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Szanowni Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego,
w tym roku minęło 15 lat od rozpoczęcia realizacji swoich zadań przez Powiat Łęczyński. Jest to okazja do reﬂeksji i dokonania pewnych podsumowań. Będąc w Zarządzie Powiatu od 1998 roku, znam
trudne początki naszego powiatu, tworzenie od podstaw struktur administracji powiatowej i z satysfakcją mogę powiedzieć, że dziś Powiat Łęczyński to dynamicznie rozwijający się samorząd, dobrze
realizujący swoje zadania za pośrednictwem 22 jednostek, które mają dobre warunki lokalowe, są
wyposażone w nowoczesny sprzęt, mają wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Największym sukcesem
15 – lecia jest zakończenie budowy szpitala. Oddany w 2009 r. do użytku mieszkańców obiekt, stanowi
chlubę nie tylko naszego powiatu, ale również całego województwa. Do sukcesów zaliczam również
realizowany sukcesywnie program przebudowy dróg wokół kopalni, stanowiących także alternatywny
dojazd na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Należy też podkreślić wiodącą rolę naszego Powiatu
we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Realizacja wielu zadań była możliwa dzięki dobrej współpracy z gminami, sponsorami, organizacjami pozarządowymi oraz aktywnemu pozyskiwaniu środków
zewnętrznych. Przez 15 lat zrealizowaliśmy ok. 125 projektów o łącznej wartości ok. 226 mln, przy
zewnętrznym wsparciu ok. 188 mln. Dzięki projektom poprawił się standard naszych dróg, mamy nowoczesne urzędy, nasi mieszkańcy zdobyli nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, realizujemy
działania promocyjne atrakcji Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wraz z naszymi partnerami z niecierpliwością czekamy na uruchomienie środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020. Wysoką jakość pracy Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych potwierdza
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Markowy Samorząd” oraz ponad 30 nagród, które otrzymaliśmy
za działania w zakresie budowy szpitala, promocji turystyki oraz rozwoju zasobów ludzkich, cieszą też
liczne sukcesy jednostek oświatowych.
15 lat Powiatu Łęczyńskiego to święto nas wszystkich, dlatego też w imieniu całej naszej wspólnoty
dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego utworzenia oraz dalszego rozwoju, a także
tym, które na co dzień pracują dla dobra jego mieszkańców. Przed nami kolejne wyzwania, ale mając
wokół siebie tylu życzliwych ludzi, jestem pewien że uda nam się je zrealizować.
Starosta Łęczyński
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Powiat Łęczyński kalendarium
najważniejszych wydarzeń

Wspomnień czar...
Reforma administracyjna
Powiat z siedzibą w Łęcznej udało się wywalczyć tylko
dzięki determinacji i poparciu wielu osób. Łęczna nie miała tradycji bycia miastem powiatowym, jednak z inicjatywy
ówczesnych władz miasta zbudowano szeroką koalicję na
rzecz jego utworzenia, do której m.in. przyłączyły się okoliczne gminy oraz NSZZ „Solidarność”. Jeszcze w lipcu
1998 r. pojawiały się niepokojące sygnały o planowanym
zmniejszeniu liczby powiatów, ale podjęte starania przyniosły skutek i powiat łęczyński został ujęty w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. Pierwsze wybory do Rady Powiatu odbyły się 11 października 1998 r.,
a pierwsza sesja  9 listopada 1998 r. Na przełomie listopada i grudnia wybrano władze Powiatu. Pierwszym Starostą
został Henryk Cholewa, Wicestarostą – Kazimierz Radko,
Sekretarzem –  Jerzy Małek, a Przewodniczącą Rady Krystyna Wiśniewska. Ostatecznie budowania od podstaw
powiatowej administracji jako Starosta podjął się Henryk
Gański, Wicestarostą został Piotr Winiarski, a Sekretarzem
Julian Tałęda.

1999 ROK
• 1 stycznia  1999 r. rozpoczyna swoją działalność Starostwo Powiatowe w Łęcznej
• utworzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządu
Dróg Powiatowych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
• Pożar budynku Zajazdu Mustang – pierwszej siedziby Starostwa
• utworzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, która
rozpoczęła funkcjonowanie w 2000 r.
• rozpoczęcie prac na placu budowy szpitala
2000 ROK
• wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szpitala
• otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
2001 ROK
• Rada Powiatu ustanawia wzór herbu, flagi, sztandaru, pieczęci
powiatu
2003 ROK
• utworzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach
• powołanie Powiatowego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie
• ukończenie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Starej Wsi
2004 ROK
• utworzenie Ośrodka  Interwencji Kryzysowej w Kijanach i Urzędu Skarbowego w Łęcznej
• przekazanie Wykonawcy terenu i placu budowy szpitala do wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych
na segmentach A i B szpitala
2005 ROK
• w Kijanach rozpoczęła działalność Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
• przystąpienie powiatu do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
2006 ROK
• przekazanie do dyspozycji mieszkańców powiatu części diagnostyczno-zabiegowej, stanowiącej 30% docelowego kompleksu
szpitala
• utworzono powiatowy Punkt Informacji Turystycznej
• otwarcie w budynku szpitala nowej siedziby Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
2007 ROK
• otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
• uroczystość nadania sztandaru Powiatowi Łęczyńskiemu
2008 ROK
• otwarcie Stacji Dializ w budynku Szpitala Powiatowego
• utworzenie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zespołu Łóżkowego
Szpitala Rejonowego w Łęcznej
2009 ROK
• otwarcie Szpitala Powiatowego w Łęcznej
• przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do Stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
2011 ROK
• otwarcie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej
• zakończenie budowy komory hiperbarycznej, lądowiska dla helikopterów w Szpitalu Powiatowym
• zakończenie budowy Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej
2012 ROK
• otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej
2014 ROK
• zakończenie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej WP3
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Adam Niwiński – członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
w latach 1998 – 2006, Starosta Łęczyński w latach 2006
- 2014

Powstanie powiatu
Pomieszczenia dla   Starostwa i jednostek organizacyjnych zobowiązała się przygotować i przekazać Gmina
Łęczna. Praca Starosty, Zarządu Powiatu i jednostek
organizacyjnych  z uwagi na
trwające prace wykończeniowe pierwszej siedziby w budynku Zajazdu Mustang odbywała się w różnych obiektach
na terenie Łęcznej. Dla realizacji celów reformy brakowało
wielu przepisów wykonawczych i wiele ustaw wymagało
nowelizacji. Stworzenie fundamentalnych aktów,  niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organów powiatu
m.in. uchwał, statutu i regulaminów, zatrudnienie odpowiedniej kadry administracyjnej było pierwszymi decyzjami
władz powiatu. Pojawiły się problemy w zakresie  przekazania zadań z zakresu geodezji, budownictwa i komunikacji, dotychczas realizowanych przez gminy, które zgodnie
z kompetencjami od stycznia 1999 r. były zadaniami powiatu. Powiat przejął od Wojewody realizację najważniejszej
inwestycji - budowę szpitala powiatowego. Mimo trudności
pojawiających się w budowaniu samorządu powiatowego
dokładałem wszelkich starań, wykorzystując swoje doświadczenie oraz pomoc radnych, by kontynuować realizację nałożonych obowiązków i wyznaczonych zadań. Dzisiaj
patrząc w przeszłość jestem dumny, że dany mi czas na
organizację powiatu i podstawowych jednostek organizacyjnych nie został zmarnowany. Za największy sukces 15lecia uważam oddanie do użytku Szpitala Powiatowego,
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, pozyskanie budynków niezbędnych dla funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych. Był to trudny okres, wręcz pionierski,
za to pełen euforii i woli pracy radnych powiatu, zarządu
powiatu, pracowników Starostwa i wszystkich jednostek na
rzecz nowo powstałego Powiatu Łęczyńskiego.
Henryk Gański – Starosta Łęczyński w latach 1998 – 2002
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Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Nowy podział administracyjny wprowadzony w kraju w 1999 r.
zapoczątkował funkcjonowanie Urzędu Pracy w Łęcznej jako
jednostki powiatowej, ale podległej Krajowemu Urzędowi Pracy. Pełne wejście w struktury powiatowe nastąpiło z dniem
01.01.2000 r. Misją Urzędu jest poprawa sytuacji na lokalnym
rynku pracy, troszczenie się o  rozwój i zmianę postaw, umiejętności i kwalifikacji osób bezrobotnych, jak również wsparcie pracodawców w pozyskaniu najlepszych pracowników.
Urząd realizuje zadania poprzez świadczenie usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizację szkoleń,
a także informacyjnych, administracyjnych i finansowych. Aby
sprostać nowym wyzwaniom podejmuje działania w zakresie
podniesienia jakości usług na rzecz osób bezrobotnych. PUP
finansuje realizację  zadań ze środków Funduszu Pracy, a od
2004 roku w pełni wykorzystuje możliwości współfinansowania zadań przez UE oraz z programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 2004 r. pozyskał
ponad 45 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe było wsparcie
ponad 11600 osób bezrobotnych i liczba ta ciągle rośnie. Największą popularnością cieszą się: staże, szkolenia, dotacje
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, refundacje
kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy. Szczególne podziękowania za osiągnięte efekty i aktywną współpracę należą się lokalnym pracodawcom i przedsiębiorcom, bez nich
tworzenie miejsc pracy, pozyskanie zatrudnienia przez osoby
bezrobotne nie byłoby możliwe. Z roku na rok powiększają oni
grono naszych kontrahentów. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się dalej rozwijać i przynosić obopólne korzyści
w postaci wielu miejsc pracy, na których znajdą zatrudnienie
mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.

PBP w Łęcznej została powołana 28.10.1999 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło rok później. Obecnie funkcjonuje
w siedzibie przy ul. Staszica 9. Oferuje bezpłatny dostęp
do wiedzy, kultury i informacji. Przez 14 lat zgromadziła
księgozbiór liczący 11850 woluminów. Udostępnia książki, czasopisma, zbiory specjalne (mapy, filmy, audiobooki), dokumenty związane z życiem regionu i wydane na
jego terenie – opracowuje bibliografię powiatu. Świadczy
usługę wypożyczalni międzybibliotecznej. Oferuje bezpłatny dostęp do Internetu. Proponuje atrakcyjne formy
upowszechniania czytelnictwa. Promuje regionalnych
twórców nauki, kultury i sztuki oraz ich dorobek poprzez
cykl spotkań „Czy ich znamy?”. Kreuje modę na czytanie
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Propaguje literaturę i piękno ojczystego języka cyklicznymi Turniejami
Mowy Polskiej, Narodowym Czytaniem, eliminacjami powiatowymi konkursów recytatorskich. Zaraża miłością do
książek dzieci i młodzież szkolną podczas lekcji bibliotecznych. Przybliża nowe technologie seniorom. Jest również
ośrodkiem instrukcyjno-metodycznym dla 20 placówek
bibliotecznych na terenie powiatu: udziela pomocy merytorycznej, organizuje i przeprowadza szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy. Rok 2014 przyniósł „elektroniczną
rewolucję”, czyli stworzenie katalogu zbiorów dostępnego on-line i komputeryzację procesów bibliotecznych.
Uruchomiony został komputerowy system wypożyczeń.
Natomiast dla wygody naszych czytelników została wprowadzono usługa wirtualnego konta, dzięki któremu można przeszukiwać katalog, sprawdzać dostępność zbiorów,
rezerwować książki i czasopisma z domowego komputera
lub telefonu komórkowego a następnie odbierać zamówienia w bibliotece.

Marzena Pogonowska – PUP w Łęcznej

Monika Bogusz - PBP w Łęcznej

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Początki szkoły sięgają 1972 r., kiedy to powołano w Łęcznej 2 - letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która w 1975 r.
otrzymała do zagospodarowania budynek po dawnej Izbie Porodowej na Podzamczu. W 1974 r. szkoła zmieniła specjalność z ogólnorolniczej na ogrodniczą i w latach 1975-1992 funkcjonowała jako filia ZSR w Kijanach. W 1993 r. powołano
ZS Ogrodniczych, a w 2003 r.  zmieniono nazwę na ZS im. Króla  K. Jagiellończyka. W 2011 r. szkoła przeniosła się do
budynku przy ul. Bogdanowicza 9 - na skutek połączenia jej z Technikum przy Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej. Zmiana lokalizacji zdecydowanie poprawiła warunki lokalowe i dała szansę na dynamiczny rozwój placówki. Mieszkańcy powiatu mają
wymierne korzyści z istnienia szkoły -  uczniowie podczas zajęć praktycznych wykonali część prac remontowych ORW,
PPP czy siedziby PBP w Łęcznej, zagospodarowali tereny zieleni przy budynku swojej szkoły, Starostwa, Urzędu Gminy
w Puchaczowie. Młodzież często prezentuje swoje talenty podczas uroczystości lokalnych, konkursów i występów. Współpraca z uczelniami w Lublinie owocuje bezpłatnymi warsztatami i szkoleniami dla uczniów. Uczniowie osiągają sukcesy
w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Oferta edukacyjna „Jagiellończyka” odpowiada aktualnym oczekiwaniom  rynku pracy.  W 4-letnim technikum można zdobyć zawód technika ekonomisty, technika informatyka, technika budownictwa, technika architektury krajobrazu i technika organizacji reklamy, a w 3-letniej ZSZ - m. in. zawód
fryzjera czy montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Proponujemy też naukę w LO dla Dorosłych,
Szkole Policealnej i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
Joanna Kowalczyk – ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej
PPP w Łęcznej rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1986 r. Początkowo jako Filia Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Świdniku z siedzibą w Łęcznej, a następnie jako Rejonowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa. Od 1993 r.
placówka funkcjonuje jako Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Od maja 2014 r. mieści się na III piętrze budynku
przy Al. Jana Pawła II 95. Swoim działaniem poradnia obejmuje teren powiatu łęczyńskiego. Główne obszary pracy to:
diagnoza oraz terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia rodzin, psychoprofilaktyka, doradztwo zawodowe czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dużym zainteresowaniem od wielu lat cieszą się także zajęcia dla
rodziców, czy inne warsztaty organizowane w przedszkolach czy szkołach. Jedną z nowocześniejszych form terapii jest
neuroterapia pod postacią terapii EEG Biofeedback. Najczęstszym powodem zgłaszania dzieci do poradni są specyficzne
trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dysortografia, dysgrafia czy dyskalkulia,  jednak wielu rodziców szuka pomocy
u specjalistów także z innych powodów, wynikających z trudnych lub kryzysowych sytuacji rodzinnych, problemów okresu
dorastania, czy  pojawiających się innych zaburzeń. Poradnia jest instytucją otwartą na współpracę i niesienie specjalistycznej pomocy tam, gdzie jest to potrzebne. Pracownicy wychodzą naprzeciw potrzebom rożnych odbiorców w terenie,
organizując diagnozę, punkty konsultacyjne, warsztaty i spotkania dla rodziców lub nauczycieli w miejscach, skąd dotarcie
do Łęcznej jest utrudnione.  
Anna Ćwirzeń – PPP w Łęcznej

