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Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego koordynuje pracę służb

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów 

Już od kilku miesięcy trwają 
zmagania z epidemią Covid-19. Od 
3 października powiat łęczyński 
znajduje się w czerwonej strefie, 
do której od 24 października włą-
czony został obszar całego kraju, 
w związku z czym zaostrzone zo-
stały też dotychczasowe zasady 
bezpieczeństwa. Chociaż nasz po-
wiat nie uniknął ognisk koronawi-
rusa, to dzięki harmonijnej współ-

pracy wielu jednostek sytuacja 
ulega stabilizacji.

W obecnej sytuacji wszystkie jed-
nostki i służby pracują w warunkach 
szczególnych, wymagających więk-
szego niż zazwyczaj zaangażowania 
sił i środków, co przekłada się rów-
nież na pracę Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Aby za-
pewnić sprawny przepływ informacji 
i móc adekwatnie reagować,  PZZK 

pozostaje w stałym kontakcie nie tylko 
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, ale także Gminnymi 
Centrami oraz innymi podmiotami, bio-
rącymi udział w zwalczaniu pandemii. 
Posiedzenia PZZK odbywają się syste-
matycznie, zaś dopełniający element, 
dający całościowy obraz bieżącej sy-
tuacji w naszym regionie, stanowią te-
lekonferencje organizowane przez Wo-
jewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę.

Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
którego pracami kieruje Krzysztof Nie-
wiadomski – Starosta Łęczyński, or-
ganizuje także wsparcie kadrowe dla 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Łęcznej  - do pracy w stacji 
oddelegowano m.in. dodatkowe osoby 
ze Starostwa Powiatowego. Zespół zaj-
muje się również rozdysponowaniem 
środków zapobiegania i zwalczania epi-
demii do szkół i placówek oświatowych.

Dziękujemy wszystkim jednostkom 
i wolontariuszom zaangażowanym 
w walkę z koronawirusem, a także 
mieszkańcom za przestrzeganie na-
kazów i zaleceń, dzięki którym praca 
zespołu przebiega w sposób niezakłó-
cony. Pamiętajmy – to przestrzeganie 
obowiązujących zaleceń i reżimu sa-
nitarnego decyduje o zmniejszeniu lub 
zatrzymaniu wzrostu zachorowań.

 Tekst: Magdalena Żmuda

Głównym założeniem Solidarnościowego Kor-
pusu Wsparcia Seniorów, uruchomionego przez 
rząd, jest pomoc osobom starszym w czynnoś-
ciach, które wymagają wyjścia z domu, a które 
są utrudnione przez panującą pandemię. W tym 
celu powstały: dedykowana infolinia dla senio-
rów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk 
obrony terytorialnej i pracowników pomocy spo-
łecznej. Dzięki tym działaniom - jak mówi Mini-
ster Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg 
- osoby starsze będą bezpieczniejsze. Koordy-
natorem działań Korpusu jest Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

 
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70 roku 

życia, a w szczególnych przypadkach wsparcie 

mają również otrzymać młodsi seniorzy. W ramach 
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów 
powstała dedykowana infolinia - 22 505 11 11. 
Osoby starsze, dzwoniąc pod  wskazany numer, 
będą mogły prosić o pomoc w czynnościach wy-
magających wyjścia z domu np. zakupy artykułów 
spożywczych czy higienicznych. Szczegółowe in-
formacje na stronie: www.wspierajseniora.pl.

Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i wo-
lontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce 
w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostar-
czą zakupy seniorom, ale też pomogą w obo-
wiązkach domowych czy po prostu porozmawiają 
z osobą starszą.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla se-

niorów, będą mogły zgłosić się przez Internet, wy-
pełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl 
lub osobiście zgłaszając się do lokalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej:
OPS w Cycowie – 82/567 70 41
OPS w Ludwinie – 81/757 03 37
OPS w Łęcznej – 81/ 531 55 26
OPS w Milejowie – 81/ 757 20 54
OPS w Puchaczowie – 81/ 757 50 68
OPS w Spiczynie – 81/ 757 81 86

Zadaniem gminy będzie prowadzenie rejestru 
seniorów, którzy zdecydowali się na pozosta-
nie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. 
W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Po-
żarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Tekst: Magdalena Żmuda 
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Tarcza branżowa - wsparcie dla firm

Koronawirus w Zakładzie 
Opienkuńczo-Leczniczym w Puchaczowie

Piecza zastępcza w okresie epidemii COVID-19
Sytuacja pandemii wymaga od rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej niestan-
dardowych działań, ścisłej współpracy i dy-
scypliny. Dlatego m.in. w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” re-
alizowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 
– 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej wręczyło rodzinom zastępczym, 
jak i dzieciom z Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Kijanach: laptopy, oprogramowa-
nia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
środki ochrony indywidualnej. Ponadto zo-
stały wyposażone 2 miejsca do kwarantanny. 
Oprócz tego rodziny zastępcze są w stałym 
kontakcie telefonicznym z koordynatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak wiemy, człowiek rodzi się z naturalną po-
trzebą więzi, ale aby rozwinęło się przywiązanie 
niezbędna jest aktywność zarówno rodzica jak 
i dziecka. Dlatego mimo czerwonej strefy w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
nadal są organizowane spotkania rodzin biolo-
gicznych z dziećmi. Dotyczy to rodziców, któ-
rzy dążą do tego, aby utrzymywać stały kontakt 
z dzieckiem. Choć na co dzień nie byli w sta-
nie w należyty sposób wywiązać się ze swoich 
obowiązków, to dziecko może mieć pragnienie 
ich zobaczyć, porozmawiać z nimi. Oczywiście 
wszystko odbywa się zgodnie z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności: wywiad dotyczą-
cy obecnego stanu zdrowia, konieczność zakła-
dania maseczek, dezynfekcja rąk czy wietrzenie 
pomieszczeń. 

Tekst: Anna Budzyńska

Branże gastronomiczna, rozrywkowa, 
fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają 
wsparcie w walce z pandemią. Trwają rów-
nież prace nad kolejnymi rozwiązaniami, 
które pomogą uratować polskie przedsię-
biorstwa i miejsca pracy.

- Przedstawione dziś rozwiązania dotyczą 
listopada, ale jeśli będzie to konieczne, w od-
powiednim czasie podejmiemy decyzje o prze-
dłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców na 
grudzień i kolejne miesiące – wyjaśnił podczas 
konferencji prasowej premier Mateusz Mora-
wiecki.

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy 
z branż: gastronomicznej, rozrywkowej (estra-

dowej, targowej, fotograficznej, filmowej), dba-
jącej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekrea-
cja), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary).

Ponadto pracodawcy z branż najbardziej 
dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną 
płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pra-
cowników. Wpłata zaliczek za X-XII będzie prze-
sunięta o pół roku. Wydłużona zostanie możli-
wość skorzystania z już funkcjonujących form 
pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną 
nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz 
pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospo-
darczej, mogą skorzystać z dofinansowania do 
wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. 
Mają na to czas do 30.06.2021.

Źródło: www.premier.gov.pl

Zespół medyczny na oddział zakaźny 
zgłosił się w kilkanaście minut - rozmowa 
z Krzysztofem Bojarskim, dyrektorem Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łęcznej. 

Koronawirus, który zaatakował Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Puchaczowie 
spowodował duże zmiany w szpitalu. Co 
konkretnie się wydarzyło?  

