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Niecodzienne, ale warte odnoto-
wania zdarzenie miało miejsce podczas 
czerwcowych obrad radnych powiatu 
łęczyńskiego. Zdecydowali oni o ob-
niżeniu sobie diet i ich zamrożeniu na 
najbliższe lata.

Diety radnych wypłacane są ryczał-
towo. Ich wysokość ustalana była od 
minimalnego wynagrodzenia określanego 
na dany rok kalendarzowy. Jeśli minimalna 
płaca wzrastała to samo działo się z dietami 
radnych. Oprócz tego w zależności od peł-
nienia funkcji w radzie diety rosną, aż do 
wysokości 200 proc. podstawowemu upo-
sażenia radnego. W ten sposób większość 
z 17 radnych radnych otrzymywała diety 
wynoszące blisko 1800 złotych. Wyższe 
stawki dostawali przewodniczący 8 komisji 
oraz członkowie zarządu powiatu, a także 
przewodniczący i jego zastępca.

Podjęta uchwała obniża wysokość 
diet części radnych do poziomu z roku 
2012 i zamraża ich coroczne zmiany.  

Oszczędności tylko z tego tytuły z poło-
wy 2013 roku wyniosą 7 tysięcy złotych. 
Obniżka nie objęła radnych, którzy już 
w ubiegłym roku osiągnęli maksymalne 
diety i nawet zmiana minimalnej krajowej 
nie miała na nie wpływu.

- Mamy fatalny stan części dróg 
powiatowych. Inwestycji jest jak na lekar-
stwo. Pracownicy jednostek podległych 
starostwu nie mają podwyżek od 5 lat. W 
takich okolicznościach nie stać nas na wy-
sokie diety dla radnych, które są znacznie 
większe niż niejedna wypłata – komentuje 
Grzegorz Kuczyński. Od wielu miesięcy 
mówiłem, że z tym tematem należy zrobić 
porządek, a oszczędności rozpoczynać od 
siebie. Zmiany to pierwszy krok w dobrym 
kierunku. Teraz trzeba jeszcze bardziej ob-
niżyć najwyższe diety i zmniejszyć ilość 
komisji których jest za dużo. Na nasze 
diety składają się wszyscy mieszkańcy 
powiatu i musimy o tym pamiętać.

Podobna sytuacja występuje wśród 

Radni obniżają diety! miejskich radnych. Radni Gminy Łęczna 
jednak nie kwapią się do obniżania swoich 
diet. W tym roku na ich „wypłaty” zaplano-
wano 365 tysięcy złotych. Dla porównania 
w Lubartowie radni mają obciążyć budżet 
kwotą 160 tys. zł czyli o 205 tysięcy mniej  
- przy takiej samej ilości 21 radnych. W 
obu radach pracy jest tyle samo, ale upo-
sażenia się znacznie różnią. W Lubartowie 
zwykły radny otrzymuje dietę w wysokości 
497 złotych, a w Łęcznej aż 1200 zł. Czy 
Łęczną stać na taką rozrzutność? Radni 
co prawda twierdzą, że chętnie obniżyliby 
sobie diety, ale nikt nie przygotowuje 
odpowiedniej uchwały. Każdy miesiąc 
odwlekania tej decyzji to wymierne straty 
dla mieszkańców gminy Łęczna.

Opornym radnym palcem pogro-
ziła już grupa mieszkańców, która chce 
rozpocząć zbiórkę podpisów pod oby-
watelskim projektem obniżek diet jeśli 
radni sami nie będą chcieli tego zrobić. 
Czy za maksymalnie kilka spotkań w 
miesiącu radnym należą się miesięczne 
zarobki niejednej młodej osoby?

ADaś 

Biuro poselskie w Łęcznej

Po roku od remontu Strabag musiał 
powrócić na drogę krajową 82 na od-
cinku od Łęcznej w kierunku 
Puchaczowa. 

- Niespodziewanie w 
maju asfalt na drodze popę-
kał i zaczął się przesuwać. 
Droga została naprawio-
na przez wykonawcę re-
montu i na jego koszt. Były 
t o  p r a c e  g w a r a n c y j n e  
- informuje Krzysztof Na-

Asfalt naprawiony

Tak droga wyglądała jeszcze na początku czerwca

lewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.                 GK

Za ponad dwa miliony złotych 
sprzedana została atrakcyjna gminna 
działka przy ulicy Krasnystawskiej 
w Łęcznej. Jej powierzchnia to 1,28 
hektara. Zgodnie z planem zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczona 
może zostać na nieuciążliwe usługi 
handlu, opiekę zdrowotną lub usługi 
administracyjne.

Działka znajduje się przy drodze 
wojewódzkiej w kierunku Milejowa oraz 
przy ulicy Nadwieprzańskiej stanowiącej 
jeden z wyjazdów z osiedla Bobrowniki, 
a także w pobliżu szpitala powiatowego 
oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. Dlatego naj-
bardziej prawdopodobne jest powstanie 
na jej terenie marketu oraz stacji paliw. 
Na giełdzie prawdopodobnych marek 
pojawiły się już nawet Intermarche oraz 
Piotr i Paweł.

Dwa miliony złotych to znaczący 
zastrzyk dla gminnego budżetu Łęcznej. – 
Pieniądze przeznaczymy na zaplanowane 
wcześniej inwestycje, a także przygoto-
wanie dokumentacji nowych projektów 
– mówi Teodor Kosiarski Burmistrz 
Łęcznej. Dzięki sprzedaży działki nie bę-
dziemy musieli zaciągać tylu zaplanowa-
nych kredytów, a być może uda się spłacić 
jakieś wcześniejsze zobowiązania.

ADaś

Działka sprzedana

13 czerwca okazał się pechowy dla 
20-letniego mieszkańca gminy Milejów. 
Tego dnia przed północą w miejscowości 
Kolonia Jaszczów potrącił łosia, który 
nagle wtargnął na jezdnię. 