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
PZAZ  w Łęcznej rozpoczął działalność w 2006 r. Jest największą placówką tego typu w woj. lubelskim.
Dzięki jego powstaniu wielu niepełnosprawnych   mogło wyjść z domu
i rozpocząć swoją, często pierwszą
pracę zarobkową. Nie to jest jednak
głównym celem naszej działalności.
Pragniemy przełamywać stereotypy
dotyczące osób niepełnosprawnych,
a poprzez rehabilitację zawodową,
społeczną i medyczną dać im możliwość lepszego funkcjonowania.
W chwili obecnej zatrudnionych jest 70 osób, z czego 2/3 stanowią osoby niepełnosprawne. W 2014 r. dodatkowe zatrudnienie  w zakładzie znalazło 12 osób biorących udział  w projekcie „Równi na rynku pracy”. Głównym profilem naszej  działalności jest gastronomia. Przygotowujemy posiłki dla placówek całodziennego żywienia, organizujemy imprezy okolicznościowe, cateringowe, posiadamy salę wyposażoną w sprzęt multimedialny, w której organizujemy szkolenia, konferencje.
W budynku szpitala prowadzimy Barek. Jesteśmy firmą liczącą się i rozpoznawalną na rynku, nie tylko lokalnym. Świadczą
o tym nagrody i wyróżnienia, które PZAZ otrzymał w ostatnich latach.
Danuta Grzechnik – PZAZ w Łęcznej

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
W 2005 roku z  inicjatywy Starostwa Powiatowego i przy wsparciu LW „Bogdanka” S.A.  w Łęcznej powstała szkoła kształcąca górników. Naukę rozpoczęło 63  chłopców, obecnie kształci się 950 uczniów i słuchaczy. Placówka dynamicznie się
rozwija, rokrocznie poszerzając ofertę o kolejne specjalności. Obecnie kształci w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych, technik mechanik, technik elektryk. Szkoła oferuje również Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe dla dorosłych. Misją ZSG jest wyposażenie uczniów w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie. Szkoła
realizuje ją poprzez zapewnienie uczniom praktyk zawodowych na terenie LW „Bogdanka” S.A. Od kilku lat współpracuje
z uczelniami wyższymi. Do szkolnych sukcesów można zaliczyć realizację projektu „Poprzeczka wyżej – kompetentni  
w zawodzie”. Wysoki poziom nauczania przekłada się na sukcesy uczniów. Od trzech lat szkoła może poszczycić się
finalistami i laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych, czego
wyrazem jest wysoka, ok. 90 proc. zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. Szkoła dba nie tylko
o rozwój intelektualny uczniów, kultywuje również tradycje górnicze. Uczniowie ZSG aktywnie uczestniczą
w życiu miasta i powiatu, włączając się w przygotowanie imprez organizowanych przez  władze i łęczyńskie
instytucje kultury. Szczególne zasługi ma tutaj szkolna
Grupa Teatralna „Liberum Veto”. O tym, że warto uczyć
się w ZSG w Łęcznej, świadczy dobrze wpasowany
w potrzeby rynku pracy profil kształcenia. Pozwala
on absolwentom zdobyć upragnioną pracę - aż 80 %  
z nich pracuje w LW „Bogdanka” S.A.
Marzena Olędzka, Marzena Szypulska – ZSG w Łęcznej
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Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej
Ośrodek swoją działalność rozpoczął dnia
1 września 2011r. ORW jest placówką oświatową, która umożliwia dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną
z powiatu łęczyńskiego, także świdnickiego
i lubartowskiego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki. Obecnie 21  wychowanków uczy się, bawi i ćwiczy w pięciu
grupach pod kierunkiem  oligofrenopedagoga,
wspomaganego przez opiekuna grupy. Dzieci
i młodzież oprócz zajęć grupowych mają zapewnioną indywidualną terapię logopedyczną i psychologiczną, a także rehabilitację ruchową.   Od początku jej utworzenia Szpital
Powiatowy był tymczasową siedzibą ORW.
Z dniem 27 października br. placówka zmienia
swoją siedzibę na  budynek przy ul. Litewskiej
16.  Dzięki zmianie siedziby będzie można poszerzyć zakres oddziaływań rehabilitacyjnych m.in. o: dogoterapię, hipoterapię i integrację sensoryczną. Podwyższy się komfort pracy i jakości usług, będzie możliwość przyjęcia większej liczby osób
niepełnosprawnych.
Olga Drzewosz – ORW w Łęcznej

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Początki Szkoły  Rolniczej w Kijanach sięgają 1913 r. W 1917 r. Centralne Towarzystwo Rolnicze w Warszawie nadało
jej imię  E. Plewińskiego. W 1934 do Kijan przeniesiono z Lublina prywatną Średnią Szkołę Ogrodniczą, co podwyższyło
rangę szkoły. W 1937 r. utworzono Gimnazjum Ogrodnicze, a w 1945 r. Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Rolniczo –
Ogrodnicze. W 1977 r. – Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie utworzył ZSR w Kijanach ze szkołami filialnymi. Obecnie w strukturze szkoły funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Regionalny
Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych. ZSR w Kijanach to szkoła przystosowana do kształcenia zawodowego na
wysokim poziomie. Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna umożliwia kształcenie w różnych zawodach (rolniczo – ogrodniczych, żywieniowo – hotelarskich, mechanicznych). Obecny kompleks szkolny tworzą: pałac z parkiem, budynek główny,
obiekty sportowe, internat ze stołówką i pracowniami kształcenia zawodowego, stajnia, budynki zaplecza warsztatowo –
technicznego, parkur z konną szkółką jeździecką oraz grunty rolne. Dla podniesienia jakości kształcenia i wzbogacenia
bazy dydaktycznej, szkoła pozyskuje fundusze zewnętrzne i systematycznie współpracuje z uczelniami wyższymi, ARiMR,
PIP oraz lokalnymi partnerami.
   
Jolanta Wąsala – ZSR w Kijanach

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Początki Liceum Ogólnokształcącego w Milejowie sięgają czasów okupacji niemieckiej. Wtedy to pomimo zakazu funkcjonowania palcówek innych niż szkoły powszechne i zawodowe istniało tajne nauczanie, organizowane od 1943 przez
Natalię Nekraszową. Jesienią 1944 r.  rozpoczęło działalność gimnazjum. Statut prawny uzyskało 19 marca 1945 r.  jako
Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące. W roku szkolnym 1948/49 stworzono w Polsce  system 11–klasowy, łącząc szkołę podstawową ze średnią. Oznaczało to przeniesienie do budynku szkoły podstawowej w Milejowie.
W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów, podjęto starania o budowę nowego budynku. „Nowa” szkoła wymagała
imienia. 140.  rocznica śmierci Simona Bolivara – bohatera walk o wyzwolenie Ameryki Łacińskiej stanowiła ku temu doskonałą okazję. Aktu nadania szkole imienia dokonano 14.10.1971 r. Do dziś szkoła aktywnie współpracuje z ambasadami
państw Ameryki Łacińskiej. 01.09.2000 r. Liceum Ogólnokształcące zostaje przekształcone w Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara. W jego skład wchodzą ciągle nowe jednostki oświatowe dla młodzieży i dorosłych, kształcące uczniów i słuchaczy w systemie stacjonarnym i zaocznym. Wraz
ze  znakomitymi postaciami życia naukowego, społecznego, które ukończyły milejowską „Alma Mater”  
wciąż staramy się tworzyć wspaniałą historię, służyć
rozwojowi środowiska lokalnego i odnaleźć w dobie
wciąż    rozwijającej się Wspólnoty Europejskiej. Do
wybitnych absolwentów milejowskiej szkoły należy
m.in. prof. Walery Pisarek - językoznawca i prasoznawca, specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, autorytet  w tej dziedzinie.
Marta Lipińska – ZS nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie
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etapy tej inwestycji pozwoliły naszemu powiatowi wkroczyć
w XXI w. Dziś mamy skomputeryzowane urzędy, Internet,
elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczny system
biblioteczny, powstała regionalna sieć szerokopasmowa,
z której nasi mieszkańcy za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych będą mogli korzystać w swoich domach
lub w publicznych punktach dostępu do Internetu. Znaczną
kwotę stanowią też środki pozyskane na projekty drogowe.
Oprócz budowy szpitala i informatyzacji, inwestycje
drogowe z pewnością mają największe znaczenie dla
naszych mieszkańców.
Każdy chciałby mieć dobry dojazd do domu i do pracy, ale
to niestety wynika z możliwości finansowych właściciela drogi. Łączna długość dróg powiatowych to  ok. 264 km, mamy
również 15 mostów. Na ich remonty i przebudowy od 1999 r.
wydaliśmy ponad 70 mln zł, przy zewnętrznym wsparciu prawie 32 mln zł.   Biorąc jednak pod uwagę, że 1 km
gruntownej przebudowy drogi może kosztować nawet ok.
1 mln złotych, potrzeby w tym zakresie nadal są znaczne.
Trzeba przy tym pamiętać, że wsparcie państwa, jak i UE na
drogi powiatowe jest niewielkie. Największą wartość miały
prace prowadzone w rejonie kopalni w Bogdance. Dzięki
nim poprawił się standard dróg oraz powstał niemal 11 km
odcinek ścieżki rowerowej na Pojezierze. Przy wsparciu UE
udało nam się też przeprowadzić przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kol. Łuszczów – Piotrówek, a ze środków
krajowych najbardziej zniszczony fragment drogi Łuszczów–Kijany. W październiku zakończyły się prace związane z przebudową dróg powiatowych w Kaniwoli, Nadrybiu
i Wólce Cycowskiej. Poprawiliśmy też nawierzchnię drogi
Kijany – Wólka Nowa oraz fragment drogi w Karolinie. Do
tego należy również zaliczyć przebudowę chodnika w Antoniowie oraz utwardzenie pobocza w Świerszczowie. W tym
roku będzie też utwardzone pobocze w Piasecznie. Cieszę
się, że w tym zakresie udało mi się dojść do porozumienia z gminami, które mają znaczny udział w finansowaniu
przebudowy dróg powiatowych na swoim terenie. Zarząd
Dróg Powiatowych w ostatnich latach zakupił znaczną ilość
nowoczesnego sprzętu, który umożliwia realizację we własnym zakresie wielu prac, które dotychczas były zlecane
na zewnątrz. Te i planowane zakupy pozwolą ZDP obniżyć
koszty działalności i więcej środków przeznaczyć na remonty dróg.

15 lat Powiatu Łęczyńskiego
– wywiad ze Starostą
Adamem Niwińskim
Panie Starosto za
nami 15 lat działalności Powiatu Łęczyńskiego - jakimi
środkami dysponuje
powiat i i na jakie zadania je wydatkuje?
Roczne wydatki budżet powiatu to ok. 60
mln złotych. Środki
w większości pochodzą z subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz   z udziału
powiatu w dochodach z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z podatków
w ostatnich latach zmniejszyły się, a powiat w odróżnieniu
od gmin nie ma innych dochodów np. z podatków lokalnych.
Dotacje i subwencje przekazywane są na realizację ściśle
określonych zadań, a i tak najczęściej, żeby zrealizować je
w pełnym zakresie musimy dokładać z własnych środków.
Są to błędy systemowe. Trzeba też pamiętać, że pomimo
dużego wsparcia, dokończenie centralnej inwestycji - budowy szpitala, wymagało od nas zaciągniecia kredytu, jednak
nie wyobrażam sobie, żeby władze powiatu nie podjęły się
realizacji tego zadania i Łęczna nie miała szpitala. Dzięki
staraniom naszych jednostek   wiele zadań realizowanych
jest również ze środków UE i budżetu państwa. Z analizy
danych przesłanych przez jednostki wynika, że w ciągu 15
lat w ramach różnych programów zrealizowaliśmy zadania
o wartości 226 mln złotych, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych ponad 188 mln.
226 milionów to znaczna kwota, co dzięki niej udało
się zrobić?
Ponad połowę tych środków (113 mln) Powiat wydał
w latach 1999 – 2011 na budowę i wyposażenie szpitala, przygotowanie w szpitalu pomieszczeń i wyposażenia
dla Zakładu Aktywności Zawodowej,   rozbudowę ośrodka
hiperbarii, intensywnej terapii i lądowiska. Były to środki
z kontraktu wojewódzkiego. Drugą dużą grupę wydatków
(ok. 33 mln zł) stanowi pomoc społeczna, co wynika ze
specyfiki zadań powiatu oraz rodzajów projektów wspieranych przez programy unijne i krajowe. Dzięki nim mieszkańcy naszego powiatu mogli korzystać ze szkoleń, staży
i innych form wsparcia dla osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych, podniesiono kwalifikacje pracowników PUP,
POW, PCPR, przeprowadzono remont domu dziecka. Następna kategoria wydatków współfinansowanych ze środków zewnętrznych to informatyzacja (ok. 33 mln). Kolejne

Powiat ma w swoich strukturach kilka placówek oświatowych, czy i one korzystają ze środków zewnętrznych?
Oczywiście, w zakresie oświaty i edukacji ze środków
zewnętrznych zostały zrealizowane zadania za ponad

Realizacja Inwestycji pn. „ Szpital Rejonowy w Łęcznej” oraz rozbudowa ośrodka hiperbarii, intensywnej terapii i całodobowego lądowiska dla helikopterów - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej.
1999 - 2011

Wydatki razem

Lubelski Urząd
Wojewódzki

Środki własne

Dotacja z LW „Bogdanka” za pośrednictwem
Gminy Łęczna

Dotacja
LW "Bogdanka"