2 października otrzymałem zgłoszenie o po-
dejrzeniu zakażenia koronawirusem u pacjenta 
w ZOL w Puchaczowie. Wcześniej był on dia-
lizowany w Stacji Dializ w Łęcznej. Po teście 
okazało się, że pacjent miał wynik dodatni. 
W tej sytuacji zleciłem, by badania wymazo-
we przeprowadzić u wszystkich pacjentów 
i pracowników ZOL w Puchaczowie.  W sobotę 
rano, 3 października okazało się, że 17 osób 
ma dodatnie wyniki, 11 ujemne, a 3 wątpliwe. 
Jednocześnie zakażenie wykryto u 9 osób 
z personelu, a w kilku przypadkach wynik był 
niepewny. Wymazy należało więc powtórzyć 
za 8 dni. Nie miałem jednak wątpliwości, że 
chorych należało szybko odizolować. Wszyscy 
byli przecież osobami starszymi, pacjentami 
z grupy podwyższonego ryzyka, z wieloma 
chorobami współistniejącymi, niektórzy prze-
bywali w Puchaczowie nawet po kilka lat. 

Ale szpital nie miał oddziału zakaźnego…
Dlatego po uzgodnieniach z władzami po-

wiatu i wojewodą taki oddział z 34 łóżkami 
powstał na bazie oddziału urazowo – ortope-
dycznego. 4 października, w godzinach wie-
czornych pacjenci z Puchaczowa zostali prze-
wiezieni do szpitala w Łęcznej. Nie było innego 
wyjścia, bo jak poinformowało mnie Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, dla takiej gru-
py pacjentów z COVID -19 nie było miejsc na 
oddziałach zakaźnych w regionie. Musieliśmy 
stworzyć własny oddział w szpitalu wykorzy-
stując nasze zasoby. Na szczęście dysponuje-
my nowoczesnym sprzętem i aparaturą. 

Czym konkretnie?
Nasz szpital posiada największy w woje-

wództwie Oddział Intensywnej Terapii z 16 
stanowiskami.  Są jeszcze 4 rezerwowe, któ-
re możemy wykorzystać na wypadek zdarzeń 
masowych. Posiadamy też 10 respiratorów 
mobilnych i transportowych, które mogą być 
także używane na oddziale.  Dla pacjentów 
z COVID-19 przygotowaliśmy 3 stanowiska.  
Natomiast nasze Wschodnie Centrum Lecze-
nia Oparzeń, jako oddział wysokospecjali-
styczny, zostało zakwalifikowane przez woje-
wodę lubelskiego do tzw. III poziomu opieki, 
czyli będzie udzielało pomocy pacjentom opa-
rzonym, w tym także z koronawirusem.  

Zakażeni pacjenci i personel w ZOL w Pu-
chaczowie to nie był jedyny problem epide-
miczny związany ze szpitalem w Łęcznej?

Nie jedyny, ponieważ w tym samym czasie 
zachorowała pracownica oddziału chirurgii. 
Gdy okazało się, że ma wynik dodatni, wszy-
scy lekarze z tego oddziału, a także część pie-
lęgniarek została skierowana na kwarantannę 
domową. Musieliśmy wstrzymać wszystkie 
przyjęcia planowe.    

Uruchamiając w szpitalu nowy oddział 
nie miał pan problemów z personelem?

Absolutnie nie i muszę podkreślić, że kom-
pletowanie zespołu do pracy w oddziale za-
kaźnym zajęło kilkanaście minut! Gotowość 
zadeklarowali lekarze specjaliści chorób we-
wnętrznych, personel pielęgniarski i salowe 
z innych oddziałów szpitalnych. To oznacza, że 
nasz zespół szpitalny wykazał się empatią, du-
żym zaangażowaniem i zrozumieniem trudnej 
sytuacji.

Epidemia się rozwija, jakie plany szpital 
ma na najbliższe tygodnie?

Staramy się w powiecie uruchomić izola-
torium, co w istotny sposób odciąży oddział 
w razie gwałtownego wzrostu zakażeń.  Gdyby 
pandemia nie wyhamowała, biorę pod uwagę 
także konieczność zwiększenia liczby łóżek na 
oddziale zakaźnym. Zrobimy wszystko, żeby 
pomóc tym, którzy będą w potrzebie.