Pojazdem podróżowało czterech 
pasażerów, wszyscy to mieszkańcy gm. Mi-
lejów. W wyniku tego zdarzenia do szpitala 
w Łęcznej zostało przewiezionych dwóch 
pasażerów w wieku 16 i 17 lat. W szpitalu z 
obrażeniami ciała pozostał 17–latek, młod-
szy po udzieleniu mu pomocy medycznej 
został zwolniony do domu. Zwierzę nie 

przeżyło zderzenia z pojazdem. Kierowca 
auta był trzeźwy.

W tym roku to nie pierwszy przypadek 
zderzenia samochodu ze zwierzęciem jaki 
miał miejsce na Lubelszczyźnie. Dlatego 
warto wiedzieć, że dzikie zwierzęta najbardziej 
aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy 
spędzają czas na żerowaniu - to właśnie wtedy 
należy zachować wzmożoną uwagę. Zwracać 
baczną uwagę na pobocza. Jeśli zobaczymy 
tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę 
lub już ją przebiegające należy użyć klaksonu. 
Zwierzę oślepione przez światła reflektorów 
rzadko ucieka, zaś w większości przypadków 
zatrzymuje się i staje w bezruchu.          (nor)

Uwaga na łosie

Tematem fruwających śmieci przy 
kontenerach na odpady zainteresował 
nas czytelnik Marek. Na udowodnienie 
przesłał do redakcji plik zdjęć zrobionych 
na ulicy Obrońców Pokoju w Łęcznej.

- Problemem nie są kontenery, bo te 
najczęściej stoją puste. Żeby wyrzucić do 
nich śmieci trzeba jednak podnieść klapę. 
Nie każdy chyba wie jak to się robi – pisze 
Marek. Przez lenistwo śmieci lądują w 
przepełnionym ale otwartym kontenerze 
i w jego otoczeniu. 

Nie ma sensu rozwodzić się nad  za-
śmieconymi lasami, bo jak jest każdy widzi. 
Odpady budowlane, śmieci z domów gdzie 
nie było podpisanych umów na wywóz 
nieczystości, czasami stare opony. Być może 
ten problem rozwiąże obowiązująca 
od 1 lipca ustawa śmieciowa, bo 
„umowy” na śmieci z automatu bę-
dziemy mieli wszyscy. Nie wpłynie 
ona jednak na nasze wychowanie.

Ile to razy widzieliśmy młodych 
ludzi rzucających papierek na ziemię. 
Ile razy rodzic idący obok nie zwrócił 
uwagi. Wiadomo, że czym skorupka 
nasiąknie za młodu, tym na starość 
trąci. Później mamy efekty takiego 
braku wychowania. Śmieci wyrzuca-
ne przez okno jadącego samochodu. 

Gruz w kontenerach, bo szkoda było 50 zł na 
specjalny pojemnik z gospodarki komunalnej 
czy też wielkie kartonowe pudło wypełniające 
cały śmietnik, bo komuś się zwyczajnie nie 
chciało zgnieść opakowania.

Nie oczekujmy, że zmiany przyjdą 
same. Nie oczekujmy, że ktoś na nas je 
wymusi. Zacznijmy od siebie. Zgniećmy 
puszczę czy plastikową butelkę przed wy-
rzuceniem jej do kosza. To samo zróbmy w 
pudełkami i opakowaniami, które zajmują 
bardzo dużo miejsca, a ich sprasowanie to 
dla nas tylko kilkadziesiąt sekund. Wyrzu-
cajmy stare żarówki, baterie czy elektroni-
kę do odpowiednich pojemników. Przecież 
nas to nic nie kosztuje, a dbamy o środowi-
sko w którym żyjemy.                      GK

Zacznijmy od siebie 

28 czerwca w Łęcznej swoje wspól-
ne biuro poselskie otworzyli posłowie 
Platformy Obywatelskiej: Joanna Mucha 
– minister sportu w rządzie Donalda Tuska 
oraz Cezary Kucharski – były piłkarz i 
reprezentant Polski (w sezonie 2004/2005 
grał w Górniku Łęczna), aktualnie licen-
cjonowany menedżer piłkarski, reprezen-

tujący m.in. Roberta Lewandowskiego. 
W otwarciu uczestniczyli działacze PO 
i niektórzy przedstawiciele władz samo-
rządowych.

Minister Joanna Mucha podkreśliła, 
że bardzo się cieszy z powstania biura bo z 
Łęczną wiąże ją sentyment, bo na przykład 
współuczestniczyła przy powstawaniu 
Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawcze-
go w Łęcznej, który przede wszystkim 
zapewnia edukację dzieciom i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim lub z niepełnosprawnością 
sprzężoną, która umożliwi im funkcjono-
wanie w społeczeństwie. Mówiła też, że 
bardzo chciałaby żeby biuro poselskie sta-
ło się ośrodkiem integracji działaczy partii 
ale przede wszystkim centrum inicjatyw 
społecznych na rzecz rozwoju regionu i 

jego mieszkańców. 
U r o c z y s t o ś ć 

otwarcia biura posel-
skiego była skromna, 
a minister J. Mucha 
wykorzystała czas do 
zapoznania się z bie-
żącymi problemami 
naszego regionu. Bur-
mistrz Łęcznej skarżył 
się na przykład pani 
minister na decyzje 
wojewody lubelskiej 
a wójt Cycowa pod-
niósł problem dziw-
nego wyróżniania 
przez ministerstwo 

ochrony środowiska, w sprawie przyszłe-
go wydobywania węgla na terenie gminy 
Cyców, australijskiej spółki węglowej w 
stosunku do naszej Bogdanki. 

W biurze poselskim PO w każdą śro-
dę, w godzinach 17-19 pełnić będą dyżury 
działacze tej partii, którym można będzie 
zgłaszać różne problemy i zapytania do 
posłów PO. Przyjeżdżać też będą, chociaż 
nie tak często sami posłowie.          

                                                 (nor)
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W Polsce według statystyk GUS 
prawie 50 proc. gospodarstw domo-
wych wykorzystuje do ogrzewania 
mieszkań paliwa stałe (głównie węgiel 
i drewno), a 40 proc. pobiera ciepło z 
sieci. Jedynie 10 proc. gospodarstw 
ogrzewa domy gazem ziemnym. 