Łącznie

113 625 304,00 zł

93 114 214,00 zł

14 411 090,00 zł

1 500 000,00 zł

4 600 000,00 zł

Opracowała: Wioletta Wachewicz
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nie współpracy między gminami, co pozwala kompleksowo
rozwiązywać problemy występujące na większym obszarze. W tym zakresie współpracuje również z administracją
rządową i samorządową na szczeblu wojewódzkim. Powiat
ma wiele zadań. Do najważniejszych należy edukacja ponadgimnazjalna, pomoc społeczna, wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, aktywizacja rynku pracy, komunikacja i budownictwo, bezpieczeństwo, geodezja, kultura,
sport i turystyka. Obecnie realizuje je ponad 20 wyspecjalizowanych jednostek. Część z nich przejęliśmy w ramach
reformy, a część powołaliśmy sami. Do najważniejszych dezycji w tym zakresie należało utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym 2/3 zatrudnionych
to osoby niepełnosprawne, a także Ośrodka Rewalidacyjno
- Wychowawczego, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne, które nie mogą uczęszczać do innych szkół. Powołanie
tych jednostek nie było obligatoryjne, ale zrobiliśmy to dla
dobra wielu mieszkańców. Dobrą decyzją było też otwarcie
w Łęcznej szkoły górniczej, która kształci kadry dla kopalni
w Bogdance. Szkoła cieszy się dużym prestiżem, a 80%
absolwentów pracuje w wyuczonym zawodzie. Powiat miał
również swój udział w utworzeniu w Łęcznej Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Myślę, że dalsze funkcjonowanie powiatów jest uzasadnione. Nasza działalność pozytywnie oceniana jest wśród
innych jednostek administracji publicznej oraz wśród  społeczeństwa. Potwierdzeniem   dobrej jakości naszej pracy
są liczne nagrody, które w ciągu tych 15 lat otrzymał Powiat
Łęczyński.
Rozmawiała: Beata Cieślińska

Scalenia gruntów w powiecie łęczyńskim
Gmina Cyców

•
•
•
•
•

•
•

•

zadanie: scalenie  gruntów we wsiach  Ostrówek Podyski
i Szczupak
program: PROW  na  lata 2007-2013
termin realizacji: 2011 – 2015
powierzchnia objęta postępowaniem scaleniowym: 738 ha
zakres prac:
prace geodezyjne
poprawa parametrów technicznych  urządzeń  melioracji  wodnych  szczegółowych (odkrzaczenie  koryta  rowów melioracyjnych, oczyszczenie  rowów,   w  tym  odmulenie  rowów
i przepustów,  pogłębienie  i  wyprofilowanie  dna i  skarp  rowów,
wykoszenie  poboczy  rowów.   
budowa  i  przebudowa   dróg  (roboty  ziemne,  poprawa  
nasypów,  wymiana  przepustów, położona  zostanie   podbudowa  oraz    warstwa  z  kruszywa  łamanego   stabilizowanego  
mechanicznie)

Gmina Ludwin

•
•
•
•
•

Powiat realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Jego rolą jest zatem koordynowanie i inicjowa-

•

zadanie: scalenie gruntów położonych we wsi Grądy, Kocia Góra,
Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi
program: Program  prac scaleniowych  dla  Województw Lubelskiego   na lata  2014-2020
termin realizacji: 2014 - 2020
powierzchnia objęta postępowaniem scaleniowym: 2 506 ha
zakres prac:
umożliwienie uczestnikom scalenia skomasowaniaich gruntów
rozproszonych w kilku wymienionych wyżej wsiach    oraz stworzenie funkcjonalnej sieci dróg łączącej wszystkie  obręby.

Realizacja zadań drogowych w latach 1999-2014
Lp.

Odnowy
/ nakładki

Regeneracje,
powierzchniowe
utrwalenia

Modernizacje,
przebudowy

Budowy dróg

Budowy /
przebudowy
chodników

Budowy ścieżek
rowerowych

Remonty
cząstkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1

8,197 km

9,2 km

47,004 km

4,0 km

27,838 km

10,84 km

630 239,8 m2

Opracował: ZDP w Łęcznej
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Opracowała: Joanna Gańska –Skrzypczak

10 mln zł. 843 uczniów i studentów skorzystało ze stypendiów, uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych
i kursach zawodowych, powstały nowe pracownie zawodowe i językowe, zakupiono pomoce dydaktyczne. Starostwo
zorganizowało też 8 bezpłatnych szkoleń dla 331 pracujących mieszkańców powiatu, które umożliwiły im podniesienie swoich kwalifikacji.
Ważnymi dziedzinami, szczególnie dla nas, jako
mieszkańców Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
mają także działania z zakresu turystyki, ekologii, promocji i kultury.
Pojezierze to wspaniały region, ale często nie doceniany.
Dlatego też podejmujemy wiele działań, zgodnych z zakresem naszych kompetencji, by wspierać rozwój turystyki.
Opracowaliśmy markę „Kameralne Pojezierze”, zorganizowaliśmy szereg  imprez, w tym znaną w całym województwie Majówkę w Zawieprzycach, wydajemy publikacje,
utworzyliśmy punkt informacji turystycznej, stowarzyszenie
agroturystyczne i turystyczny portal Pojezierza, prowadzimy akcje promocyjne. Z ankiet wynika, że przynoszą one
pozytywny skutek. Wzrost liczby turystów odnotował m.in.
Poleski Park Narodowy, organizatorzy spływów kajakowych, gospodarstwa agroturystyczne. Zdajemy sobie sprawę, że wiele musi się jeszcze zmienić. Wymaga to współpracy różnych środowisk, a przede wszystkim większej
aktywności inwestycyjnej przedsiębiorców. To mieszkańcy
powinni korzystać finansowo z atutów regionu, ale turyście
muszą zapewnić dobry nocleg oraz atrakcje, konkurencyjne wobec występujących na rynku. A to wymaga nakładów.
Zapewnienie czystości oraz odpowiedniej infrastruktury
nad jeziorami, w tym gospodarka wodno - ściekowa to  zadanie gmin. Znaczna część obszaru Pojezierza to tereny
chronione, dlatego też od wielu lat prowadzimy działania
z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Spore pieniądze – ponad 5 mln zł zostały również pozyskane na geodezję.
W naszym powiecie, w gminach Cyców i Ludwin prowadzone są scalenia gruntów. To ważny proces, który przyniesie wiele korzyści mieszkańcom wsi, którzy często mają
wiele rozproszonych działek. W ramach zagospodarowania  
poscaleniowego możliwa jest budowa lub przebudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych   i leśnych, prace melioracyjne, likwidacja zbędnych miedz, dróg oraz wykonanie
zabiegów rekultywacyjnych. Poprawia to  właścicielom dostępność do ich gruntów. W gminie Cyców w 2013 r. zakończono etap robót geodezyjnych, obecnie trwają prace dotyczące zagospodarowania poscaleniowego, wiosną 2015 r.
planowane jest rozpocznie budowy i przebudowy dróg.
W gminie Ludwin obecnie wykonywane jest opracowanie
założeń do projektu scalenia przez pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.
Panie Starosto, jak Pan z perspektywy czasu ocenia
potrzebę funkcjonowania powiatów i realizację przez
nie swoich zadań.

Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego

Nagrody
Działalność Powiatu Łeczyńskiego i jego jednostek
organizacyjnych zdobyła uznanie podczas wielu konkursów dla samorządów, jak i w konkursach tematycznych. Najważniejsze nagrody:
Szpital
•
•

Perły Medycyny 2013
•
•
•
•
•
•

Perły Medycyny 2011

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
•

•

•
•

Złota kielnia

•
•

Markowy samorząd

•
•

•

•

Złota @ 2014

„Złota Kielnia” dla Starostwa Powiatowego w kat. „Obiekty
użyteczności publicznej” za budowę Szpitala Powiatowego
w 2005 roku
I miejsce „Złota Kielnia”  Budowa roku 2011  w kat. „Inne
obiekty” dla SPZOZ  w Łęcznej za budowę Ośrodka Hiperbarii, Oddziału Intensywnej Terapii, dla Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz
Całodobowego Lądowiska dla Helikopterów w Łęcznej przy
ul. Krasnystawskiej 52.
Nagroda w I edycji konkursu „Polska bez barier” w kat.
„służba zdrowia i rehabilitacja” w 2009 r.
Wyróżnienie w konkursie „Perły Medycyny 2011” w kat.
„Szpitale Wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek”
II miejsce w konkursie „Perły Medycyny 2012” w kat.
„Oddziały i Pododdziały Specjalistyczne” dla Wschodniego
Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
I miejsce w konkursie „Perły Medycyny 2013” w kat. „Oddziały i Pododdziały Specjalistyczne”  dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,
Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w ochronie zdrowia”  
- 2012 r.
Certyfikat – Fundacji Gospodarczej EURO-PARTNER  
- 2012 r.

Nagroda „Najlepsza inwestycja w człowieka” za projekt
„Komputerowi Eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim” w konkursie „Dobre praktyki
EFS”- 2007 r.
„Złota @”  - nagroda  za portal powiatleczynski.pl dla  samorządów lokalnych przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez realizację
projektów z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji ICT– 2008 r.
I miejsce dla szlaku „Magia Miejsc” w konkursie internautów „Najlepszy produkt turystyczny woj. lubelskiego 2010”.
Medal Wojewody Lubelskiego dla Starosty A. Niwińskiego
za „wieloletnią pracę i wkład włożony w budowanie samorządności Lubelszczyzny oraz dbałość o dobro jej mieszkańców” – 2010 r.
Wyróżnienie i tytuł „Samorządu Równych Szans 2010”
I miejsce „Kryształowa Elka” w kategorii „Strona internetowa” za stronę: www.turystyka-pojezierze.pl – 2011 r.
I miejsce w konkursie „Markowy Samorząd”– 2013 r.
„Złota @” w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu za projekt „Wirtualne Powiaty. Budowa
Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”
- 2014 r
Medal Wojewody Lubelskiego i Dyplom Uznania dla
wspólnoty samorządowej Powiatu Łęczyńskiego za „pracowitość, gospodarność i zaradność determinację w pozyskiwaniu środków na inwestycje, efektywną współpracę
z różnymi podmiotami i instytucjami, systematyczne działania w zakresie ochrony środowiska infrastruktury, oświaty,
opieki społecznej kultury i sportu oraz za troskę o rozwój
społeczeństwa obywatelskiego – 2014 r.
Dyplom Uznania dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej
z okazji 15-lecia Powiatu Łęczyńskiego od Marszałka Województwa Lubelskiego – 2014 r.

Kryształowa Elka
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Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
•
•

II miejsce w Regionalnym Etapie Konkursu Pracodawców
Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2012, w kat. „zatrudnienie chronione”
III miejsce w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy
Bezpiecznej” w 2013r. w kategorii zatrudnienie 51-250 pracowników przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
•
•
•

Certyfikat uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna Szkoła” realizowanym przy współpracy z WSEI w Lublinie od marca 2009 do końca stycznia 2011 roku.
Certyfikat „Szkoła Innowacji”  - 2013 r., 2014 r.
Certyfikat „Szkoły z klasą” i „Nauczyciel z klasą”.

Lodołamacze

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

•

Zespół Szkół nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie

•

•

Certyfikat „Szkoła Innowacji” – 2013

•

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

•

Certyfikat „Szkoła Innowacji” – 2013, 2014

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wyróżnienie za udział w XII Targach Rolno-Ogrodniczych
Rol-POL EDEN 2006 dla ZSR w Kijanach za promocyjne stoisko wystawowe
I miejsce w Konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej
realizowanym w ramach Rządowego Programu Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” 2008
II miejsce w Konkursie Smaki Lubelszczyzny Lublin 2009,
wyróżnienie 2010 r.
Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” - 2010 r.
Puchar JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla ZSR w Kijanach za najlepsze wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w latach 2011, 2012, 2014 r.
Wyróżnienie Marszałka Województwa Lubelskiego w Dożynkach Wojewódzkich Lublin 2010, Radawiec 2011
Czołowe miejsca w konkursach wieńców dożynkowych
w Dożynkach Wojewódzkich (I miejsce Konkurs Wieńców
Nowoczesnych Zamość 2004, II miejsce I miejsce Konkurs
Wieńców Tradycyjnych Łuków 2009)
Certyfikat „Szkoła samodzielnego myślenia” – 2011 r.
Odznaka Honorowa Zasłużony Dla Województwa Lubelskiego – 2013 r.
Certyfikat „Szkoła Innowacji” 2014
Certyfikat „Szkoła Bezpieczeństwa” – 2014 r.