A co z pacjentami, którzy mają inne prob-
lemy zdrowotne?

Przychodnia pracuje normalnie, laborato-
rium i pracownie diagnostyczne wykonują 
badania, działa rehabilitacja ambulatoryjna. 
Oddziały szpitalne nie przyjmują pacjentów 
planowych, leczymy stany zagrożenia życia 
i zdrowia oraz pacjentów ze schorzeniami no-
wotworowymi. Leczymy w warunkach zaost-
rzonego rygoru epidemiologicznego.

Rozmawiała: Danuta Matłaszewska

Rodziny zastępcze 
otrzymały od PCPR 
środki ochrony 
osobistej. Fot. arch. 
PCPR w Łęcznej
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Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolni-
ctwa, informuje o naborze 
wniosków na: Poddziałanie 
4.2 „Wsparcie inwestycji 
w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi 

lub ich rozwój”, który przeprowadzony zo-
stanie w terminie od 26 października do  
24 listopada 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się 
w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu 
na miejsce realizacji operacji.

O pomoc ubiegać się mogą:
1) rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolni-
ków:
● podejmujący prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie przetwarzania produktów rol-
nych w ramach co najmniej jednego z rodzajów 
działalności wymienionych w tabeli;
● podlegający ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników w pełnym zakresie;
● nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się 
o przyznanie pomocy;
● zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia 
jej celu w terminie określonym we wniosku;
● posiadający numer identyfikacyjny nadany 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2) rolnicy lub małżonkowie rolników:
● wykonujący lub podejmujący wykonywanie 
działalności w zakresie przetwarzania i zbywania 
przetworzonych produktów rolnych w ramach rol-
niczego handlu detalicznego, wskazanych w za-
łączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, 
załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 
1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
● podlegający ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
● nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się 
o przyznanie pomocy;
● zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia 
jej celu w terminie określonym we wniosku;
● posiadający numer identyfikacyjny nadany 
w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikują-
cej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, 
w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 
limitu, który w okresie realizacji Programu wyno-
si 500 tys. zł, w przypadku podmiotów wymie-
nionych w punkcie 1 oraz 100 tys. zł, w przypad-
ku podmiotów określonych w punkcie 2.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na 
realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy 
mają również możliwość skorzystania z zaliczek 
na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki 
jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia 
właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jed-
nej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabez-
pieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. 

O kolejności przysługiwania pomocy, decydo-
wać będzie suma uzyskanych punktów przyzna-
nych na podstawie kryteriów wyboru operacji 
określonych w przepisach rozporządzenia wy-
konawczego. Kryteria wyboru premiować będą: 
● innowacyjność operacji (5 pkt),
● wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
(3 pkt),
● inwestycje związane z ochroną środowiska lub 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt), 
● uczestnictwo w unijnych lub krajowych syste-
mach jakości (3 pkt);
● jeżeli operacja dotyczy działalności w zakre-
sie przetwarzania i zbywania przetworzonych 
produktów rolnych, w ramach rolniczego han-
dlu detalicznego, wskazanych w załącznikach 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty 
określone w punkcie 2,
● prowadzenie działalności gospodarczej w sek-

torach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców 
i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone 
w punkcie 1,
● operacje realizowane na obszarach objętych 
bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Szczegółowe informacje na temat poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
PROW 2014-2020 udzielane są w Departamen-
cie Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali 
ARiMR (22) 318-47-70  i pod numerem bezpłatnej 
infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie internetowej 
Agencji. 