Pozostała niewielka część polskich 
gospodarstw domowych systemy grzew-
cze opiera na paliwach ciekłych takich jak 
gaz czy olej opałowy. Najmniej popularne 
są w Polsce rozwiązania ekologiczne – ko-
lektory słoneczne wykorzystuje zaledwie 
jedno gospodarstwo domowe na 300, a 

pompy ciepła jeszcze mniej – jedno na 
3000. Ogrzewanie elektryczne stosuje się 
sporadycznie, raczej do dogrzewania po-
mieszczeń niż jako główne źródło ciepła.

GUS przeanalizował również koszty 
ogrzewania mieszkań w przeliczeniu 
na metr kwadratowy powierzchni w za-
leżności od źródła ciepła. Co prawda w 
opracowaniu uwzględniono jedynie zakup 
paliwa, bez kosztów instalacji oraz eksplo-
atacji, ale i tak zestawienie dosyć dobrze 
oddaje opłacalność stosowania różnych 

paliw. Nośnikami o najniższych kosztach 
zakupu okazały się węgiel kamienny i gaz 
ziemny – odpowiednio 20 i 27 zł/m2. W 
średnim przedziale cenowym znalazło się 
ciepło z sieci 30 zł/m2. Najdroższe nośniki 
to olej opałowy i energia elektryczna – 40 
zł/m2. Analiza tabeli cen paliw wyraźnie 
wskazuje też, że energia na ogrzewanie 
coraz bardziej obciąża domowe budże-
ty. To zaś pokazuje, że węgiel jeszcze 
bardzo długo będzie dominującym pali-
wem stosowanym do ogrzewania wielu 
mieszkań.

Jest najtańszy i bardzo wydajny. 1 kg 
węgla kamiennego 
daje 29,33 MJ ener-
gii, natomiast 1 kg 
drewna (suchego o 
15% wilgotności) 
6,5-11 MJ. Więcej 
energii można co 
prawda uzyskać z 
paliw płynnych ale 
za to zdecydowanie 
droższych – 1 kg 
oleju opałowego 
reprezentuje 42 
MJ, natomiast  1 
m3 gazu ziemnego 
32,26 MJ. 

Można nawet 
powiedzieć, że wę-
giel a także drewno 
– najstarsze źródła 
ciepła, przeżywają 

obecnie kolejny swoisty renesans. Sta-
ło się tak za sprawą nowych urządzeń 
grzewczych i oczywiście ze względów 
ekonomicznych.

Przez wiele lat w kotłowniach sto-
sowane były typowe, najprostsze kotły 
komorowe, w których komora spalania 
stanowi zazwyczaj jedną całość z komorą, 
gdzie wrzuca się opał. Jako paliwo najczę-
ściej wykorzystywano w nich węgiel typu 
orzech (o wielkości 50-150 mm) lub po 
prostu miał węglowy. Jednak w latach 90. 

XX wieku pojawiły się w Polsce pierwsze 
kotły na węgiel z podajnikiem automatycz-
nym. Aby paliwo mogło być dozowane 
niewielkimi porcjami, wykorzystywano 
w nich węgiel o wielkości 5-25 mm, 
określany jako groszek. I chociaż począt-
kowo kotły te były znacznie droższe niż 
tradycyjne, to mniejsza ilość popiołu oraz 
czystsze spaliny (wynika to z precyzyjne-
go doprowadzenia powietrza i paliwa w 
procesie spalania oraz dzięki wyposażeniu 
kotłów w katalizatory dopalające spaliny) 
spowodowały, że rozwiązaniem tym 
zaczęły się interesować najpierw lokalne 
samorządy, a później osoby budujące domy 
jednorodzinne. 

Dzisiaj producenci kotłów na paliwa 
stałe wprost prześcigają się w oferowaniu 
rozwiązań coraz nowocześniejszych, bez-
pieczniejszych i wygodniejszych w obsłu-
dze. W odróżnieniu od starszych modeli te 
nowe mają wyższą sprawność, możliwość 
automatycznej regulacji procesu spalania 
i wydłużony czas spalania paliw. Mogą 
też uspokoić sumienia pro-ekologicznie 
nastawionych użytkowników, bo spaliny 
z nowoczesnych systemów grzewczych 
zawierają znacznie mniejsze ilości tlenku 
węgla, azotu, dwutlenku siarki i pyłów, 
więc nie są tak szkodliwe dla środowiska. 
Przede wszystkim jednak stosowanie 
tradycyjnych paliw stałych najmniej bije 
po kieszeni ich użytkowników.

 Należy tylko pamiętać o podstawowej 
zasadzie – paliwo musi być suche. Wilgot-
ne nie tylko zakłóca pracę kotła, co może 
doprowadzić do jego uszkodzenia, ale 
znacznie skraca jego żywotność. Jeśli więc 
ktoś już stosuje lub zamierza wykorzysty-
wać węgiel do ogrzewania, to jego zakup 
i transport warto zaplanować, kiedy na 
dworze jest ciepło i sucho. Stosujący drew-
no, wyłącznie lub przemiennie z węglem, 
muszą wiedzieć, że do ogrzewania stosuje 
drewno sezonowane. W nadleśnictwie, 
ani w składzie nie można zakupić drewna 
sezonowanego i proces jego suszenia trzeba 
przeprowadzić samodzielnie. Powinien 
trwać minimum 1,5 roku. 

R. Nowosadzki

Węgiel ciągle najtańszy
3 czerwca rada nadzorcza Lubel-

skiego Węgla „Bogdanka” zatwier-
dziła zaproponowaną przez zarząd 
„Strategię rozwoju i działania na 
lata 2013-2020”. Dokument zakłada, 
że wydobycie będzie systematycznie 
rosnąć, by w 2018 r. osiągnąć poziom 
około 12 mln ton. 

Dzięki temu Bogdanka chce umoc-
nić swoją pozycję głównego dostawcy 
węgla w kraju. Spółka szacuje, że w 2015 
r. jej udział w dostawach tego surowca 
energetycznego w Polsce zwiększy się do 
20 proc. z obecnych 14 proc. Już w 2014 
r. Bogdanka zamierza wydobyć 10,5 mln 
ton węgla, a w kolejnym 11,5 mln. Jed-
nocześnie zarząd na lata 2013-2015 za-
rekomendował walnemu zgromadzeniu 
wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy 
spółki na poziomie 60 proc. osiągniętego 
skonsolidowanego zysku netto.