Szkoła Innowacji 2013

Najważniejsze inwestycje 15 - lecia
Szpital Powiatowy
Szpital to jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszego powiatu. Znaczące daty w historii szpitala to rok 2000 uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, rok 2006 -  realizacja części diagnostyczno-zabiegowej i 2009 - oficjalne
otwarcie szpitala. 5 lat jego istnienia to okres intensywnego rozwoju, ale też walki o miejsce na rynku medycznym w województwie i w Polsce. “Nie jesteśmy typowym szpitalem powiatowym, coraz częściej przyjeżdżają do nas chorzy z całego
kraju.  Pracowaliśmy na to pięć lat. Ten sukces w liczbach i faktach przedstawia się tak: od 2009 roku udało nam się
pozyskać środki finansowe na doposażenie i rozbudowę naszej jednostki w kwocie ok. 35milionów złotych. Wyposażono
w tym czasie placówkę w nowoczesną,  na światowym poziomie  aparaturę medyczną, rozbudowano szpital o oddział
intensywnej terapii dla pacjentów oparzonych oraz wybudowano Ośrodek Hiperbarii. A takich ośrodków jest w Polsce
tylko 6. Niebawem zakończą się prace związane z uruchomieniem nowego oddziału leczenia oparzeń dzieci. Dzięki
temu Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej będzie
największym i najnowocześniejszym ośrodkiem tego typu w Polsce i Europie” –
podkreśla Dyrektor Szpitala Piotr Rybak. Wysokie notowania ma również  Oddział
Chirurgii   Ogólnej i Małoinwazyjnej, który specjalizuje się chirurgicznym leczeniu
otyłości (Bariatria) i przyciąga do Łęcznej   pacjentów spoza Lubelszczyzny. Bardzo dobrą opinię ma też Oddział Urazowo-Ortopedyczny, którego zasługi zostały
docenione na forum krajowym. Za tymi sukcesami stoją ludzie - doskonali specjaliści, lekarze i pielęgniarki, bo pięć lat to również czas kształtowania się zespołu
medycznego i kadry szpitala. “Przed nami kolejne wyzwania. Już teraz planujemy
zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych na Oddziale Chorób
Wewnętrznych. Zakupimy rezonans magnetyczny i wymienimy - na bardziej nowoczesny tomograf komputerowy. Myślę, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wiemy, jak bardzo szpital był i jest nam potrzebny Czy ktoś pięć lat temu przypuszczał, że właśnie do nas będą transportowani helikopterami chorzy z odległych
zakątków kraju? Albo, że będą przyjeżdżać pacjenci ze Szczecina, żeby tu się właśnie leczyć?” – mówi Krzysztof Bojarski  Z – ca Dyrektora ds. Medycznych.
Tekst: Emilia Warda
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Przebudowa dróg dojazdowych do kopalni oraz na Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie
Program „Bogdanka” to największy
projekt drogowy zrealizowany przez
Powiat Łęczyński. Na jego wdrożenie wydaliśmy prawie 17 mln zł, przy
znacznym wsparciu ze środków UE
oraz gmin. To inwestycja, której celem była modernizacja i przebudowa dróg powiatowych wokół kopalni
w Bogdance, charakteryzujących się
bardzo dużym natężeniem ruchu. Poprawa jakości tych dróg ma kluczowe
znaczenie nie tylko ze względu na
lokalizację jednego z największych
zakładów przemysłowych na Lubelszczyźnie i kooperujących z nim firm, ale
również na ułatwienie dostępności turystycznej jezior Pojezierza. Program
realizowany był w latach 2009 –2010.
Celem Programu była przebudowa
dróg powiatowych nr 2013L i 1716L
wraz z przebudową skrzyżowania
w Nadrybiu. Wyremontowano drogę od
przejazdu kolejowego w m. Bogdanka,
aż do skrzyżowania w Nadrybiu, które
zostało przekształcone w rondo. Przy
drodze tej powstał ciąg ścieżki rowerowej oraz pasy postojowe dla odbiorców węgla. W ramach projektu została
również wyremontowana droga powiatowa 2003 L z Puchaczowa przez Dratów aż do drogi wojewódzkiej nr 820
(Łęczna - Sosnowica), a w Dratowie
wybudowano chodnik. Podjęte w ramach projektu działania z pewnością
zwiększą bezpieczeństwo okolicznych

mieszkańców. W 2005 r. przy wsparciu
środków UE przeprowadzono modernizację ówczesnej drogi powiatowej
nr 22718 (dziś Nr 1716 L) od skrzyżowania z drogą krajową 82 w miejscowości   Stara Wieś przez Puchaczów
do przejazdu kolejowego w przy kopalni. Zadanie   obejmowało odnowę
i wzmocnienie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wybudowanie ścieżki
rowerowej, parkingów chodników oraz
drogi zbiorczej za ok. 1,4 mln zł. W latach 2010 – 2011 pozyskaliśmy ponad
1,7 mln zł na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych nr 2007
L i 1625 L w miejscowościach Dąbrowa- Kaniwola- Nadrybie.
Obecnie kończymy kolejny etap prac
– w ramach „Narodowego programu
Rok realizacji

przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizujemy przebudowę dróg
powiatowych nr 1625L i 2007L w miejscowościach Kaniwola, Nadrybie, Wólka Cycowska. Zakres prac obejmuje
wzmocnienie nawierzchni, wykonanie
poboczy utwardzonych i oznakowania
poziomego, lokalizację przystanków
autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi oraz przebudowę chodnika w Wólce Cycowskiej. Przeprowadzone prace za łączną
kwotę ok. 2,5 mln pozwolą na znaczne
polepszenie standardu znacznego odcinka ciągu drogowego od drogi wojewódzkiej 820 do drogi krajowej 82.
Tekst: Michał Bijata
Efekty realizacji

Modernizacja
/ przebudowa
drogi

Budowa
/ modernizacja
chodników

Budowa
ścieżki
rowerowej

Miejsca
parkingowe

2005

3,30 km

0,46 km

1,3 km

50

2009-2010

10, 57 km

5,9 km

1,6 km

10

2010-2011

-

-

7,9 km

-

2014

4,03 km

0,38 km

-

-

Razem

17,9 km

6,74 km

10,8 km

60
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Informatyzacja

oraz największy projekt jaki dotąd realizowaliśmy, ale też jeden z kluczowych w naszym województwie. Od nas wszystkich wymagał dużego zaangażowania, ścisłej współpracy,
szukania nowych rozwiązań, pokonania wielu formalności.
Jednak jego efekty są imponujące: zbudowano Centrum
Zarządzania Siecią wraz z serwerownią centralną, telecentrum i punktem informacji turystycznej, w Łęcznej położono
światłowód łączący 19 jednostek publicznych (urzędy, szkoły, biblioteki), powstała regionalna sieć szerokopasmowa,
telecentra i hot-spoty, a jednostki samorządowe otrzymały
znaczną ilość sprzętu komputerowego. Na terenie powiatu
łęczyńskiego dodatkowo wdrożono elektroniczną skrzynkę
podawczą, elektroniczny system biblioteczny oraz telefonię
IP. Łączny koszt przeprowadzonych prac to ok. 32 mln zł,
przy wsparciu UE ok. 27 mln zł.   Nasza rola jako Lidera
Projektu zakończyła się. Obecnie zadaniem porozumienia
partnerskiego 19 jst jest powołanie podmiotu zarządzającego regionalną siecią szerokopasmową.
Tekst: Natalia Golonka, Agnieszka Łazuga

Powiat Łęczyński to lider we wdrażaniu nowoczesnych
rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych w pracy administracji publicznej, jak i w życiu mieszkańców. Działania
zostały zapoczątkowane w 2005 r. realizacją projektu pt.
„Wirtualny Powiat”. Starostwo było wtedy słabo wyposażone w sprzęt komputerowy,  dostęp do Internetu miało tylko
kilka stanowisk. Za ok. 153 tys. zł została zbudowana infrastruktura sieciowa oraz sieć radiowa, uruchomiono serwer
internetowy, serwer elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz sam system, powstały 2  publiczne punkty dostępu do Internetu. Aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego społeczeństwa przy współpracy wszystkich samorządów
z terenu powiatu został przygotowany kolejny projekt.
Wsparcie UE w kwocie prawie 1,2 mln zł pozwoliło zakupić znaczną ilość sprzętu, wdrożyć we wszystkich urzędach
gmin elektroniczny obieg dokumentów oraz rozszerzyć
sieć publicznych punktów dostępu do Internetu. Rok 2010
to rozpoczęcie projektu „Wirtualne Powiaty”, do którego
włączyło się 19 jednostek z terenu powiatu łęczyńskiego,
włodawskiego i świdnickiego. Jest to najbardziej nowatorski

Etapy informatyzacji i jej rezultaty
ETAP I: 2005 r.

Wartość projektu

ETAP II: 2006-2007 r.

ETAP III: 2010 – 2014 r.

152.801,07 zł

1 635 099,29 zł

30 074 964,66 zł

Beneficjent:

1 - Powiat Łęczyński

7 – Powiat Łęczyński, Gminy:
Spiczyn, Ludwin, Łęczna,
Cyców, Puchaczów, Milejów

19 – Powiat Łęczyński, Powiat Świdnicki, Powiat Włodawski, Gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna,
Milejów, Spiczyn, Puchaczów, Piaski, Mełgiew, Rybczewice, Hanna, Hańsk, Włodawa, Urszulin,
Wyryki, Stary Brus, Wola Uhruska

Infrastruktura

sieć wewnętrzna,
sieć radiowa

sieć wewnętrzna w 7 JST

Nowoczesne Centrum Zarządzania z Serwerownią Centralną, 7 km światłowodu na terenie miasta
Łęczna, 23 stacje bazowe, 261 węzłów dostępowych, 141 podłączonych jednostek publicznych

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu

2

7

107

Zakupione
komputery

8

136

672

Usługi

elektroniczny obieg
dokumentów w Starostwie Powiatowym

elektroniczny obieg dokumentów w 6 urzędach gmin

elektroniczny obieg dokumentów, system biblioteczny, portal geodezyjny, telefonia IP, chmura
obliczeniowa. Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania i systemów m.in. oprogramowanie
serwerowe, mediów strumieniowych, nadzoru, system: antywirusowy, desktopów i serwerów,
autentykacji, archiwizacji, pocztowy dla 3000 skrzynek, zarządzania do systemu radiowego, system
bezpieczeństwa sieci i backupu danych
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Modernizacja budynków
Powiat Łęczyński przeznaczył prawie 10 mln zł na modernizację budynków swoich jednostek organizacyjnych, przy
udziale środków zewnętrznych ok. 4 mln zł. W tym roku
kończy się remont domu dziecka w Kijanach i adaptacja
budynku dawnej szkoły na Podzamczu na potrzeby ORW.
Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że wszystkie jednostki mają odpowiednie warunki do obsługi interesantów,
nauki dla uczniów powiatowych szkół oraz wychowanków
MOW i POW, poprawiły się też warunki pracy zatrudnionych pracowników.

Modernizacje i termomodernizacje obiektów budowlanych będących w zasobie
powiatu oraz adaptacje pomieszczeń
wykonane na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - 1 877 180 zł
- gazyfikacja obiektów ZSR Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kijanach,
- modernizacja oczyszczalni ścieków,
- zakup i wymiana instalacji grzewczej,
- modernizacja budynku warsztatów,
- wymiana pokrycia dachowego,
- termomodernizacja obiektów szkoły, termoizolacja budynków, A14,
termomodernizacja budynku internatu, wymiana stolarki okiennej
w budynku internatu,
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby CKP,
- przebudowa i adaptacja budynku pałacu w Kijanach
- wymiana stolarki okiennej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
332.906 zł zostało przekazane z wpływów do budżetu powiatu z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe w Łęcznej - budynek A-300
przy Al. Jana Pawła II 95 - 564 499 zł
- termomodernizacja i modernizacja budynków szkoły z wymianą sto- - wymiana stolarki okiennej w budynku,
larki okiennej i drzwiowej,
- remont dachu i wymiana drzwi wejściowych do budynku,
- termomodernizacja internatu z wymianą stolarki okiennej i drzwio- - modernizacja rozdzielni elektrycznej i wyjście ewakuacyjne, monwej,
taż instalacji odgromowej, wykonanie posadzek na korytarzu III p.,
- modernizacja monitoringu
budowa wiatrołapu.
240.511 zł pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowi- Starostwo Powiatowe w Łęcznej - budynek „Berlin”
ska i Gospodarki Wodnej.
przy Al. Jana Pawła II 95A - 336 380 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem - 826 084 zł

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kijanach - 1 257 528 zł - wymiana stolarki okiennej w budynku, termomodernizacja budynku.
- adaptacja pomieszczeń w Wielofunckyjnej Placówce Opiekuńczo- Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - 719 341 zł
Wychowawczej w Kijanach;
- wykonanie elewacji budynku szkoły,
- termoizolacja budynku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej - termomodernizacja budynków szkoły wraz z instalacją pompy
i C.O.,
ciepła i kolektorów słonecznych oraz instalacji C.O. z grzejnikami
- wymiana pokrycia dachowego, utwardzenie placu wokół budynku i instalacji elektrycznej z osprzętem
Placówki;
512.037 zł przekazane z wpływów do budżetu powiatu z opłat i kar
322.204 zł zostało przekazane jako dotacja celowa z LUW w Lublinie, za korzystanie ze środowiska
50.000 zł - pomoc finansowa z Gminy Spiczyn i 200.000 zł - darowiPowiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej - 2 137 225 zł
zna z Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A.
- adaptacja pomieszczeń Szpitala na potrzeby ZAZ Łęczna wraz
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach - 216 042 zł
z wyposażeniem w sprzęt,
- modernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kijanach - środki transportu na potrzeby ZAZ Łęczna,
- wykonanie przyłącza gazowego.
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - budynek Przychodni Nr 1
Środki na utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodoprzy ul. Rynek II/8 - 389 300 zł
wej w Łęcznej przekazane zostały przez ROPS w Lublinie
- modernizacja kotłowni i C.O.,
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej - 951 103 zł
- modernizacja pomieszczeń budynku,
- termoizolacja budynku wraz z likwidacją barier architektonicznych, - przystosowanie obiektu znajdującego się w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16 do pełnienia funkcji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw- instalacja monitoringu na budynku.
czego wraz z kosztorysem i nadzorem inwestorskim
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - budynek Przychodni Nr 2
Fundacja POLSAT - dofinansowanie w kwocie - 300 000,00 zł,
przy ul. Staszica 9 - 705 163 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - środki PFRON
- termomodernizacja budynku i pomieszczeń,
w kwocie – 418 601,00 zł
- modernizacja terenu wokół budynku wraz z drogą dojazdową,
Fundacja PGE „Energia z serca” – 50 000 zł,
- przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby sie- LW „Bogdanka” S.A. – 150 000 zł
dziby i działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
Opracowała: Wioletta Wachewicz
Ziemia Łęczyńska Nr 1-4 / 2014
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Stoisko promocyjnej Gminy Ludwin

Obrzęd dzielenia chlebem

Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2014
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Finał konkursu „Wybory Miss Dożynek 2014”

Koncert zespołu GolecuOrkiestra

Wręczenie nagród laureatom konkursu potraw ekologicznych

Akcja honorowego krwiodawstwa „Ratujmy życie”

Występy folklorystyczne młodzieży z terenu powiatu łęczyńskiego

Komora hiperbaryczna we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń

Najważniejsze inwestycje – ochrona zdrowia
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Szpital Powiatowy w Łęcznej

OIK w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

Droga powiatowa w Puchaczowie

Droga Łuszczów - Kijany

Najważniejsze inwestycje – drogi, informatyzacja
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Ścieżka rowerowa w Kaniwoli

Rondo w Nadrybiu

Telecentrum w Centrum Zarządzania Siecią

Regionalna Sieć Szerokopasmowa

Sala gimnastyczna w ZS nr 2 w Milejowie

Warsztaty zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

Najważniejsze osiągnięcia – oświata, kultura
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Pracownia językowa w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

Nowa siedziba Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców powiatu łęczyńskiego

Historyczna Majówka w Zawieprzycach

Władze Powiatu Łęczyńskiego 1998 – 2014
I kadencja 1998-2002

II kadencja 2002 – 2006

Starosta – Henryk Cholewa / Henryk Gański
Wicestarosta – Kazimierz Radko / Piotr Winiarski
Sekretarz – Jerzy Małek / Julian Tałęda
Skarbnik – Barbara Kania