Rolniczy Handel Detaliczne (RHD) więcej infor-
macji w broszurze pod linkiem: https://www.arimr.
gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/
Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_pro-
duktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_roz-
woj/2020/15_09_2020/RHD_podstawowe_infor-
macje.pdf

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przy-
znanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wspar-
cie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod linkiem: 
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/
PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_prze-
twarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_
lub_ich_rozwoj/2020/15_09_2020/PORADNIK_
Wnioskodawcy_4.2.pdf

Tekst: Roman Jarentowski

Uczniowie „Jagiellończyka” na stażach w Grecji
We wrześniu druga grupa młodzieży z Ze-

społu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w Łęcznej przebywała w Grecji 
i odbywała staż zawodowy w ramach pro-
jektu „Staże zagraniczne w UE – lepszy start 
w przyszłość” nr 2019-1-PL01-KA102-062326, 
finansowanego z funduszy Programu Opera-
cyjnego POWER. Uczniowie spędzili dwa ty-
godnie w malowniczej miejscowości Eratini.

Podczas dwutygodniowego zagranicznego 
stażu uczniowie z technikum organizacji rekla-
my doskonalili swoje umiejętności zawodowe. 
Na zajęciach nauczyli się m.in. przygotowywa-
nia planu promocji przedsiębiorstwa usługo-
wego czy tworzenia kampanii marketingowej 
360. Zdobyli doświadczenie w tworzeniu spotu 
wideo, jak i konceptu identyfikacji wizualnej dla 
marki perfum.

W ramach wyjazdu i realizacji programu 
kulturalnego młodzież odwiedzała ciekawe 
miejsca w Grecji. Zwiedziła takie miejscowo-
ści jak: Galaxidi, Korynt, Delfy. Odwiedziła 
również oliwiarnię, gdzie spróbowała tamtej-
szych specjalności. W czasie wolnym od pracy 
uczniowie mogli m.in. korzystać z hotelowe-
go basenu czy wypoczywać na pięknej plaży. 
Jedną z atrakcji pobytu był wieczór grecki z tra-
dycyjnymi ludowymi tańcami i nauką jednego
z nich.

Projekt zakończył się oficjalnym pożegnaniem 
i rozdaniem certyfikatów. Staż w Grecji był dla 
uczestników projektu szansą nie tylko na pod-
niesienie umiejętności zawodowych, ale pozwo-
lił także zapoznać się bliżej z egzotyczną grecką 
kulturą i kuchnią.

Tekst: Emilia Salak 

Klub Senior+ usytuowany jest w Łęcznej, 
przy ul. Staszica 9. Zrzesza nieaktywnych 
zawodowo mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego powyżej 60 roku życia. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo naszych seniorów 
w dobie pandemii, wychodzimy z inicjatywą 
pomocy osobom starszym.

 
Uruchomiliśmy dedykowaną infolinię dla se-

niorów –  81 53 15 347. Telefonować można od 
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00. 
Mogą Państwo poprosić o wsparcie psycho-
logiczne, a także o pomoc przy czynnościach, 

które wymagają wyjścia z domu. Zakres usług 
jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. 
Oznacza to, że nie możecie Państwo popro-
sić o przekroczenie progu drzwi wejściowych 
w Waszym domu w celu, np. posprzątania 
mieszkania.

Inicjatywa skierowana jest do seniorów, którzy 
zdecydowali się pozostać w domu dla własnego 
bezpieczeństwa. Wsparcia nie otrzymają osoby, 
które mają już pomoc w ramach usług opiekuń-
czych, specjalistycznych usług opiekuńczych 
lub z usług świadczonych przez MOPS. Pomoc 
jest nieodpłatna. Seniorzy obciążeni są jedynie 
kosztem zakupów (senior przekazuje pieniądze 
przed dokonaniem zakupów).

Tekst: Monika Chmiel

Inicjatywa  Klubu Senior+
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Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2214 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”, 
posiadacz pojazdu mechanicznego jest 
obowiązany zawrzeć umowę obowiązko-
wego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem posiadanego przez nie-
go pojazdu. Obowiązek ubezpieczenia uwa-
ża się za spełniony, jeżeli została zawarta 
umowa ubezpieczenia, na podstawie której 
osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta 
z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania 
i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom 
ustawy lub odrębnych ustaw lub umów mię-
dzynarodowych wprowadzających obowią-
zek ubezpieczenia (art. 10 ust. 1 Ustawy). 