Do końca 2014 roku spółka chce więc 
przede wszystkim zakończyć proces inwe-
stycyjny, którego celem jest podwojenie 
produkcji węgla handlowego – w 2011 roku 
kopalnia wydobyła 5,8 mln ton. Wzrostowi 
wydobycia służyć będą też między innymi 
dodatkowe inwestycje w modernizację szy-
bu 1.5 w Nadrybiu, które pozwolą właśnie 
na wzrost zdolności produkcyjnych netto 
do tych ok. 12 mln ton. 

Nowa strategia zakłada nie tylko ilo-
ściowe zwiększenie wydobycia. Bogdanka 
chce dalej pozostać liderem efektywności 
w górnictwie, przy zmniejszeniu do 2017 
roku jednostkowego gotówkowego kosztu 
wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15 
proc. w stosunku do roku 2012, w ujęciu 
realnym. Efektywności ma służyć również 
utrzymanie pozycji lidera innowacyjnych 
rozwiązań technicznych poprzez realiza-
cję projektu Inteligentna Kopalnia.

Dokument chociaż dotyczy działań w 
latach 2013-2020 swoim znaczeniem wybie-
ga znacznie dalej. Chodzi tu o podwojenie 
zasobów węgla i długości życia kopalni do 
około 2050 roku, poprzez uzyskanie konce-

sji i zagospodarowanie nowych perspekty-
wicznych obszarów, co dałoby  zwiększenie 
zasobów operatywnych od 237 mln ton do 
nawet około 450 mln ton.

Strategia nie ogranicza się również 
tylko do wydobycia węgla. Bogdanka sy-
gnalizuje w niej, że analizuje dwa projekty 
związane z energetyką. Pierwszy to program 
inwestycyjny spółki zależnej, czyli Łęczyń-
skiej Energetyki, zakładający budowę bloku 
energetycznego o mocy 69 MWt i 77 MWe 
wraz z niezbędnymi instalacjami pomocni-
czymi. Byłby to blok zlokalizowany na te-
renie Bogdanki. - W tym projekcie brane jest 
pod uwagę spalanie mułów popłuczkowych z 
pras filtracyjnych, które dzisiaj są odpadem. 
Ostateczna decyzja w sprawie projektu bę-
dzie oczywiście zależała od wyników analiz 
inwestycji - uważa Zbigniew Stopa, prezes 
zarządu LW Bogdanka. Decyzja dotycząca 
projektu Energetyki Łęczyńskiej będzie też 
zależała od wyników analizy inwestycji 
alternatywnej, czyli rozważanej przez 
grupę GDF Suez Energia Polska budowy 
elektrowni o mocy 500 MWe. W sprawie 
współpracy przy tym projekcie LW Bog-
danka i Elektrownia Połaniec z grupy GDF 
Suez Energia Polska podpisały niedawno 
list intencyjny. 

Dla posiadaczy akcji Bogdanki ważną 
informacją jest jaka część wypracowanego 
zysku trafi do nich w postaci dywidendy. 
Za rok 2012 zarząd zarekomendował 
dywidendę sięgającą 60 proc. zysku 
spółki, łącznie 172 mln zł, a pozostałą 
kwotę, czyli 114,9 mln zł przeznaczyć 
na kapitał rezerwowy Spółki. Ostateczną 
decyzję dotyczącą podziału zysku za rok 
obrotowy 2012 podjęło Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOG-
DANKA S.A. 27 czerwca zdecydowało, 
że każdy kto w dniu 15 września 2013 
roku posiadać będzie akcje Bogdanki, 
otrzyma dywidendę w wysokości 5,06 
zł za akcję, która zostanie wypłacona z 
dniem 1 października 2013 roku.

Ryszard Nowosadzki

Nowa strategia Bogdanki
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Przegląd Cycowa

Podczas tegorocznego konkur-
su ekologicznego nagrodzonych 
zosta ło  165 uczniów z  7  szkół 
pods tawowych z  te renu  gminy 
Cyców (w Cycowie, Garbatówce, 
Głębokiem,  Mal inówce ,  S taw -
ku oraz filialnych w Bekieszy i 
Świerszczowie). 

W ramach konkursu głównego 
rozdano 21 rowerów, 5 namiotów, 4 
MP-4, 10 śpiworów, 7 plecaków tury-
stycznych, 12 zestawów do badming-
tona, 9 zestawów do tenisa stołowego, 
52 piłki, 30 gier planszowych i 3 szt. 
puzzli. 

Największą ilość punktów aż 945 
zdobył Kacper Wołosiuk ze Szkoły 
Podstawowej z Cycowa. Kolejne 
miejsca zdobyli: Klaudia Ugarenko, 
Adam Jastrzębski, Pękała Anna, Sochaj 
Katarzyna, Wichrowski Kacper, Rut-
kowski Krzysztof, Golan Dawid, Pro-
kopiuk Sandra, Modrzyńska Emilia, 
Magdalena Leszczyńska, Król Natalia, 
Sawicka Weronika, Sochaj Emilia, 
Tkacz Agnieszka, Bronecki Julian, 
Witkowska Paulina, Czochara Michał, 
Czarnecki Marcel, Żywiec Dawid, Po-
łetko Kacper. Wszystkie osoby zdobyły 
główną nagrodę czyli rower. 

Piknik ekologiczny
19 czerwca 2013 roku na obiektach Zespołu 

Boisk Sportowych „Orlik” przy Zespole Szkół w 
Cycowie odbył się Piknik ekologiczny podsumowu-
jący V Edycję Konkursu Ekologicznego pn. „BĄDŹ 
EKO – segreguj odpady”.

Rozstrzygnięte zostały też dwa 
konkursy plastyczne pn. „Ziemie 
mamy tylko jedną” oraz „Z ekologią na 

REDAGUJE: Wydział Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu: 
Małgorzata Kolary-Woźniak, Rafał Kloc, Beata Cieślińska, Natalia Golonka, 

Łukasz Pawlak, Wiktor Piotrowski, Łukasz Borowiec, Dominika Sacawa, Marcin Mozgawa
Kontakt: fundusze@powiatleczynski.pl, tel. 81 752 64 20. 