Starosta – Piotr Winiarski
Wicestarosta – Tomasz Kuna
Sekretarz – Kazimierz Radko
Skarbnik – Barbara Kania / Joanna Włodarska

Zarząd Powiatu
Przewodniczący: Henryk Gański
Członkowie: Bożena Kornatka, Adam Niwiński,
Zbigniew Rutkowski, Bogusław Szmuc, Piotr Winiarski

Zarząd Powiatu
Przewodniczący: Piotr Winiarski
Członkowie: Tomasz Kuna, Adam Niwiński,
Roman Cholewa, Andrzej Grzesiuk

Radni Rady Powiatu
Przewodniczący: Krystyna Wiśniewska
Czesław Jabłoński, Jadwiga Kopeć, Kazimierz Radko,
Zbigniew Rutkowski, Marek Wach, Jan Andrzejkiewicz,
Grażyna Bednarska, Alfred Bondyra, Tomasz Bujak,
Andrzej Grzesiuk, Wojciech Ikwanty, Bożena Kornatka,
Bogusław Szmuc, Jerzy Tkaczyk, Piotr Winiarski,
Helena Cios, Henryk Gański, Beata Niewiadomska,
Marianna Grzesiuk, Wanda Kot, Tomasz Kuna,
Adam Niwiński, Bogusław Janociński, Tadeusz Walkiewicz

Radni Rady Powiatu
Przewodniczący: Krystyna Wiśniewska
Arkadiusz Biegaj, Zbigniew Rutkowski, Mirosław Gołębiowski,
Andrzej Węglewski, Piotr Winiarski, Bogusław Szmuc,
Bożena Kornatka, Andrzej Grzesiuk, Alfred Bondyra,
Roman Cholewa, Marek Patryn, Julian Tałęda,
Helena Cios, Beata Niewiadomska, Tomasz Kuna,
Adam Niwiński, Bogusław Janociński

III kadencja 2006 – 2010

IV kadencja 2010 – 2014

Starosta – Adam Niwiński
Wicestarosta – Andrzej Dyczewski
Sekretarz – Kazimierz Radko
Skarbnik – Katarzyna Wołos

Starosta – Adam Niwiński
Wicestarosta – Kazimierz Budka/ Kazimierz Radko
Sekretarz – Zbigniew Dąbek
Skarbnik – Patrycja Miazio

Zarząd Powiatu
Przewodniczący: Adam Niwiński
Członkowie: Andrzej Dyczewski, Alfred Bondyra / Andrzej
Grzesiuk, Bogusław Janociński, Piotr Jastrzębski

Zarząd Powiatu
Przewodniczący: Adam Niwiński
Członkowie: Kazimierz Radko, Andrzej Dyczewski, Szymon
Czech, Zbigniew Rutkowski

Radni Rady Powiatu
Przewodniczący: Arkadiusz Biegaj
Zbigniew Rutkowski, Barbara Kania, Andrzej Grzesiuk,
Alfred Bondyra, Piotr Winiarski, Bogusław Szmuc,
Piotr Jastrzębski, Wiesława Misztal, Halina Romanek,
Andrzej Dyczewski, Beata Niewiadomska,
Krystyna Wiśniewska, Tomasz Kuna, Adam Niwiński,
Bogusław Janociński, Zdzisław Niedźwiadek

Radni Rady Powiatu
Przewodniczący: Andrzej Grzesiuk
Arkadiusz Biegaj, Zbigniew Rutkowski, Małgorzata Więcławska – Siwek, Szymon Czech, Alfred Bondyra, Piotr Jastrzębski, Piotr Winiarski, Lech Pocheć, Grzegorz Kuczyński, Mirosław Tarkowski, Andrzej Dyczewski, Beata Niewiadomska,
Krystyna Wiśniewska, Adam Niwiński, Bogusław Janociński,
Paweł Woliński
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AKTUALNOŚCI – 2014 ROK
Smaki Pojezierza

Kurs agroturystyczny
Prawie 20 osób
wzięło udział w szkoleniu agroturystycznym zorganizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
Powiatowy
Zespół
Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne „Polesia Czar”.
Uczestnicy szkolenia
dowiedzieli się jak
prowadzić działalność
w sposób efektywny
i zgodny z prawem.

Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie to
nie tylko wspaniała
przyroda i
ciekawe
zabytki, ale również
przysmaki przygotowywane w oparciu o lokalne produkty, często
pochodzące z naszych
lasów, rzek i stawów.
„Flaczki po lubelsku”
Powiatowego Zakładu
Aktywności w Łęcznej,
„Śledź na placku ziemniaczanym”
Restauracji Country w Kol.
Łuszczów oraz „Pierogi z kurkami na okrasie
śmietanowej” Pub 30 w Łęcznej to najlepsze potrawy nagrodzone
w konkursie „Regionalny Produkt Kulinarny 2013 z obszaru LGD
Polesie”. Jego celem było poszukiwanie produktów charakterystycznych dla naszego regionu, serwowanych w lokalach gastronomicznych powiatu łęczyńskiego, które mogą się stać jego wizytówką kulinarną. Konkurs, a także wydanie folderu turystycznego
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego odbyły się  w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia”.
Tekst: Beata Cieślińska

Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie
Podczas uroczystości jubileuszowych 10 - lecia Powiatowej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie, które odbyły się 25 marca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, 26 szkół z całego powiatu łęczyńskiego zostało wyróżnionych Powiatowym Certyfikatami SSzPZ.
Zdobycie wyróżnienia, jakim jest Powiatowy Certyfikat SSzPZ,
wiąże się z ogromną pracą całej społeczności uczniowskiej, podejmującej systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowia. Do powiatowej sieci szkół promujących zdrowie
należą obecnie 37 placówki z całego powiatu. Jest to zaszczyt dla
szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz
dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w powiecie, województwie i kraju. Podsumowując 10 lat pracy Koordynator
Powiatowy ds. Szkół Promujących Zdrowie Pani Elżbieta Polak
przedstawiła krótką prezentację z prac Szkół. Starosta wręczył statuetki najbardziej zaangażowanym i zasłużonym dla Powiatowej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe medale.
Tekst: Teresa Madejska
Ziemia Łęczyńska Nr 1-4 / 2014

Szkolenie odbyło się w dniach 19-20 marca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Program obejmował wiele przydatnych informacji dotyczących aktualnych przepisów obowiązujących w dziedzinie agroturystyki, a także praktycznych aspektów prowadzenia
działalności, możliwości pozyskiwania środków unijnych, zasad
rozliczania działalności, wiedzy o regionie i jego atrakcjach. Drugiego dnia szkolenia uczestnicy dowiedzieli się na temat działalności utworzonego z inicjatywy Powiatu Stowarzyszenia Agroturystycznego „Polesia Czar”, a także  Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej. Zapoznali się też z dobrymi praktykami na przykładzie
najlepszych kwater agroturystycznych na Lubelszczyźnie.
Tekst: Beata Cieślińska

Promujemy Kameralne Pojezierze

Powiat Łęczyński przy współpracy z partnerami z całego Pojezierza kolejny raz przeprowadził kampanię promocyjną atrakcji naszego regionu przed sezonem turystycznym. W ramach kampanii
przygotowaliśmy majowy pakiet atrakcji „Majówka na Pojezierzu”
oraz zaprezentowaliśmy się na targach turystycznych w Lublinie
i w Krakowie.
Podczas „Majówki na Pojezierzu” w ciągu miesiąca odbyło się
ponad 30 różnorodnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
W muzeach na Pojezierzu można było obejrzeć ciekawe ekspozycje poświęcone wielokulturowości, historii, etnografii i przyrodzie
Polesia. Do spędzenia majówki na Pojezierzu zachęcaliśmy w Internecie, a także na antenie Radia Lublin. Od 16 do 18 maja Powiat Łęczyński i Powiat Włodawski wspólnie zaprezentowały największe atrakcje Pojezierza podczas Targów Turystycznych Polski
Wschodniej w Lublinie. Na nasze stoisko zaprosiliśmy przedstawicieli Poleskiego Parku Narodowego, Chorągwi zamku w Zawieprzycach, LGD Polesie, Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad
Wieprzem” z Jaszczowa, GOK w Hańsku oraz Punktu Informacji
Turystycznej we Włodawie. Jednym z elementów naszej prezentacji podczas Targów była Parada Rowerowa z Łęcznej do Lublina,
w której wzięło udział prawie 80 osób. Od 23 do 25 maja podczas
Międzynarodowych Targów Turystycznych w Krakowie nasi przedstawiciele zachęcali do przyjazdu na Pojezierze na regionalnym
stoisku Urzędu Marszałkowskiego.
Tekst: Beata Cieślińska
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Wizyta delegacji z Białorusi
Od 10 do 12 maja gościliśmy delegację z Lachowicz na Białorusi.
Jej wizyta była związana z kolejnym etapem wdrażania porozumienia o wzajemnej współpracy, które Powiat Łęczyński i Rejon Lachowicki podpisały w grudniu ubiegłego roku.
Białorusini odwiedzili m.in. zespoły szkół w Cycowie i Kijanach,
kopalnię w Bogdance, szpital i ORW w Łęcznej, uczestniczyli też
w Majówce w Zawieprzycach. Wizyta zaowocowała planami przygotowania wspólnych transgranicznych projektów inwestycyjnych
i kulturalnych, zacieśnieniem współpracy i wymiany doświadczeń
pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Kijanach i Szkoły Rolniczej
w Lachowiczach, a także nawiązaniem kontaktów gospodarczych
pomiędzy mleczarnią w Lachowiczach i mleczarnią w Krasnymstawie, która współpracuje z wieloma rolnikami z naszego powiatu.
Mamy też nadzieję, że występy zespołów muzycznych z Lachowicz
jeszcze nie raz uświetnią imprezy kulturalne organizowane na terenie powiatu łęczyńskiego.
Tekst: Beata Cieślińska

Dary dla Ukrainy

Dzielimy się dobrymi praktykami

Fundacja „Dajmy szansę” z Milejowa we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej, Redakcją Gazety „Pojezierze
Łęczyńsko – Włodawskie” oraz RCH WAMEX od marca do końca maja przeprowadziła na terenie powiatu łęczyńskiego zbiórkę
publiczną z przeznaczeniem na pomoc osobom, które ucierpiały
w wyniku kryzysu społecznego na Ukrainie.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w naszym powiecie został powołany już w 2011 r. Był jednym z pierwszych na Lubelszczyźnie. Swoimi doświadczeniami w prowadzeniu tego typu placówki mogliśmy się podzielić podczas regionalnej konferencji, która
odbyła się 6 maja w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej.

Zbiórka darów rzeczowych prowadzona była na terenie sklepów
w całym powiecie łęczyńskim.  Dzięki ofiarności mieszkańców powiatu udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów żywności trwałej,
a także środki czystości oraz ubrania. Dary zostały zawiezione do
Caritas w Lublinie i przekazane potrzebującym na Ukrainie. Serdecznie dziękujemy osobom, które zechciały wesprzeć naszą akcję, a także właścicielom sklepów za włączenie się w organizację
zbiórki.

Celem spotkania było zainspirowanie samorządowców z terenu
woj. lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego do tworzenia
placówek zapewniających opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W ORW dzieci niepełnosprawne otrzymują kompleksową
pomoc m.in. oligofrenopedagoga, logopedy, rehabilitanta. Dzięki
temu lepiej komunikują się z otoczeniem i radzą sobie z codziennymi czynnościami. Na zaproszenie inicjatorki spotkania, posłanki
Joanny Muchy informacji na temat funkcjonowania ORW w Łęcznej udzieliła Dyrektor Aneta Zabłocka.

Tekst: Beata Cieślińska

Tekst: Beata Cieślińska

Uczcili pamięć bohaterów 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino

Świecimy na niebiesko dla autyzmu, czyli
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

18 maja w Milejowie odbyły się powiatowo - gminne obchody 70.
rocznicy bitwy pod Monte Cassino, najcięższej i najkrwawszej walki zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich
frontach II Wojny Światowej. 18 maja 1944 r., po siedmiu dniach
ataku Monte Cassino zostało zdobyte przez polskich żołnierzy II Korpusu pod wodzą gen. Władysława Andersa.

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Tego dnia mieszkańcy powiatu łęczyńskiego spotkali się wieczorem na Placu Kościuszki, aby powiedzieć całemu światu, że „dziś
świecimy na niebiesko dla autyzmu”.

Po Mszy Św. w kościele w Milejowie nastąpiło złożenie wiązanek na grobach uczestników bitwy, spoczywających na tutejszym
cmentarzu. Druga część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas uroczystości nagrodzono laureatów Powiatowego Konkursu wiedzy o II Korpusie gen. Władysława Andersa
i bitwie pod Monte Cassino. Następnie zebrani z zainteresowaniem
wysłuchali wykładu prof. Jacka Gołębiowskiego z katedry Historii
Najnowszej KUL na temat bitwy oraz prezentacji sylwetek uczestników walk o Monte Cassino pochodzących z terenu Gminy Milejów
przygotowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Milejowa. Uroczystości zakończył koncert kwartetu smyczkowego „Ladies”, połączony
z recytacją utworów laureatów Powiatowego Przeglądu Poezji Mówionej i Śpiewanej.

Na niebiesko podświetlony został budynek Urzędu Miasta, naniebiesko zapłonęły lampiony, w kolorze niebieskim popłynęły
strumienie fontanny. Imprezę uświetniły występy przedszkolaków, solistów, zespołów wokalno – instrumentalnych, grup tanecznych. Spektakl z ogniem zaprezentowała Drużyna Wojów
Nadwieprzańskich Czarny Odyniec. Ulicami Rynku I przejechali
motocykliści. W imprezę bardzo licznie włączyli się mieszkańcy.
Współorganizatorami obchodów byli: Starostwo Powiatowe
w Łęcznej, Urząd Miejski w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Fortitudo”.