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC, chociaż 
obowiązkowe, jest przede wszystkim w intere-
sie posiadacza pojazdu, który otrzymuje zabez-
pieczenie finansowe w przypadku wyrządzenia 
szkody w innym pojeździe. Brak posiadania 
ubezpieczenia spowoduje, iż wszelkie roszcze-
nia związane ze szkodą sprawca będzie musiał 
zaspokoić z własnego majątku. Ewentualna 
odpowiedzialność odszkodowawcza nie jest 
jedyną dolegliwością na jaką może się nara-
zić posiadacz pojazdu. W przypadku wykrycia 
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
że dla danego pojazdu nie wykupiono polisy 
OC, nałoży on na właściciela opłatę dodatko-
wą. Jej celem jest zapewnienie przez państwo, 
aby wszyscy posiadacze pojazdów mechanicz-
nych mieli wykupioną obowiązkową polisę OC. 
W ostatnich latach UFG zyskał nowe narzędzia 
informatyczne do wyszukiwania przypadków 
braku OC, przez co przypadki nakładania opłat 

zdarzają się coraz częściej. Zgodnie z art. 88 
ust. 2 wysokość wskazanej opłaty wynosi 
w danym roku kalendarzowym: 
1. dla samochodów osobowych - równowar-
tość dwukrotności minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, obecnie 5.200,00 złotych, 
2. dla samochodów ciężarowych, ciągników 
samochodowych i autobusów - równowartość 
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, obecnie 7.800,00 złotych; 
3. dla pozostałych pojazdów - równowartość 
jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, obecnie 866,67 zł. 

Nie zawsze UFG nałoży na posiadacza pojaz-
du mechanicznego opłatę w pełnej wysokości. 
Zgodnie z art. 88 ust. 3 Ustawy, w przypadku 
posiadaczy, którzy nie spełnili obowiązku za-
warcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych zgodnie z warunka-
mi tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest 
uzależniona od okresu pozostawania tego po-
siadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każ-
dym roku kalendarzowym i wynosi: 
1. 20% opłaty - w przypadku, gdy okres ten nie 
przekracza 3 dni; 
2. 50% opłaty - w przypadku, gdy okres ten nie 
przekracza 14 dni; 
3. 100% opłaty - w przypadku, gdy okres ten 
przekracza 14 dni. 

W przypadku nałożenia opłaty przez UFG 
posiadacz pojazdu mechanicznego może bro-
nić się chociażby okolicznością, iż w danym 
okresie nie był obowiązany do posiadania 
obowiązkowej polisy OC, lub że taki obowią-
zek spełnił. W tym celu należy wnieść do sądu 
pozew o ustalenie spełnienia lub nieistnienia 
obowiązku ubezpieczenia (art. 10 ust. 2 Usta-
wy). W przypadku, gdy nie ma żadnych okolicz-
ności, które mogłyby uchylić opłatę, posiadacz 
pojazdu mechanicznego może wystąpić do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
o umorzenie opłaty w całości lub w części albo 
udzielenie ulgi w jej spłacie (np. poprzez rozło-
żenie opłaty na raty). UFG przy rozpatrywaniu 
wniosku bierze pod uwagę przede wszystkim 
trudną sytuacją materialną i majątkową zobo-
wiązanego, jak również jego sytuacją życiową 
(art. 94 ust. 1 Ustawy). 

Najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć opła-
ty nałożonej za brak posiadania polisy OC jest 
zadbanie, aby takie ubezpieczenie posiadać. 
Nie powinno się zatem dopuszczać do sytua-
cji, aby pojazd nie miał wykupionej polisy OC. 
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych zawiera się co do zasady 
na okres 12 miesięcy (art. 26 ust. 1 Ustawy). 
Przepisy Ustawy zawierają ponadto pewne za-
bezpieczenie dla posiadacza polisy OC, który 
zapomni o końcu okresu jej obowiązywania. 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy, jeżeli posia-
dacz pojazdu mechanicznego nie później niż na 
jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, 
na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych została zawarta, nie 
powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej 
wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta 
następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Auto-
matyczne przedłużenie polisy OC nie następuje 
w przypadku, gdy (art. 28 ust. 2 Ustawy): 
1. nie została opłacona w całości określona 
w umowie składka za mijający okres 12 mie-
sięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi 
ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie dzia-
łalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiąz-
kowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych; 
2. w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 
ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia li-
kwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia 
postępowania upadłościowego. 

Podsumowując, aby nie zapłacić dodatkowej 
opłaty za brak polisy OC należy pamiętać o jej 
odnawianiu co 12 miesięcy oraz pilnować, aby 
wszystkie składki były terminowo opłacane. 

Autor: Arkadiusz Kuśpit
– Radca Prawny 

Poradnik przygotowany w ramach zadania 
publicznego realizowanego przez Polską Fun-
dację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Go-
spodarczego „OIC Poland” w formie powierze-
nia zadania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego.  
Pełna treść poradnika: www.powiatleczynski.
pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-
leczynskim

Poradnictwo w dalszym 
ciągu zdalne 

Kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak obowiązkowego 
ubezpieczenia OC pojazdu

W związku z dynamiczną sytuacją epidemicz-
ną na terenie powiatu łęczyńskiego informuje-
my, iż porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
udzielane są wyłącznie za pomocą środków ko-
munikowania się na odległość (zdalnie), tj. za po-
średnictwem telefonu lub poczty elektronicznej. 

W celu umówienia się na zdalną poradę można:
– zadzwonić pod numer telefonu 81 531 52 81, lub
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: po-
mocprawna@powiatleczynski.pl lub https://np.ms.
gov.pl/zapisy

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pi-
semnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizycz-
na – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia 
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego 
roku. 

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ano-
nimową opinię można przekazać przesyłając ją 
pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe 
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna 
bądź e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl. 

Tekst: Emilia Warda

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej rea-
lizuje inwestycje w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na rok 2020. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L  
(gmina Milejów)

Droga w miejscowości Starościce, na odcinku 
o długości ok. 999 m, otrzyma nową nawierzchnię. 
Obecnie położona została warstwa wyrównawcza, 
wiążąca oraz rozpoczęto prace brukarskie. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L  
(gmina Puchaczów)

Droga w miejscowości Albertów, na odcin-
ku o długości ok. 995 m, prowadzone są już 
zaawansowane prace – droga otrzymała nową 
nawierzchnię, obecnie trwają prace brukarskie 
związane z przebudową chodnika i budową zatok 
autobusowych.

Oba odcinki otrzymają nowe oznakowanie 
poziome oraz pionowe. Prowadzone prace mają 
na celu wzmocnienie nawierzchni oraz poprawę 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ru-
chu drogowego. Inwestycje są dofinansowane 
z budżetu państwa oraz budżetów Gminy Milejów 
i Gminy Puchaczów. 

Termin realizacji obydwu inwestycji to koniec 
października 2020 r.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Remonty dróg

Przebudowa drogi powiatowej 
w Albertowie. Fot. ZDP w Łęcznej

Przebudowa drogi po-
wiatowej w Starościcach. 
Fot. ZDP w Łęcznej
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U nas w Klubie Senior+ w Łęcznej
W okresie jesiennym uczestnicy Klubu 

Senior+ chętnie spotykają się w klubie, by 
w miłej atmosferze spędzić ze sobą czas. 
Kiedy aktywność zawodową mają już za 
sobą, chcą wolny czas wykorzystać na 
rozwój osobisty i budowanie głębszych re-
lacji z rówieśnikami. Tematów do rozmów 
nie brakuje, jak i zajęć, które angażują se-
niorów.  