Więcej informacji na www.powiatleczynski.pl
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OSTRZEŻENIE

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłosił prze-
targ na dzierżawę na okres do 3 lat lokali 
w budynkach znajdującycyh się na al. Jana 
Pawła II 95A.

Przedmiotem dzierżawy są lokale ozna-
czone następującymi numerami: 323 o pow. 
15,56 m2, 306  o pow. 16,47 m2, 307 o pow. 
19,88 m2, 308  o pow. 11,10 m2, 312 o pow. 
22,44 m2, 315 o pow. 23,10 m2, 316 o pow. 
22,77 m2 i 317 o pow. 22,77 m2 znajdujące 
się na  III piętrze w budynku A-300, przy  Al. 
Jana Pawła II 95 w Łęcznej.. Lokale oznaczone 
numerami 306, 307 i 308 stanowią zespół 
i wydzierżawione będą łącznie, pozostałe 

Powiat Łęczyński 
jest najlepszym Powia-
tem w Polsce! 28 maja 
podczas uroczystej Gali 
Wicestarosta Kazimierz 
Budka oraz Naczelnik 
Wydziału Funduszy Eu-
ropejskich, Informaty-
zacji, Rozwoju i Promo-
cji Powiatu Małgorzata 

Kolary-Woźniak odebrali statuetkę za 
zajęcie 1 miejsca w kategorii Powiatów w 
plebiscycie „Markowy Samorząd” zorgani-
zowanym przez Wolters Kluwer. 

Rywali było sporo, bo aż ponad 
700 samorządowców z całego kraju 
wzięło udział w konkursie. Ale to 
właśnie Powiat Łęczyński został laure-
atem konkursu. Jury składające się ze 
specjalistów w dziedzinie marketingu 
terytorialnego oraz ekonomii jedno-
stek samorządu terytorialnego doce-
niło działania Powiatu Łęczyńskiego 
realizowane w celu budowy marki i 
przyspieszania rozwoju społeczno-
gospodarczego naszego regionu.

Jury pod uwagę brało m.in.: jakiej 
wysokości środki JST pozyskały w 
latach 2010 – 2011 ze źródeł pozabudżeto-
wych, finansowanie działań promocyjnych 
z alternatywnych źródeł, definiowanie 
wyróżnika/wizytówki przez sam samorząd, 
hasło przewodnie samorządu, system 

Niedawno do 
Państwowego Po-
wiatowego Inspek-
tora Sanitarnego 
z g ł a s z a n e  b y ł y 
przez przedsię-
biorców  przypad-
ki otrzymywania 
s f a ł s z o w a n y c h 

pism wzywających do zapłaty za czynności 
kontrolne.

 Wysyłane pisma zawierają wezwanie 
do zapłaty kwoty 135 zł na wskazane konto 
bankowe. Na pismach widnieje podpis osoby 
oznaczonej jako Dorota Jurek, Naczelnik Działu 

lokale mogą być wydzierżawione odrębnie. 
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną 
i telefoniczną, centralne ogrzewanie.  Lokal 
nr 323 do dnia 31 lipca 2013 r pozostaje w 
dzierżawie. Brak jakichkolwiek zobowiązań  
i obciążeń dotyczących pozostałych lokali 
przeznaczonych do dzierżawy. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Łęczna 
nieruchomość przeznaczona jest na usługi 
publiczne Poszczególne lokale przeznaczone 
są na działalność usługową nieuciążliwą ad-
ministracyjno – biurową.

Cena wywoławcza wysokości miesięcznego 
czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni lokalu  
wynosi 12,00 zł netto (słownie: dwanaście 
złotych) plus należny podatek VAT.  Oprócz 
kosztów czynszu dzierżawcy ponoszą koszty: 
energii elektrycznej wg wskazań podlicznika, 
ogrzewania proporcjonalnie do powierzchni 
wydzierżawionej, wody, ścieków, śmieci, dzier-
żawy pojemnika na śmieci proporcjonalnie do 
ilości osób zatrudnionych. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi-
zyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyso-
kości  100 zł (słownie: sto złotych). w odniesie-
niu do każdego z lokali odrębnie należy wpłacić 
w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 lipca 2013r. 
na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 
Al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 

identyfikacji wizualnej, formy komunikacji z 
mieszkańcami.

„Jestem dumny, że nasze działania zostały 
zauważone na forum ogólnopolskim. O tym, 
że zajęliśmy I miejsce zadecydowało kilka 
czynników: duża ilość pozyskanych środków 
na inwestycje, dobrze opracowana marka 
„Kameralne Pojezierze”, a przede wszystkim 
współpraca przy projektach z innymi samo-
rządami i organizacjami” – komentuje Starosta 
Łęczyński Adam Niwiński.

 „Ta nagroda to ukoronowanie naszej 
dziesięcioletniej pracy. W tym czasie udało 
się zrealizować wiele ciekawych i innowa-
cyjnych projektów, jak budowa regionalnej 
sieci internetowej, sieć telecentrów, budowa 
ścieżki rowerowej na Pojezierzu, a oprócz 
tego wykreowaliśmy inicjatywy znane w 
całym regionie, jak Majówka Historyczna w 
Zawieprzycach” – dodaje Małgorzata Kolary-
Woźniak Naczelnik wydziału FIRP.

Warto przypomnieć, że wiele z inicjatyw Po-
wiatu Łęczyńskiego zostało już docenionych. W 
2011 r. portal www.turystyka-pojezierze.pl za-
jął I miejsce w kategorii „Strona internetowa” 
w konkursie „Kryształowa Elka”, z kolei szlak 

turystyczny „Magia miejsc”, który promowany 
był przez cykl imprez w 2010 r. zdobył wyróż-
nienie w konkursie na najciekawszą ofertę 
turystyczną w regionie lubelskim.