Tekst: Beata Cieślińska
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I Powiatowy Bieg Konstytucji 3 Maja
W tym roku mieszkańcy powiatu w nietypowy sposób mogli
uczcić Narodowe Święto Trzeciego Maja. Przy Szkole Podstawowej w Ciechankach Łańcuchowskich odbył się I Powiatowy Bieg
Konstytucji 3 Maja pod patronatem Starosty Łęczyńskiego. Mimo
deszczowej pogody wzięło w nim udział 78 osób.
Przed rozpoczęciem biegu Starosta Adam Niwiński złożył kwiaty pod krzyżem upamiętniającym protesty rolników w Ostrówku.
Zawodników na trasie dopingowali członkowie rodzin i mieszkańcy powiatu. Młodzi zawodnicy mieli do pokonania dystans 700 m.
Trasa biegu: START – spod krzyża upamiętniającego protesty rolników w Ostrówku, META – „Zajazd w Lesie” w Ciechankach Łań-

cuchowskich. Dorośli zawodnicy mieli do pokonania dystans 5 000
m. Trasa biegu: START – Ciechanki Łańcuchowskie przy Szkole
Podstawowej, META – Łęczna przy Placu Powstań Narodowych.
Zwycięzcami zostali: kat. szkoła podstawowa – dziewczęta: Aleksandra Olko, chłopcy: Adam Rusek; kat. gimnazjum - dziewczęta:
Karolina Kozak, chłopcy: Kacper Giza; kat. szkoły ponadgimnazjalne - dziewczęta: Monika Ćwirzeń, chłopcy: Sebastian Kwiatkowski;
kat. osoby dorosłe - Dawid Czarkowski. Puchar dla najmłodszego
uczestnika biegu otrzymał uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej Szymon Wronka.
Tekst: Teresa Madejska

I Memoriał Kazimierza Budki

Dzień Dziecka
w Centrum Informacji Turystycznej

13 czerwca odbył się I Memoriał Kazimierza Budki, w którym
udział wzięła społeczność piłkarska powiatu łęczyńskiego, kibice
oraz zaproszeni goście, w tym Andrzej Supron, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski w zapasach. Gośćmi honorowymi turnieju byli członkowie rodziny śp. Wicestarosty Kazimierza Budki.

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „na wesoło” w powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Łęcznej. Ponad 200 dzieciaków dowiedziało się wielu ciekawostek na temat przyrody Polesia
i jego małych mieszkańców.

„Kazimierz Budka był cenionym samorządowcem, społecznikiem, podejmował wiele działań na rzecz rozwoju sportu w powiecie łęczyńskim, w pełni zasługuje na to by uczcić jego pamięć
poprzez turniej z udziałem dzieci i młodzieży”– mówi Paweł Woliński, radny Rady Powiatu w Łęcznej, główny inicjator imprezy.
W memoriałowych zmaganiach na murawie treningowego boiska
Górnika Łęczna rywalizowało 25 drużyn, w których łącznie znalazło się 300 uczniów ze szkół z terenu powiatu łęczyńskiego. Na
zakończenie do rywalizacji stanęła drużyna Gwiazd Sportu, którą
reprezentowali dawni piłkarze Górnika Łęczna - Sławomir Nazaruk, Paweł Bugała, Grzegorz Bronowicki oraz obecny bramkarz
- Sergiusz Prusak. Po przeciwnej stronie zagrali przyjaciele Kazimierza Budki. Symboliczną rywalizację wygrała drużyna Gwiazd
Sportu wynikiem 9:4.

Uczniowie, którzy wraz z opiekunami przybyli do Starostwa mieli
okazję obejrzeć prezentację multimedialną o  najciekawszych miejscach na terenie naszego powiatu oraz   wziąć udział w zabawach
i konkursach. Wydarzenie uświetnili specjalni goście – pracownicy
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Oddział Terenowy
w Chełmie, którzy zaprezentowali dzieciom  florę i faunę Poleskiego
Parku Krajobrazowego, a także zaprosili ich na zajęcia w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Brzeźnie k. Chełma.
Tekst: Joanna Staińska

„Jestem Bezpieczny”

Tekst: Emilia Warda

30 maja w ZS nr 2 w Łęcznej odbył się etap powiatowy Konkursu
Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Celem konkursu jest
przekazanie wiedzy na temat niebezpieczeństw, z którymi mogą się
zetknąć dzieci i młodzież oraz sposobów, jak się w takich sytuacjach
zachować, aby nie stać się ofiarą. Problematyka konkursu obejmuje
m.in. uzależnienie alkoholowe, narkomanię oraz bezpieczeństwo
dzieci na wsi.

40 lat Młodzieżowego Ośrodka
w Podgłębokiem
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem to placówka resocjalizacyjno-wychowawcza dla nieletnich dziewcząt z całej
Polski. Dzięki zastosowaniu specjalnych metod organizacji nauki
i pracy mają one szansę na powrót do normalnego życia. W tym
roku MOW obchodzi 40-lecie swojej działalności.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, które okazały się najlepsze
w swoich gminach. Wśród konkurencji plastyczno-tematycznych
znalazły się: test wiedzy, prezentacja szkoły, wybrano najładniejszy
projekt koszulki. Zwycięzcą rywalizacji powiatowych została Szkoła
Podstawowa w Cycowie. Najładniejszy projekt koszulki przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej. Po raz kolejny dzięki przychylności sponsorów drużyny otrzymały cenne nagrody: rowery, sprzęt turystyczny, sportowy, książki, gadżety. Organizatorami
etapu powiatowego konkursu było Starostwo Powiatowe w Łęcznej
oraz Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej. Do zobaczenia za rok!

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 23 maja. Liczna obecność przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, obecnej
i byłej kadry ośrodka, reprezentantów instytucji współpracujących
z MOW, podopiecznych oraz absolwentek szkoły były dowodem
na aktywną współpracę ośrodka z lokalnym środowiskiem oraz
trwałość powstałych przez 40 lat jego istnienia więzi. Wszyscy podkreślali ogromną rolę, jaką odgrywa jednostka ucząc podopieczne
placówki jak radzić sobie w trudnych sytuacjach bez stosowania
używek i przemocy.
Tekst: Beata Cieślińska
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Pamięć o Powstaniu Warszawskim

23 czerwca w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów, laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Konkurs odbył się w ramach tegorocznej edycji programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”. Wydarzenie było jednocześnie zakończeniem realizacji programu w roku szkolnym 2013/2014. Atrakcyjne
nagrody dla laureatów w różnych grupach wiekowych ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Oddział BGŻ w Łęcznej oraz
Placówka Terenowa KRUS w Łęcznej. Serdecznie dziękujemy
Wszystkim osobom, zaangażowanym w realizację w roku szkolnym
2013/2014 programu edukacyjnego „Bezpieczne życie” w powiecie
łęczyńskim, szczególnie sponsorom dzięki którym odbyły się konkursy plastyczne i wydano kalendarz promujący program, w którym
zostały zamieszczone najlepsze prace z konkursu „Bezpieczny dom
i gospodarstwo”.
Lista laureatów:
kategoria 5 lat
wyróżnienia - Małgorzata Grzesiuk SP w Malinówce,
Sandra Golan PS w Cycowie, Zuzanna Kwiatkowska PP Nr 1
w Łęcznej, Kaja Węgorowska PP Nr 1 w Łęcznej

1 sierpnia 2014 r. na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej
odbyły się powiatowe obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęło zaciągnięcie warty
honorowej przy krzyżu przez harcerzy, a następnie punktualnie
o godz. 17.00, zwanej godziną „W”, mieszkańcy Łęcznej 70. sekundami ciszy uczcili pamięć poległych powstańców.

kategoria 6 lat
- I miejsce – Kinga Możdżeń SP w Cycowie
kategoria 7 lat
I miejsce – Aleksandra Zalewska, SP w Dratowie
kategoria 8 lat
- I miejsce – Daria Lewandowska, SP w Łysołajach
kategoria 9 lat
- I miejsce – Wiktoria Niemiec, SP w Cycowie
Tekst: Mariusz Łagodziński

Uczestnicy uroczystości wysłuchali krótkiego rysu historycznego. Kolejnym punktem obchodów rocznicowych było oddanie
hołdu powstańcom w Apelu Poległych i modlitwa w intencji ofiar
i żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Następnie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych
i związkowych, zakładów pracy oraz szkół złożyły kwiaty przed
krzyżem. Obchody zakończyło wystąpienie Starosty Adama Niwińskiego. Tegoroczne uroczystości przygotował Zespół Szkół
im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Centrum Kultury w Łęcznej.
Tekst: Teresa Madejska

WP3 - przestrzeń wspólnych działań
Nowoczesna sieć klasy operatorskiej WP3, najbardziej zaawansowana technologicznie na terenie województwa lubelskiego serwerownia, hotspoty, telecentra, telefonia IP, system biblioteczny, elektroniczna skrzynka podawcza - to efekty realizacji projektu „Wirtualne
Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”.
Posumowanie działań odbyło się na konferencji, w której wzięło udział ok. 200 osób, w tym przedstawicieli mieszkańców, administracji
oraz biznesu z terenu powiatu łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego. Projekt powstał w odpowiedzi na problemy mieszkańców z dostępem do Internetu. Obszarów, na których brakowało infrastruktury telekomunikacyjnej, a dodatkowo nie było wiarygodnych planów jej
budowy było najwięcej - ponad 61% miejscowości, które zamieszkuje je ok. 45 tys. osób. 32% mieszkańców ze względów technicznych
ma bardzo niskie łącze (do 2 Mb/s). Ponad 75% mieszkańców nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej bądź połączenie jest, ale na
niewystarczającym poziomie.  
Powiat Łęczyński i jego partnerzy formalnie zakończyli realizację projektu. Inwestycja kosztowała ok. 30 mln zł, z czego ponad 25
mln dołożyła UE. „Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej jest już zakończona” – zapewnia Starosta Adam Niwiński. „Nasza rola
jako Lidera Projektu zgodnie z porozumieniem zakończyła się. Nowoczesne Centrum Zarządzania Siecią, zaawansowana technologicznie serwerownia, stacje bazowe
czekają na przekazanie mieszkańcom. Teraz Partnerzy projektu muszą wspólnie uzgodnić
najbardziej optymalny i odpowiadający wszystkim model zarządzania siecią. Rozważana jest
spółka komunalna lub jednostka
budżetowa. Mieszkańcy skorzystają z sieci WP3 po uzgodnieniu
stanowiska wszystkich partnerów. Sieć WP3 jest gotowa, teraz
już tylko czekamy na ostatni krok
naszych Partnerów. To tak naprawdę od Partnerów teraz zależy, kiedy mieszkańcy skorzystają
z dobrodziejstw „Wirtualnych powiatów”.
Tekst: Agnieszka Łazuga,
Natalia Golonka
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Dożynki Powiatowo - Gminne w Puchaczowie
Magda Chomiuk - Miss Dożynek 2014

Współgospodarzem powiatowego Święta Plonów w tym roku była Gmina Puchaczów.
Jak co roku nie mogło zabraknąć dożynkowego korowodu, dziękczynnej mszy świętej
i obrzędu dzielenia chlebem. Po południu Dożynki przybrały typowo rozrywkową formę.
W korowodzie dożynkowym wzięli udział starostwie dożynek - Beata Olender oraz
Stanisław Brutt z Gminy Puchaczów, orkiestra górnicza, poczty sztandarowe, delegacja Powiatu Łęczyńskiego oraz gmin, delegacje z Białorusi i Ukrainy, a także   wielu
zaproszonych gości. Podczas oficjalnego otwarcia dożynek Starosta oraz Wójt Gminy
Puchaczów podziękowali rolnikom za ich ciężką pracę, a także wszystkim instytucjom,
które na co dzień współpracują z rolnikami. Polowa Msza Święta zakończyła się obrzędem dzielenia chlebem, przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej. Atrakcji i okazji do
dobrej zabawy nie zabrakło przez cały dzień. Na dożynkowej scenie zaprezentowały się
lokalne zespoły z gmin powiatu łęczyńskiego, zespół „To My” z Puchaczowa,  Dominik
Śmiech z zespołem „Everyday”, a także Anna Żebrowska z przebojami Anny Jantar oraz
folkowa kapela „Styrta” z Krasnegostawu. Piękne i odważne mieszkanki powiatu konkurowały o koronę Miss Dożynek 2014. Koncert Gwiazdy Wieczoru – zespołu GOLECuORKIESTRA od razu porwał publiczność do zabawy. Tańcom i śpiewom nie było końca.
Zabawa ludowa z zespołem „Brokat” trwała do późnego wieczora. Dożynkom jak co
roku towarzyszyły liczne konkursy oraz akcja honorowego krwiodawstwa. 14 września
delegacja Powiatu Łęczyńskiego z 4 wieńcami wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich w Niemcach, na których wieniec z Ostrówka zdobył wyróżnienie.
Tekst: Natalia Golonka, Beata Cieślińska

Najpiękniejsze wieńce

Najlepsze potrawy

Wieńce tradycyjne
Koło Gospodyń Wiejskich
w Brzezinach

Ciasta, chleby i inne wypieki: Bezglutenowy
chleb życia - Elżbieta Marchewka z Cycowa

Wieńce współczesne
Koło Gospodyń wiejskich
Barki- Adamów

Najpiękniejsze dziewczyny

Napoje: Nalewka jarzębinowa
- Anna Lipska z Ludwina
Inne produkty regionalne: Bigos dożynkowy
- Jolanta Hankiewicz z Łęcznej

Wybory Miss Dożynek 2013 wspominam jako bardzo dobrą zabawę, dzięki której mogłam poznać grono niesamowitych osób,
przezwyciężać tremę oraz własne kompleksy. Do dziś jednak pamiętam to uczucie, kiedy zostało już do ogłoszenia tylko pierwsze
miejsce i wypowiedziano moje imię i nazwisko. To było niesamowite! Dzięki konkursowi miałam m.in. możliwość uczestniczyć w
rocznym kursie angielskiego w szkole Leader School. W tym roku

Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2014
Magda Chomiuk z Zofiówki
I Wicemiss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2014
Magda Palmi z Ludwina
II Wicemiss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2014
Aleksandra Pękała z Łęcznej
Miss Publiczności
Małgorzata Kozieł

zostałam zaproszona do jury i teraz już wiem, że to nie jest taki
łatwy orzech do zgryzienia, kiedy wybrać możemy tylko jedną.
Dziewczynom jeszcze raz gratuluję odwagi. Byłyście świetne! Zachęcam wszystkich do startu w następnym konkursie, przygotowywanym przez nasz powiat.
Agata Okoń – Miss Dożynek Powiatowych 2013

Wojewódzkie Święto Plonów
W tym roku Dożynki Wojewódzkie odbyły się 14
września w Niemcach. Nie mogło na nich zabraknąć
delegacji Powiatu Łęczyńskiego ze Starostą Adamem
Niwińskim na czele.
Na Wojewódzkie Święto Plonów w Niemcach przybyli rolnicy z całego województwa. W konkursie wieńców dożynkowych wzięło udział aż 47 drużyn. Nasz
powiat reprezentowały wieńce przygotowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrówku, Koło Gospodyń Wiejskich
Barki –Adamów oraz Sołectwo Klarów. Wyróżnienie
w kategorii wieńców tradycyjnych otrzymał wieniec
z Ostrówka. Piękne dziewczyny, kolorowy wystrój oraz
smaczne, regionalne potrawy przyciągały uczestników
imprezy do namiotu powiatu łęczyńskiego. Za ciekawą
dekorację stoiska składamy podziękowania Pani Zofii
Grabińskiej oraz Gospodarstwu Ogrodniczemu EkoVit z Łysołaj, a za przygotowanie smacznych potraw
przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich ze Stoczka, Masarni Starowiejskiej ze Starej Wsi oraz delegacjom wieńcowym. Na stoisku nie zabrakło też produktów naszych lokalnych producentów: makaronu firmy
POL-MAK z Kol. Ludwin oraz soków z brzozy firmy
Herbar z Milejowa.
Tekst: Natalia Golonka
Ziemia Łęczyńska Nr 1-4 / 2014
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Miting pracy

Mistrzynie z MKS Selgros Lublin
spełniają marzenia

Fot. Magdalena Paśnikowska

12 września na zaproszenie Starosty Adama Niwińskiego w powiecie łęczyńskim gościły 17- krotne Mistrzynie Polski, piłkarki
ręczne MKS Selgros Lublin. Piłkarki wzięły udział w charytatywnym meczu z drużyną Powiatu Łęczyńskiego VIP.

