020 r., odbędzie się drogą elek-
troniczną, za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus, na wspólnym formularzu 
wniosku dla płatności bezpośrednich 

i płatności obszarowych PROW 2014–
2020. Wniosek będzie dostępny od nie-
dzieli 15 marca. Wniosek wraz z załączni-
kami może być także złożony w terminie 
25 dni kalendarzowych po terminie skła-
dania wniosków – do 9 czerwca 2020 r., 
jednak za każdy dzień roboczy opóźnie-
nia, licząc od 16 maja 2020 r., stosowane 
będzie zmniejszenie płatności w wyso-
kości 1% należnej kwoty płatności. 

Szczegółowe warunki i tryb przyzna-
wania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
finansowej uregulowane są w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 3 marca 2020 roku (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 382). Informacje udzielane 
są w punktach informacyjnych w siedzi-
bach biur powiatowych ARiMR.

Tekst: Roman Jarentowski

Wojewoda  Lubelski  wydał  rozporządzenie  
nr 13 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zwalcza-
nia zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie 
powiatów łęczyńskiego i lubartowskiego.

Określa się obszar zapowietrzony o promieniu 
co najmniej 6 km wokół ogniska zgnilca ame-
rykańskiego pszczół obejmujący następujące 
miejscowości w powiecie łęczyńskim: Dąbrowa, 
Dratów, Dratów Kolonia, Grądy, Kaniwola, Kobył-
ki, Kocia Góra, Krzczeń, Ludwin, Ludwin Kolonia, 
Rogóźno, Uciekajka, Zezulin Pierwszy, Zezulin 
Drugi (gmina Ludwin); Podzamcze, Stara Wieś, 
Stara Wieś Kolonia, Witaniów (gmina Łęczna); 
Nadrybie Wieś, Turowola (gmina Puchaczów). 

Tekst: Robert Krakowiak

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich szansą dla organizacji

Dzień Kobiet w Powiatowym Klubie Senior+ 

Organizacje  pozarządowe 
aby  działać  i  realizować  swoje 
cele statutowe potrzebują środ-
ków  finansowych,  a  granty  to 
dla NGO jedno z podstawowych 
źródeł  finansowania.  Odpowie-
dzią  na  te  potrzeby  jest  Fun-
dusz  Inicjatyw  Obywatelskich. 
„Małe  FIO”  to  potoczna  nazwa 
projektów  regrantingowych,  fi-
nansowanych  ze  środków  FIO 
w ramach Priorytetu 1. (Małe ini-
cjatywy). 

Projekty te są realizowane przez 
operatorów lokalnych lub regional-
nych. Każda organizacja sektora po-

zarządowego – jeśli spełnia warunki 
– może aplikować w nich o grant, 
stosownie do swojej siedziby. 10 
marca br. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
odbyło się szkolenie dotyczące 
możliwości pozyskania środków 
w ramach projektu Lubelskie Lo-
kalnie Mikrodotacje FIO 4. Opera-
torem lubelskiej odsłony programu 
jest Forum Lubelskich Organizacji 
Pozarządowych, w partnerstwie 
z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej. Program zakłada moż-
liwość otrzymania dofinansowania 
na działania o budżecie do 5 tys. zł 

dla młodych organizacji.
Każde NGO może złożyć aż 

2 wnioski. Udział w programie daje 
szansę młodym organizacjom na 
zdobycie doświadczenia i realizacji 
celów statutowych, dzięki którym 
nasze małe ojczyzny mogą się roz-
wijać. Mocno wierzymy w to, że 
również organizacje z naszego po-
wiatu dzięki szkoleniu i zapałowi do 
działania uzyskają finansowanie na 
realizację swoich projektów. Wszak 
kapitał drzemiący w naszych or-
ganizacjach pozarządowych jest 
ogromny.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Lubelski półfinał 
konkursu Kobieta 
Gospodarna 
Wyjątkowa
Przedstawicielki ponad 150 Kół Go-

spodyń Wiejskich z terenu wojewódz-
twa lubelskiego spotkały się 8 marca 
w Lublinie, aby wziąć udział w półfina-
le 2 edycji konkursu „Kobieta Gospo-
darna  i  Wyjątkowa”.  Organizatorem 
wydarzenia był Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego.

Cieszymy się, że i nasz powiat łę-
czyński miał swoją silną reprezentację. 
Konkurs odbywał się w trzech katego-
riach: szarlotka, potrawa z wykorzy-
staniem lubelskiego jabłka oraz wyrób 
rękodzielniczy. Gratulujemy Stowarzy-
szeniu KGW w Stoczku, KGW Brzezi-
ny, KGW „Zalesianki” w Zalesiu, KGW 
„Łańcuchów” w Łańcuchowie oraz 
KGW w Maryniowie wyróżnień w po-
szczególnych kategoriach. 

Wielki Finał zaplanowany jest na 
2 maja w Centrum Spotkania Kultur 
w Lublinie.