Szczególny powód do dumy dla władz 
powiatu stanowi Szpital Powiatowy w Łęcznej, 
który sukcesywnie buduje sobie coraz silniej-
szą pozycję w naszym kraju. Funkcjonujące w 
ramach szpitala Wschodnie Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej 
z lądowiskiem dla śmigłowców i jedyną we 
wschodniej Polsce komorą hiperbaryczną oraz 
Ośrodek Chirurgicznego Leczenia Otyłości i 
Chirurgii Metabolicznej. Bez wątpienia są to 
placówki wyróżniające się nowoczesnością i 
jakością usług w skali kraju.

Powiat Łęczyński najlepszym 
Powiatem w Polsce

Higieny Pracy, Referat Inspekcji Sanitarnej II 
izba kontrolna. Pod znakiem orzełka na pi-
śmie znajduje się formuła „Referat Inspekcji 
Sanitarnej dla (nazwa miasta) w obszarze 
województwa (nazwa województwa)”. 
Pisma zawierają pieczęć pocztową nadania 
z Krakowa.

Komórki organizacyjne o nazwie „Referat 
Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna” nie 
istnieją w strukturze Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, zatem każde pismo z tak ozna-
czonym nadawcą jest sfałszowane. 

Każdy taki przypadek powinien być 
bezzwłocznie zgłaszany do organów 
ścigania.

Lokale do wynajęcia

89 1020 3206 0000 8202 0006 4535. W ty-
tule przelewu należy wskazać numer lokalu,  
w stosunku do którego oferent przystępuje 
do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 
2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A (sala konfe-
rencyjna, parter):

Lokal • 323 o pow. 15,56 m2– o godz. 
10,00;
Lokal • 306,  307 i 308 o łącznej pow. 
47,45 m2 – o godz. 10.30;
Lokal • 312 o pow. 22,44 m2 – o godz. 
11.00;
Lokal • 315 o pow. 23,10 m2 - o godz. 
11.30;
Lokal • 316 o pow. 22,77 m2 – o godz. 
12.00;
Lokal • 317 o pow. 22,77 m2 – o godz. 
12.30;

Przetarg będzie ważny bez względu na 
liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego 
pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej. 

Dodatkowe informacje o przedmio-
cie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami – pok. Nr 2          
(tel. 081 752 64 72) lub nr 7 (81 752 64 70).

co dzień” oraz konkurs fotograficzny 
pn. EKO – Cyców w obiektywie”. 
Pierwsze miejsca zajęli: Klaudia Wa-
łecka ze Szkoły Podstawowej w Głę-
bokiem, Klaudia Wnętrzak ze Szkoły 
Podstawowej z Cycowa oraz Kacper 
Wichrowski ze Szkoły Podstawowej 
z Cycowa.

Celem projektu „BĄDŹ EKO – 
segreguj odpady” było wspomaganie 
aktywnej edukacji ekologicznej  i 
działań na rzecz gospodarki odpa-
dami, a najbardziej namacalnym 
efektem tych działań fakt, że w 
ramach te j  V Edycj i  Konkursu 
Ekologicznego uczniowie zebrali 
ogółem 3100 kg makulatury, 9110 
kg szkła, 1160 kg aluminium i 4140 
kg tworzyw sztucznych. 

Projekt kosztował ponad 15 tys. zł z 
tego 5 tys. zł to środki pozyskane na ten 
cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie. Pozostała kwota pochodziła z 
budżetu gminy Cyców.

Wręczenie nagród nie było oczy-
wiście jedynym elementem pikni-
ku. Dla młodzieży zorganizowano 
wspólną zabawę, a wcześniej mogli 
obejrzeć występ młodzieżowego ze-

społu z Cyco-
wa, sportową 
r y w a l i z a c j ę 
s w o i c h  r ó -
wieśników a 
także widowi-
skowe pokazy 
strażaków. Ci 
ostatni korzy-
stając z pięk-
nej, słonecznej 
pogody zorga-
nizowali chęt-
nym darmowy 
prysznic.   

27 czerwca w Gminnym Domu 
Kultury w Cycowie odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2012/2013 
w ośmiu Punktach Przedszkolnych pro-
wadzonych w ramach projektu „Punkty 
Przedszkolne szansą edukacyjną dla dzieci 
wiejskich z Gminy Cyców”. 

Spotkanie to było też okazją do 
pożegnania się z przedszkolem dla dzieci 
kończących edukację przedszkolną, które 

od nowego roku szkolnego wkroczą w 
szkolne mury. Tego dnia 105 przedszko-
laków zaprezentowało wspólny pro-
gram artystyczny, nagradzany gromkimi 
brawami i uśmiechem ze strony gości. 
Śpiewając, recytując i tańcząc maluchy 
pokazały, czego nauczyły się przez cały 
rok w przedszkolu. Następnie z rąk wójta 
gminy Cyców i zastępcy wójta dzieci 
otrzymały jednakowe dyplomy i upomin-
ki, których zakup był współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Impreza zakończyła się wspólnym słod-
kim poczęstunkiem.  

My już dzisiaj z niecierpliwością 
czekamy na rozpoczęcie nowego roku 
przedszkolnego 2013/2014. Wszystkich 
chętnych, którzy do tej pory nie słyszeli o 
naszym projekcie, zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej Urzędu Gminy 
Cyców www.ugcycow.pl. W zakładce 
Punkty Przedszkolne znajdą Państwo 
informacje i fotorelacje z wydarzeń mają-
cych miejsce w naszych przedszkolach. 

Tekst i foto: Ewelina Stopa
Projekt współfinansowany przez UE 

w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie roku
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Ogłoszenia drobne

Lato to czas remontów naszych 
mieszkań ,można więc wykorzystać 
coraz bardziej popularny element 
dekoracyjny jakim jest biokominek 
(programy Dekoratornia i Bitwa 
o dom). 

Biokominki nie wymagają prze-
wodu kominowego a wystarczy jedy-
nie zwykły system wentylacyjny. W  
biokominkach płonie żywy, naturalny 
ogień, który dzięki połączeniu stali 
szlachetnej, szkła hartowanego i 
kamienia daje niepowtarzalny efekt. 
Nowoczesne wzornictwo doskonale 
dopasowuje się do współczesnych 
minimalistycznych jak i tradycyjnych 
pomieszczeń. Biokominek oprócz wa-
lorów estetycznych jest wydajnym źró-
dłem ciepła, stanowi znakomite uzu-
pełnienie standardowego ogrzewania 

i jest szczególnie przydatny w okresie 
wiosny oraz jesieni. W biokominkach 
cała wytworzona energia pozostaje w 
pomieszczeniu. Ceny tych urządzeń  
zaczynają się ad 180 zł ,dostępnych w 
firmie ARPAbud.