Zorganizowany 9 października w Starostwie Miting Pracy zgromadził kilkunastu wystawców oraz spore grono zainteresowanych.
Po raz kolejny osoby bezrobotne miały możliwość zapoznania się
z aktualnymi ofertami pracy w kraju i za granicą.

Mecz odbył się w hali sportowej w Ludwinie. Poprzedził go pokazowy trening piłki ręcznej, który przeprowadziła trenerka mistrzyń
- Sabina Włodek. Uczestnicy treningu i kibice zostali obdarowani
upominkami  klubowymi, nie zabrakło też wspólnych zdjęć i autografów. Kulminacyjnym punktem pobytu, był charytatywny mecz
piłki ręcznej drużyny Powiatu Łęczyńskiego VIP z MKS Selgros
Lublin. Dzięki niemu, zostało spełnione marzenie niepełnosprawnej Magdy Bednarskiej z Gminy Ludwin, dla której sponsor lubelskiego zespołu ufundował upragniony aparat fotograficzny. Ostateczny wynik meczu - 24:14 dla MKS Selgros Lublin. Jednak wynik
w tym meczu nie był najważniejszy, najważniejsze było spełnienie
marzenia Magdy, a także   promocja piłki ręcznej w powiecie łęczyńskim.

Poszukujący   pracy mogli poznać potrzeby rynku i wymagania
pracodawców związane z ofertami z kraju oraz zagranicy. Najbardziej oblegane było stoisko przedstawicieli sieci LIDL-Polska, którzy poszukiwali pracowników do nowopowstającego marketu na
terenie Łęcznej.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się  oferty prezentowane przez Kampol –Fruit sp. z o.o. oraz MR Bogdanka. Zainteresowani pracą w służbach mundurowych mogli zapoznać się
z procedurą naboru do Policji i Wojska Polskiego. Sporą ilość  ofert  
pracy   przedstawił Urząd Pracy oraz Punkt Pośrednictwa Pracy
OHP w Łęcznej.  Podczas imprezy można było zasięgnąć porad
prawnych z zakresu prawa pracy udzielanych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ocenić pracę PUP. Organizatorzy dziękują  wystawcom za udział w Mitingu,  profesjonalne  
przygotowanie   stoisk wraz z bogatą ilością informacji zawartych
w materiałach promocyjnych oraz wszystkim jednostkom i instytucjom za  wsparcie przy organizacji imprezy.

Tekst: Mariusz Łagodziński

Tekst: Marzena Pogonowska

Jubileusz 15 – lecia Powiatu Łęczyńskiego
21 września setki osób przybyły pod Starostwo Powiatowe
w Łęcznej, by wspólnie świętować 15. rocznicę działalności naszego powiatu.
Po Mszy Świętej w kościele p.w. św. Barbary, przy Starostwie
odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, podsumowująca 15
lat funkcjonowania naszej wspólnoty samorządowej. Całokształt
działań Powiatu Łęczyńskiego został doceniony dyplomem i Medalem Pamiątkowym Wojewody Lubelskiego i Marszałka. Za
zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego otrzymali wieloletni radni Rady
Powiatu: Andrzej Grzesiuk, Beata Niewiadomska i Bogusław Janociński. Kapituła powołana przez Starostę Adama Niwińskiego
statuetką gryfa uhonorowała osoby, które sprawując w imieniu nas
wszystkich ważne funkcje publiczne znacznie przyczyniły się do
utworzenia Powiatu Łęczyńskiego i jego dalszego rozwoju. Statuetki otrzymali: Jerzy Tkaczyk, Jerzy Blicharski, Henryk Gański,
Piotr Winiarski, Krystyna Wiśniewska, Arkadiusz Biegaj. Okolicznościowe dyplomy otrzymali radni wszystkich kadencji Rady
Powiatu. Podczas sesji pamiątkowym dyplomem uhonorowano
również obchodzący swoje 10 - lecie Słowiański Gród w Wólce
Bieleckiej. Starosta Adam Niwiński, w swojej prezentacji przypomniał okoliczności utworzenia naszego powiatu, jego trudne początki, historię powoływania kolejnych jednostek organizacyjnych
oraz ich osiągnięcia. Oficjalna część uroczystości zakończyła się
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wspólnym dzieleniem urodzinowego tortu, ufundowanego przez
Starostę. Jubileuszowym obchodom towarzyszył rodzinny piknik.
Program artystyczny zapewniły: zespół ludowy „Sielsko Anielsko”
z Przedszkola Niepublicznego Aniołek, wychowankowie ORW
w Łęcznej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach,
zespół wokalny „To My” z GOK w Puchaczowie, uczniowie z ZS
im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, grupa teatralna „Mimo wszystko…” z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, absolwenci z ZS nr 2 im.
S. Bolivara w Milejowie, zespół taneczny „Fitdance” i zespół teatralny „Bez nazwy” z MOW w Podgłębokiem, Chorągiew Zamku
w Zawieprzycach, Liberum Veto - grupa teatralna z ZSG w Łęcznej, Dominika Pogrzebska z ZS nr 1 w Łęcznej, zespół z PZAZ,
„Dream Fall” – zespół z GDK w Cycowie, zespół „The Ravel” z CK
w Łęcznej oraz zespół „Gone Astray” z Łęcznej. Główną atrakcją
dla dzieci był bezpłatny plac zabaw, prezentacja pojazdów straży
pożarnej, policji oraz Zarządu Dróg Powiatowych, a także konkursy.  W świętowanie 15 - lecia aktywnie włączyły się gminy, jednostki organizacyjne powiatu oraz wiele innych instytucji. Wśród stoisk
promocyjnych przechadzał się pluszowy gryf - maskotka Powiatu.
Wiele osób skorzystało z okazji do zrobienia pamiątkowego zdjęcia z gryfem. Piknikowa formuła świętowania jubileuszu bardzo
spodobała się mieszkańcom powiatu.
Tekst: Beata Cieślińska
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Transgraniczny Rezerwat UNESCO - nowa szansa dla Pojezierza
Utworzenie w 2012 r. Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” otworzyło przed Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim
nowe możliwości. Nowe szanse chcą wspólnie wykorzystać Powiat
Łęczyński, Powiat Włodawski oraz Gmina Urszulin, które przystąpiły
do realizacji projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO”.
Pierwszym efektem projektu jest międzynarodowy kongres naukowo-biznesowy, który odbył się 16 i 17 października w Okunince. Ponad 70 samorządowców, naukowców, przyrodników i przedstawicieli biznesu spotkało się, by wspólnie rozmawiać na temat
wykorzystania potencjału Rezerwatu dla jego rozwoju gospodarczego oraz współpracy w tym zakresie różnych środowisk, a także utworzenia klastra turystycznego. Wnioski z dyskusji posłużą
do przygotowania strategii promocji marki, opracowania bizneso-

wej oferty turystycznej Pojezierza oraz założeń certyfikacji marki.
W ramach projektu zaplanowano jeszcze przygotowanie materiałów ekspozycyjnych i markowego gadżetu Pojezierza, wykonanie
mobilnej aplikacji turystycznej, wydanie materiałów informacyjno –
promocyjnych, kampanię promocyjną w Internecie i na targach turystycznych. Projekt będzie realizowany do maja 2015 roku. Realizacja projektu przy współpracy tak wielu środowisk daje gwarancję
przygotowania konkurencyjnych ofert wypoczynku na Pojezierzu,
podwyższenia jakości usług świadczonych na rzecz turystów oraz
skutecznego prowadzenia działań promocyjnych.
Tekst: Beata Cieślińska

Edukacja ekologiczna
W roku 2014 Starostwo Powiatowe w Łęcznej uzyskało dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie na urządzanie
terenów zieleni oraz na edukację
ekologiczną.
„Urządzanie
terenów
zieleni
w Powiecie Łęczyńskim” zostało
zrealizowane przez ZS Nr 2 im. S.
Boliwara w Milejowie i ZS im. K. K.
Jagiellończyka w Łęcznej. W wyniku realizacji projektu   poprawione
zostały walory krajobrazowe otoczenia oraz podniesiona została estetyka terenów wokół szkół
poprzez wykonanie nasadzeń.
Projekt „Edukacja ekologiczna”
realizowany jest we współpracy
z Powiatową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną w Łęcznej. W ramach projektu ocenione zostaną
działania związane z IV edycją
Powiatowego Alertu Ekologiczno
– Zdrowotnego w roku szkolnym
2013/2014. Ponadto wydany został folder o Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim, który przybliży
mieszkańcom województwa lubelskiego jak i turystom   najważniejsze informacje na temat   walorów
ekologicznych i atrakcji regionu.
Łączna wartość obydwu zadań to
29.000 zł, przy udziale WFOŚiGW
w Lublinie 13.000 zł.
Tekst: Agnieszka Kościarz

Nowe standardy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej
Dobiega końca projekt „Poprawa jakości usług świadczonych w
POW w Kijanach” Projekt zakładał działania inwestycyjno – szkoleniowe realizowane w latach 2013 – 2014. Jego wartość to ponad
365 tysięcy.
Dom dziecka nie może zastąpić środowiska rodzinnego, ale może
i powinien stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia
będą wzorowane na istniejących w rodzinach. Działania inwestycyjne w ramach projektu objęły prace remontowe i wprowadzenie
znaczących zmian w wyposażeniu. W uzyskanych pomieszczeniach, na odrębnych kondygnacjach budynku, utworzone zostały
dwie autonomiczne grupy wychowawcze, na wzór małych rodzin.
Opiekę nad dziećmi sprawuje w każdej grupie stały zespół wychowawców, którzy zostali wyposażeni w duży zasób wiedzy podczas
szkoleń i kursów w ramach realizowanego Projektu. Dzieci mogą
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na co dzień uczestniczyć we wszystkich pracach domowych, mają
wpływ na układanie jadłospisów, wystrój wnętrz, organizację czasu
wolnego. Nową formą pracy jest też utworzenie strefy do pracy
z rodzinami wychowanków umieszczonych w POW.   Wkrótce w
POW będzie wdrażany kolejny projekt. 1 października Towarzystwo Nasz Dom rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Po
Moc do konsultanta”, który obejmuje m.in. opracowanie planów
pracy i strategii dla domów dziecka, w tym przygotowanie analizy
i planu przekształceń, wskazanie konkretnych obszarów do pracy
w kontekście realizowania założeń Ustawy o wspieraniu rodzin,
włączania rodzin dzieci w opiekę nad nim, długoterminowego planowania pracy z rodziną.   
Tekst: Marta Piwońska
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Wspieramy organizacje pozarządowe
Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne to tylko niektóre z zadań jakie w tym roku zrealizowały organizacje pozarządowe ze środków przekazanych przez Powiat Łęczyński. Na konkurs wpłynęło 21 ofert, a dotacje uzyskało 16 organizacji,
na łączną kwotę 30 000 zł. Kolejny nabór wniosków już na początku roku 2015.