Tekst: Edyta Kasprzyk 

Święto  kobiet,  mające  wielolet-
nią tradycję, bo sięgającą aż 1910 r., 
Powiatowy Klub Senior+ w Łęcznej 
obchodził 5 marca. Sala przyozdo-
biona  własnoręcznie  wykonanymi 
kompozycjami  kwiatowymi,  uro-
czyste  odśpiewanie  klubowego 
hymnu,  scenki  rodzajowe  z  impo-
nującą grą  aktorską  czy  żarty  do-
tyczące  relacji  damsko-męskich  – 
wszystkie te elementy uroczystości 
przypadły  do  gustu  zgromadzonej 
widowni, o czym świadczyły częste 
i długie salwy śmiechu, oraz grom-
kie brawa. 

W spotkaniu uczestniczyło ok 50 
osób, wśród których znaleźli się m.in. 
zaprzyjaźnieni seniorzy z Bogdanki. Po 
części artystycznej w imieniu męskiej 
społeczności, serdeczne życzenia zło-
żył Starosta Krzysztof Niewiadomski, 
wręczając wszystkim paniom kwia-
ty, będące symbolem uznania. Panie 
w miłym towarzystwie, przy kawie, 
słodkościach i melodiach porywają-
cych do tańca spędziły swoje święto. 

Seniorzy uczestniczący w spotka-
niach Klubu są świadomi siebie, mają 
potencjał, pomysł na to jak zagospo-
darować swój czas i wciąż pozwalają 

sobie na odrobinę szaleństwa. Ciągle 
udowadniają, że piękno to bogate 
wnętrze, życiowa mądrość, kolorowa 
osobowość, szyk i klasa. Pokazują 
wszystkim, że w dzisiejszym pędzie 
życia warto znaleźć chwilę dla siebie!

Klub mieści się w budynku przy 
ulicy Staszica 9, w pomieszczeniach 
dostosowanych do potrzeb senio-
rów. Zapewnia im codzienne zajęcia, 
troszczy się o zdrowie, pomaga w bu-
dowaniu przyjaznych relacji z innymi. 
To miejsce, które zapewnia pogodę 
ducha i dobre samopoczucie.

Tekst: Renata Kwietniewska

Starosta łęczyński, składając najlepsze 
życzenia, obdarował Panie symbolicz-
nym goździkiem. Fot. arch. Starostwa.
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Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia • Najważniejsze wydarzenia

Uczniowie klas maturalnych „Bolivara” wysłuchali przejmującej 
lekcji historii Franciszka Szopy, który będąc 10-letnim chłopcem 
deportowanym na Syberię doświadczył nieludzkiej rzeczywisto-
ści, ciężkiej pracy, głodu i poniżenia. Fot. arch. ZS nr 2 im. S. Bo-
livara w Milejowie.

Na nieludzkiej ziemi... czyli spotkanie z Franciszkiem 
Szopą, zesłańcem na Sybir – 18 lutego

10 litrów krwi podarowali podczas akcji krwiodawstwa ucznio-
wie i nauczyciele ZSG i „Jagiellończyka”. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zechcieli podzielić się tym najcenniejszym darem, ratują-
cym życie innym. Fot. arch. ZSG w Łęcznej.

Podarowali krew, aby ratować życie – 5 marca

Uczniowie „Bolivara” zajęli VI miejsce w dwuetapowym konkur-
sie językowym, organizowanym przez UMCS w Lublinie. Młodzież 
miała za zadanie napisać esej na temat: „New York – love it or 
hate it” oraz rozwiązać quiz kulturowy o USA. Fot. arch. ZS nr 2  
im. S. Bolivara w Milejowie.

Konsekwencje cyberprzemocy, mowa nienawiści, odpowie-
dzialność prawna młodocianych, sankcje za narkotyki – te i wiele 
innych kwestii było poruszanych podczas spotkania edukacyjne-
go z uczniami, prowadzonego przez funkcjonariuszki KPP w Łęcz-
nej. Fot. ZSG w Łęcznej.

Spotkanie z policjantkami w Zespole Szkół Górni-
czych w Łęcznej – 6 marca

Uczniowie ZSG w Łęcznej wyruszyli z muzycznymi życzeniami 
do dziewcząt i pań ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Łęcznej. Uśmiech na twarzach dam był bezcenną 
nagrodą za ten jakże miły gest. Fot. arch. ZSG w Łęcznej.

Z życzeniami pomyślności dla wszystkich Pań 
od Zespołu Szkół Górniczych! – 9 marca

Podczas wydarzenia zorganizowanego z myślą o lokalnej spo-
łeczności młodzież wykazała się nie tylko talentem muzycznym, 
ale także zdolnościami aktorskimi i kabaretowymi. Fot. arch. ZS 
im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej.

Koncert w „Jagiellończyku” z okazji Dnia Mężczy-
zny – 10 marca 

„Faces of America” – 6 marca