Firma ARPAbud zajmuje się 
również budową tradycyjnych ko-
minków, pieco-kominków, odku-
rzaczy centralnych, instalacji reku-
peracyjnych i montażem wkładów 
kominowych wykonanych z blachy 
żaroodpornej.

Zapraszamy na stronę: www.ar-
pabud.pl (odnośnik kratki.pl) oraz do 
SALONU CIEPŁA I WENTYLACJI 
Łęczna ul Średnia 14a. 

Służymy pomocą tel.  nr. 81 
7521709. 

(t. spons.)

Kominek w bloku

Mam do wynajęcia garaż w Łęcznej przy 
ul. Wojska Polskiego. Tel: 602 598 557
Sprzedam mieszkanie 32m2 dwupokojo-
we 8/10 piętro. Częściowo wyremontowa-
ne. Tel: 665 324 742  
Sprzedam działkę budowlaną, Kolonia 
Stara Wieś 36ar,ogrodzona, doprowadzona 
woda i prąd, atrakcyjna lokalizacja. Cena 
4 tys. za ar. Tel: 697 154 093
Sprzedam własnościowe M3 47m2 2/10, 
ciepłe, zadbane, dobra lokalizacja. ul. Sta-
szica 5. Tel 696 365 551
Wynajmę dla pracującego mężczyzny nie-
zależny pokój w domku jednorodzinnym w 
Łęcznej. Tel: 723 975 060
Sprzedam 2 działki budowlane  2 x 0,25 
ar.w Zezulinie - centrum. Wszystkie media. 
Tel: 721 290 357
Sprzedam dom z działką 6ar lub 12ar. 
Kuchnia 5 pokoi, 2 oddzielne łazienki, 
2 garaże wolnostojące.Oś. Milejów. Tel: 
607 115 654
Wywiozę stare pralki, lodówki. Tel: 609 411 402
Sprzedam działki budowlane o powierzch-
ni 14ar. Turowola Kolonia . Media. Pilnie. 
Tel: 502 378 484
Sprzedam mieszkanie M3 48m2 3/3 
piętro. Winda+ parking podziemny. Kom-
fortowo wykończone, dobra lokalizacja ul. 
Szkolna. Tel: 502 378 484
Wynajmę lokal 60m2 w Łęcznej przy ul. 
Armii Krajowej Tel. 606-146-795
Do wynajęcia utwardzony plac 1500m2 na 
skład np. materiałów budowlanych, węgla, 

Łęczna ul. Przemysłowa 21, t. 608 657 288
Do wynajęcia garaże 80m2, utwardzony plac 
1000m2 na skład np. mater. budowl., węgla, 
Włodawa ul. Żołnierzy WiN 18, t.608 657 288  

Ogłoszenia firmowe

Usługi Nadzoru Budowlanego 
- kierownik budowy domów jednorodzinnych, 
budynków, inspektor nadzoru budowy domów 
jednorodzinnych, budynków. Adaptacje projek-

tów typowych, wykonywanie kosztorysów, ocena 
stanu technicznego budynków. 

Marian Małyska ul. Orląt Lwowskich 2/20 
Łęczna, tel: (81) 752 07 32, 660 237 734

Firma  Express finanse oferuje 
pożyczki chwilówki bez BIK-u, z dojaz-
dem do klienta. Łęczna. Tel: 604 233 019

Układanie kostki brukowej. 
Różne wzory i kolory. Tanio i solidnie. 

Tel: 695 868 724

Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna (Wamex - boczne wejście)
tel.: 784 338 707, dział reklamy: 602 811 876, 500 295 677
www.e-pojezierze.pl, e-mail: pojezierze@wp.pl

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i poprawek oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

“Pojezierze” jest kolportowane do mieszkań w Łęcznej. 
Na terenie powiatu łęczyńskiego można ją otrzymać w urzędach oraz wy-
branych sklepach i punktach usługowych. 
W Lublinie gazetę można znaleźć w urzędach i na wybranych stacjach 
paliw.
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Redaguje zespół: Ryszard Nowosadzki (redaktor naczelny), 
Tomasz Pastuszak (sekretarz redakcji), Dariusz Staniak (dział 
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Gileta, Grzesiek Kuczyński, Łukasz Olszewski. 

Jeśli jesteś osobą, która chce na-
uczyć się obcego języka, zrobić to w 
przyjemny i skuteczny sposób, możesz 
skorzystać z usług Leader School. 
Otwarta w ubiegłym roku w Łęcznej 
szkoła językowa wyróżnia się sposobem 
nauki. Już nie wkuwasz na pamięć 
setek niezrozumiałych słówek, nie mu-
sisz godzinami ślęczeć nad zeszytami i 
książkami powtarzając zajęcia. 

Małe grupy, w których czujesz 
się komfortowo, uśmiechnięci i profe-
sjonalnie przygotowani lektorzy oraz 
sposób zdobywania wiedzy w Leader 
School przynosi doskonałe efekty. 
Lektor pokazując okno, drzwi, długopis, 
wypowiada zbiór słów, które po prostu za 
nim powtarzasz, a po chwili potrafisz odpo-
wiadać na pierwsze pytania. Sposób jest na 
tyle skuteczny i intuicyjny, że po kilkunastu 
tygodniach można już na poziomie pod-
stawowym rozmawiać w języku obcym. 
Dodatkowo w pakiecie kursu 
szkoła udostępnia profesjonalną 
platformę e-learningową.