Kultura
Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans –
XI konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem –
„Papież dialogu i pojednania”- 1500 zł
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
„Babi Raj”- „Święto Ziemniaka”- 1200 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży ,, FORTITUDO” „Festiwal Twórczości Artystycznej –
Dzień integracji” – 2000 zł
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego –
„Aktywni razem- bliżej smaku i tradycji”- 3500 zł
Samorządowe Forum Ziemi Łęczyńskiej „Śladami zapomnianej historii po ziemi łęczyńskiej edukacja regionalna dzieci i młodzieży”- 2500 zł
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
i Sztuki „Plama” –
„VII Ogólnopolski konkurs rysunku węglem”– 1000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w Łęcznej
- „Publikacja historyczna dotycząca Ziemi Łęczyńskiej
z okresu XIX w.” - 4000 zł

Sport
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wigor” Kijany –
„Turniej Piłki siatkowej i piłki nożnej na kompleksie boisk
sportowych Orlik” – 1000 zł
Górnik Łęczna S.A. –
„Organizacja i udział drużyn młodzieżowych
Górnik Łęczna S.A. w rozgrywkach na szczeblu
wojewódzkim organizowanych przez
Lubelski Związek Piłki Nożnej” – 2000 zł  
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej „Powiatowa Liga Piłki Siatkowej 2014 r.”- 4000 zł.
Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans „Organizacja otwartego turnieju sportowo - rekreacyjnego
dla dzieci i młodzieży z udziałem uczniów klas
integracyjnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego
- XIII Olimpiada integracyjna” -  500 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Atak” Spiczyn –
„Organizacja powiatowych zawodów w pływaniu” – 600 zł
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Spiczynie ,,Organizacja Turnieju Wojewódzkiego Młodzików
w zapasach- styl wolny”- 2500 zł

Turystyka
Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar” „Wielobarwny wypoczynek” –
organizacja rajdu rowerowego na terenie parku
krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” – 1000 zł
Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”„Spływ kajakowy z imprezą integracyjną
dla powiatu Łęczyńskiego” – 700 zł
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego –
„Turystyka w Plenerze” - 2000 zł
Tekst: Emilia Warda
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Koniec budowy „schetynówki”

Nasi stypendyści nagrodzeni
W tym roku władze Powiatu Łęczyńskiego przyznały stypendia
sportowe dla zapaśników Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA”
w Spiczynie i dla zawodnika Miejsko-Górniczego Klubu Sportowego
,,Gwarek” w Łęcznej za osiągnięcia w kategorii boks. Otrzymali je:
Hubert Mazurek, Andrzej Hermanowski, Bartłomiej Żuraw, Tomasz
Smerdel. Zapaśnicy zostali uhonorowani za czołowe miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Kadetów i w Pucharze Polski Kadetów
oraz eliminacje do kadry narodowej, a łęczyński pięściarz za czołowe
miejsca w Międzynarodowym Turnieju oraz w Mistrzostwach Polski.
31.10.2014 r. nasi stypendyści z rąk Wicestarosty Kazimierza Radko
otrzymali listy gratulacyjne: Bartłomiej Żuraw – za złoty medal w kat.
74 kg, a  Hubert Mazurek – za srebrny medal w kat. 86 kg, zdobyte
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu wolnym,
które odbyły się 24-25.10.2014 r. w Osielsku k/Bydgoszczy.
Tekst: Teresa Madejska

ORW w nowej siedzibie
Z końcem października zakończyły się prace związane z przebudową dróg powiatowych nr 1625L i 2007 L w miejscowościach
Kaniwola, Nadrybie, Wólka Cycowska. Zakres prac obejmował
wzmocnienie nawierzchni, wykonanie poboczy utwardzonych
i oznakowania poziomego, lokalizację przystanków autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi oraz przebudowę chodnika w Wólce Cycowskiej. Przeprowadzone prace
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” za łączną kwotę
ok. 2,5 mln pozwolą  polepszyć standard znacznego odcinka ciągu
drogowego od drogi wojewódzkiej 820 do drogi krajowej 82.
Tekst: Beata Cieślińska

Rusza „oparzeniówka” dla dzieci

Mieszczący się dotąd w budynku szpitala Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej przeprowadza się do nowej siedziby.
Na potrzeby placówki został zaadaptowany budynek dawnej szkoły
ogrodniczej w parku na Podzamczu. Dzięki kompleksowemu remontowi 21 dzieci niepełnosprawnych będzie miało lepsze warunki do
nauki i zabawy. Będzie można poszerzyć zakres oddziaływań rehabilitacyjnych m.in. o: dogoterapię, hipoterapię i integrację sensoryczną. Podwyższy się komfort pracy i jakości usług, będzie również
możliwość przyjęcia większej liczby osób niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się 3 listopada.
Tekst: Beata Cieślińska

Święto Niepodległości - zaproszenie
Powiatowe obchody  96. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości odbędą się
11 listopada  w Łęcznej.

Od 4 listopada Dziecięcy Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej szpitala powiatowego w Łęcznej rozpoczyna przyjmowanie małych pacjentów. Dziesięcioro dzieci z rozszczepieniem
podniebienia już zostało poddanych operacji rekonstrukcyjnej. Jest
to jedyny tego typu oddział w naszej części kraju. Do tej pory rodzice z dziećmi byli zmuszeni jeździć do szpitala w Warszawie. Dzięki
otwarciu nowego oddziału Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej jest obecnie największym i najnowocześniejszym ośrodkiem tego typu w Polsce i w Europie. Nowy
oddział powstał w ramach projektu „Współpraca transgraniczna
w zakresie zapobiegania i leczenia oparzeń w polsko-ukraińskim
obszarze transgranicznym”. Dzięki niemu został również zakupiony sprzęt dla szpitala w Łucku na Ukrainie, a cztery grupy lekarzy
z Łucka wzięło udział w stażach w łęczyńskiej placówce.

Program:
11.10 - zbiórka pocztów sztandarowych
przy kościele p.w. św. Barbary w Łęcznej,
montaż słowno-muzyczny  przygotowany
przez młodzież z ZSR w Kijanach
11.30 - Msza Święta
12.30 - uroczystości na Placu Powstań Narodowych

Tekst: Beata Cieślińska
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Zespół Szkół w Ludwinie

Wspomnień czar...
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PCPR powstało 01.02.1999 r. i realizuje szereg ważnych
zadań, m in: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, poprzez
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców. Szeroki zakres
działań dotyczy również osób niepełnosprawnych: przyznawane są dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych. Realizowany jest też  pilotażowy
program   „Aktywny Samorząd’ w ramach , którego osoby
niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie : prawa jazdy kat B, oprzyrządowania posiadanego samochodu,
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz
z oprogramowaniem, szkolenia z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego lub jego
elementów wraz z oprogramowaniem, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymanie sprawności
technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,
zakupu protezy kończyny górnej lub dolnej na III poziomie
jakości, utrzymanie sprawności technicznej posiadanej
protezy na co najmniej III poziomie jakości,   utrzymaniu
aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej oraz uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym. Osoby potrzebujące mogą również skorzystać
z pomocy psychologa, terapeuty, pedagoga czy prawnika.
Rocznie PCPR udziela pomocy około 2500 osobom. Od 11
lat pracownicy PCPR biorą udział w akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”, organizowali loterię fantową podczas festynu „Pożegnanie Lata”. Już od ponad 8 lat korzystamy ze
środków zewnętrznych i środków UE. Dzięki środkom zewnętrznym budynek PCPR został wyremontowany i przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Poprzez
realizowane projekty podopieczni PCPR mogli korzystać
z nietypowego dla pomocy społecznej wsparcia tj. trenera
pracy, coatcha, doradcy zawodowego oraz płatnego stażu zawodowego. Ponadto uczestnicy projektów w ramach
zajęć z psychologiem pracowali nad wzrostem samooceny i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobyciem  doświadczenia zawodowego. Wsparciem w ramach
wszystkich projektów realizowanych przez PCPR  na przełomie 8 lat  zostało objętych około 700 osób.

Początki Zespołu Szkół w Ludwinie sięgają roku 1966 –
wtedy to, pod szyldem Szkoły Przysposobienia Rolniczego,
rozpoczęto kształcić kadrę rolniczą. Na przestrzeni lat zmieniał się charakter szkoły. Dziś w placówce mieści się Technikum kształcące logistyków, Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych oraz Szkoły Policealne dla Dorosłych uczące
techników administracji i rachunkowości oraz techników
usług kosmetycznych. Placówka specjalizuje się w edukacji
w zawodach medycznych: kształci techników sterylizatorów, opiekunów medycznych i środowiskowych, terapeutów
zajęciowych i techników masażystów. W ofercie ma także
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Od lat ZS w Ludwinie podejmuje wiele inicjatyw o charakterze środowiskowym. Znakiem firmowym szkoły są ratownicy medyczni, których pokazy udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej można oglądać na imprezach gminnych
i powiatowych. Pomiary ciśnienia, cukru i wskaźnika BMI
są również ich nieodłącznym elementem. Charytatywna
akcja Samorządu Uczniowskiego „Za Jeden Uśmiech”, Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, Powiatowy
Przegląd Piosenki Turystycznej „Z wiatrem i pod Wiatr” integrują nie tylko szkolną młodzież, ale i kadrę pedagogiczną
powiatu.
ZS w Ludwinie szczyci się licznymi sukcesami, m.in.:
I miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych, III miejscem w Wojewódzkim Konkursie o Julianie Tuwimie, XI miejscem w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Szkoła jest niekwestionowanym liderem w powiatowych
konkursach z zakresu oracji, recytacji, fotografii i prezentacji multimedialnych, w których zajmuje czołowe miejsca na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Tekst: Małgorzata Rodziewicz - ZS w Ludwinie

Tekst: Monika Pastuszak – PCPR w Łęcznej

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
17.04.1974 r. utworzono placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dziewcząt społecznie niedostosowanych, pod
nazwą  Państwowy Zakład Wychowawczy. Dla potrzeb Zakładu przeprowadzono adaptację bazy lokalowej przejętych
budynków Szkoły Podstawowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku rolniczym. W ciągu 40 lat wraz ze zmianami w oświacie zmieniał się typ szkoły, a także profil Zasadniczej Szkoły Zawodowej. MOW w Podgłębokiem obecnie
funkcjonuje jako placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt
z terenu całej Polski, wobec których sąd rodzinny postanowił o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.   Zadaniem Ośrodka jest tworzenie wychowankom
warunków prawidłowego rozwoju, kształtowanie zachowań
prospołecznych i uczenie zasad praworządności. Ośrodek
zajmuje się działalnością dydaktyczną, przygotowaniem do
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pracy zawodowej i zapewnieniem właściwych dla prawidłowego rozwoju warunków bytowych. Bazę Ośrodka stanowi:
internat, szkoła, tereny rekreacyjne, boisko sportowe, place
do zabaw i gier, sad i ogródki działkowe. Szkoła dysponuje
klasami, kompleksowo wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, w tym pracownią komputerowo-internetową,
a także skomputeryzowaną biblioteką wraz z czytelnią. Klasy oraz pracownie są przystosowane do kształcenia specjalnego. Uczennice ZSZ o profilu kucharz mają możliwość
odbywania praktyk na terenie Ośrodka. W realizacji zadań
Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Tekst: Bernard Skalski – MOW w Podgłębokiem
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Najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne - 2014 r.
MAJ
• I Powiatowy Bieg Konstytucji 3 Maja
• VII Ekologiczne Spotkanie Integracyjne Klas III Powiatu
Łęczyńskiego pod hasłem „Osobliwości Poleskiego
Parku Narodowego”
• II edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego pt.
„Mistrz Ortografii Powiatu Łęczyńskiego” w Gimnazjum
nr 1 im. Króla B. Chrobrego w Łęcznej
• Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik” w Centrum Kultury w Łęcznej
• XII Bieg im. Kasztelana Jana Tęczyńskiego – Łęczna
2014 na osiedlu „Stare Miasto” w Łęcznej
• Zawody Powiatowe w czwórboju lekkoatletycznym na
obiektach sportowych Szkoły Podstawowej im. H. Ch.
Andersena w Jawidzu
• XXXIII etap Małego Konkursu Recytatorskiego
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej
• III Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu w Zespole
Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Powiat Łęczyński jest organizatorem
lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych dla dzieci i młodzieży. Co
roku obejmuje patronatem oraz finansuje nagrody w konkursach, przeglądach
i imprezach organizowanych na terenie
całego powiatu.

STYCZEŃ
• XVIII Zimowy Festiwal Teatralny „Hej Kolęda Kolęda”
Łęczna 2014 w Centrum Kultury w Łęcznej

CZERWIEC
• VI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego
„Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” w ZS im. Króla K.
Jagiellończyka w Łęcznej
• XIV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowie
• Etap powiatowy XII edycji konkursu matematycznego
„Od tabliczki do różniczki” w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
• XIX Powiatowy Konkurs Poetycki „Sztubackie Strofy”
Łęczna 2014 w CK-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej
• IV Edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Wakacje tuż, tuż – czasem słońce czasem deszcz”
w Gminnym Domu Kultury w Cycowie
• I Memoriał Kazimierza Budki w Łęcznej

LUTY
• Konkurs plastyczny pn. „Moja szkoła (przedszkole)
w ruchu” w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
• V Międzyszkolny Konkurs „Moja mała Ojczyzna.
Powstanie Styczniowe. Jan i Kazimierz Bogdanowicz
na tle dziejów Polski” w SP im. J. i K. Bogdanowiczów
w Nadrybiu.
• I edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Przyszłość naturą bogata” w I LO im. J. Zamoyskiego
w Łęcznej
MARZEC
• XI edycja Konkursu Powiatowego „Młody chemik” dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ZS nr 1 w Łęcznej
• XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
• XXXIII Etap Małego Konkursu Recytatorskiego
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej

SIERPIEŃ
• Obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
• Dożynki Powiatowo – Gminne w Puchaczowie
WRZESIEŃ
• Jubileusz 15 – lecia Powiatu Łęczyńskiego

KWIECIEŃ
• Powiatowy Przegląd Poezji Mówionej i Śpiewanej
„Polska – drogi ku wolności” w ZS Nr 2 im. S. Bolivara
w Milejowie
• Powiatowe eliminacje do 59. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego i VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego dla gimnazjalistów ,,Przebudzeni do
życia” w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej
• VI edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego
„Pomyśl logicznie” w ZSG w Łęcznej
• Powiatowy etap Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych.
• XVIII Konkurs Plastyczny Symbole i Tradycje Świąt
Wielkanocnych pt. „Wielkanoc w Moim Domu” w Centrum
Kultury w Łęcznej
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PAŹDZIERNIK
• IV edycja konkursu „W barwach jesieni - a w górach
już jesień”, organizowanego przez Gminny Dom Kultury
w Cycowie
• III Turniej Mowy Polskiej” zorganizowany przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej pod hasłem
„Mała ojczyzna z wielką historią” – epizody wojenne
w powiecie łęczyńskim
LISTOPAD
• Obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości
Tekst: Teresa Madejska
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Konkurs „W barwach jesieni - a w górach już jesień” w Cycowie

Festiwal Teatralny „Hej Kolęda Kolęda” w CK w Łęcznej

Najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne - 2014 r.
fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych w GOK w Milejowie

Konkurs „Moja mała ojczyzna” w Szkole Podstawowej w Nadrybiu

Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu w ZS w Cycowie

Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Łęczyńskiego”
w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Konkurs „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy”
w ZS im. Króla K. Jagiellończyka w Łęcznej

„Mały Konkurs Recytatorski”
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej

Wspólne dzielenie urodzinowego tortu

Pamiątkowe zdjęcie radnych Rady Powiatu

Jubileusz 15 - lecia Powiatu Łęczyńskiego
Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Uroczyste wręczenie statuetek Gryfa

Występy artystyczne najmłodszych

Stoiska promocyjne

Życzenia urodzinowe od przedstawicieli
gmin powiatu łęczyńskiego

Wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny dla dzieci

Prezentacja pojazdów
Zarządu Dróg Powiatowych

Pokazy tańca nowoczesnego

Prezentacja sprzętu Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