Jest to metoda szczególnie 
przydatna jeśli wybierasz się 

do pracy za granicą i nie możesz przejść 
pełnego dwuletniego kursu. Szkoła Leader 
School może w trybie przyśpieszonym 
przygotować cię na poziomie komuni-
katywnym tak, abyś poradził sobie w 
obcym kraju. Leader School to szkoła dla 
całej rodziny, zajęcia dla najmłodszych 
prowadzone są według programów: Leo 
English oraz Leo Maniak,  wszechstronnie 
rozwijające intelekt dziecka. Prowadzone 
są także zajęcia wakacyjne, podczas któ-
rych dziecko spędza czas na zabawach z 
rówieśnikami przy okazji ucząc się. Zain-
westuj w siebie lub swoje dziecko. Poznaj 
i naucz się języka obcego w najlepszej 
językowej szkole w Łęcznej. Przyjdź na 
bezpłatną lekcję pokazową i na własne 
oczy przekonaj się, że warto. 

Leader School, Łęczna, ul. Szkolna 6 
tel. kom. 607 266 313, tel. kom. 609 939 
620, www.leczna.leaderschool.pl.

(t. spons.)

Języków ucz się z najlepszymi Osoby z niepełnosprawnością
szukają pracodawców do odbycia stażu
w ramach projektu unijnego

Do kogo skierowany jest projekt? Pytamy Ewę Karpiuk – Koordynatorkę Projektu
Ewa Karpiuk: Projekt skierowany jest do: 
-- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkałych na terenie 
powiatu lubelskiego (z wyłączeniem miasta Lublin), łęczyńskiego lub lubartowskiego. 
- pracodawców zamierzających zatrudnić lub przyjąć na staż osoby niepełnosprawne

Czy wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą 
uczestniczyć w projekcie?
EK:EK: Niestety nie. Podstawą zakwalifikowania do udziału w projekcie jest bycie zdolnym 
do wykonywania zatrudnienia – można to zweryfikować w orzeczeniu o 
niepełnosprawności. Ponadto kandydat do udziału w projekcie musi pozostawać bez  
zatrudnienia.

Co to oznacza?
EK:EK: Do projektu przyjmujemy osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne 
lub poszukujące pracy oraz osoby niezatrudnione, nie występujące w ewidencjach PUP. 
Podkreślam, że mogą to być wyłącznie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wcześniej mówiła Pani, że przyjmujecie tylko osoby zdolne do wykonywania 
zatrudnienia…
EK:EK: Tak. Jednym z celów projektu jest odbycie przez wszystkich uczestników projektu 
staży u pracodawców, a nawet podjęcie zatrudnienia. Tylko osoby o wskazanej w 
orzeczeniu zdolności do podjęcia zatrudnienia mogą być angażowane przez 
pracodawców.

Na co mogą liczyć pracodawcy przyjmując na staż Uczestników Projektu?
EK:EK: Przede wszystkim na wykwalifikowanych pracowników w swoim zakładzie pracy. 
Uczestnicy Projektu przygotowani będą do pracy w następujących zawodach: pracownik 
administracyjno – biurowy, kucharz małej gastronomii, kelner – barman i florysta. Każde 
szkolenie wzbogacone zostanie o moduł z obsługi kasy fiskalnej oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Sfinansujemy koszty stypendium stażowego wraz z należnymi składkami. 
Uczestnicy projektu będą mieli ważne zaświadczenia lekarskie. Pracodawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia obowiązkowego instruktażu stanowiskowego z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny praczakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak długo będą trwały staże?
EK: Minimalny okres stażu do 3 miesiące, maksymalny 6. To Pracodawca zdecyduje jak 
długo będzie trwał staż w jego zakładzie pracy. Pierwsi stażyści będą przygotowani do 
pracy już we wrześniu br.

Czy pracodawca może sam wybrać „swojego stażystę”?
EK: Oczywiście. Pod warunkiem że będzie to osoba zakwalifikowana do projektu. 
Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o przyjęcie stażysty – formularz 
„zgłoszenie wolnego miejsca stażu” dostępny jest na stronach internetowych, których 
adresy podajemy poniżej - będziemy mogli informować Państwa o możliwości 
przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na staż po odbyciu przez  
nich obowiązkowych szkoleń. Ponadto zachęcamy kandydatów do samodzielnego 
poszukiwania miejsc stażowych. W tym celu mogą oni sami pukać do Państwa drzwi. 
Proszę nie odmawiać i poświęcić chwilę wolnego czasu na rozmowę. Dzięki 
samodzielnemusamodzielnemu pozyskaniu pracodawcy Kandydaci będą mieli większe szanse na 
zakwalifikowanie się do projektu.

Mówiła Pani, że jednym z celów projektu jest podjęcie zatrudnienia. Czy po 
odbytym stażu Pracodawcy mają obowiązek zatrudnić stażystę?
EK: Nie ma takiego obowiązku, aczkolwiek w pierwszej kolejności będziemy kierować 
na staże do tych Pracodawców, którzy zadeklarują zatrudnienie. Minimalne warunki 
zatrudnienia to zangażowanie na  3 miesiące na minimum pół etatu w przypadku umowy 
o pracę. W przypadku umowy umowa zlecenia/ o dzieło okres obowiązywania umowy to 
minimum trzy miesiące a wartość umowy zlecenia/ o dzieło nie może być niższa niż 
3-krotność minimalnego wynagrodzenia.

MamMam jeszcze jedno pytanie: kto może być Pracodawcą w projekcie „Równi na 
rynku pracy?
PracodawcamiPracodawcami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, a także inne jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniając wymogi prawne i 
społeczne, zatrudniają pracowników. Mogą to być zakłady pracy chronionej oraz 
pracodawcy z otwartego rynku pracy. Należy pamiętać jednak o tym, że co do zasady 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą pracować jedynie w zakładach 
pracy chronionej. W ramach projektu będziemy mieli uczestników o różnym stopniu 
niepełnosprawności.

Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnieniaDziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia
EK: Ja również dziękuję i zachęcam wszystkich Pracodawców do kontaktu.

Projekt „Równi na rynku pracy” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Społeczno – Gospodarczego sp. z o.o. 
w partnerstwie z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Łęcznej 

i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lubartów, ul. Cmentarna 10, tel. 081 855 14 20
Łęczna: ul. Krasnystawska 52, tel. 081 752 29 20
Lublin: ul. Rynek 7, tel. 81 528 53 24
www.arsg.lublin.pl, www.zaz.leczna.pl

WIĘCEJ INFORMACJI 