Zajęcia, w których uczestniczą są dla nich 
przyjemnością, a nie przymusowym obowiąz-
kiem. Sam fakt, że mają bardzo przytulne miej-
sce do spotkań i ludzi, którzy są dla nich życzli-
wi, nastraja ich pozytywnie do życia i pobudza 
do rozwoju. Regularnie uczestniczą w zaję-
ciach z psychologiem, pedagogiem, pracow-
nikiem socjalnym. 

Seniorzy też dbają o kondycję fizyczną, 

chętnie poruszają się, chodząc na spacery 
bądź korzystają z mini-siłowni, w którą wypo-
sażony jest klub. Uwielbiają też gry planszowe, 
wspólnie oglądają filmy, na bieżąco korzystają 
z księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Łęcznej oraz uczestniczą w spotkaniach klu-
bu „Seniorzy z książką na ty”. Ostatnio zajęli 
się robieniem prac plastycznych, czyli bibelo-
tów na półki oraz jesiennych aranżacji z darów 
jesieni. 

Spotkania seniorów odbywają się z uwzględ-
nieniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. 
Tym, którzy nie mogą czasowo spotykać się 
w klubie, udzielamy wsparcia telefonicznego. 
Jesteśmy też otwarci na udzielenie pomocy 
naszym seniorom w sprawach dotyczących 
dnia codziennego, zrobieniu zakupów czy wy-
kupieniu lekarstw.

Tekst: Ewa Burcon

Powiatu czar

Powiat łęczyński położony jest na terenie 
Polesia Lubelskiego. Nostalgiczne piękno rów-
ninnego krajobrazu oraz osnute mgłami pole-
skie bagna i moczary podkreślają wyjątkowy 
urok i „magię miejsc” takich jak klimatyczne 
dwory i pałace, urokliwe świątynie, skłaniają-
ce do zadumy cmentarze wojenne. Agnieszka 
Czyżewska-Jacquemet z Redakcji Reportażu 
Radia Lublin odwiedziła kilka z najciekawszych 
obiektów dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego znajdujących się na terenie naszego 
powiatu. Czy udało jej się odkryć, w czym tkwi 
słynny „Polesia czar”?

Nagranie reportażu było jednym z zadań realizo-
wanych przez Powiat Łęczyński w ramach projektu 
„Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii 
powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskie-
go”. Reporterka spędziła w naszym powiecie dwa 
dni. Motywem przewodnim jej podróży było zna-
ne tango z 1927 r. pt. „Polesia czar”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji nagrań.

Naszym przewodnikiem po zamkowym wzgórzu 
w Zawieprzycach była Antonina Gajos. Historię 
bitwy cycowskiej i spoczywających na cmentarzu 
wojennym w Cycowie uczestników tej bitwy opo-
wiedziała Agnieszka Widzińska - nauczyciel histo-
rii. Dzieje łęczyńskiej synagogi przybliżyła dr Ewa 
Leśniewska, zaś tajemnice barokowego kościoła 
w Puchaczowie odkrywaliśmy wspólnie z probosz-
czem - ks. Adamem Siomakiem. Do pełnego uroku 
dworku w Jaszczowie udaliśmy się w towarzystwie 
regionalisty - Mieczysława Gajowiaka. Z historią 
i kulturą prawosławia w dratowskiej cerkwi zapo-
znał nas dr Grzegorz Jacek Pelica. 

Z treścią reportażu można zapoznać się na stro-
nie internetowej www.powiatleczynski.pl/ Aktual-
ności lub www.radio.lublin.pl/Reportaże i słucho-
wiska.

Ciekawe miejsca, które odwiedziła reporterka, 
a także wiele innych „magicznych” zakątków po-
wiatu łęczyńskiego można również obejrzeć w bo-
gato ilustrowanym albumie, który zostanie wydany 
w ramach projektu. Wersja elektroniczna wydaw-
nictwa została zamieszczona na stronie www.po-
wiatleczynski.pl/ zakładka Turystyka. Warto przy-
pomnieć, że w zakładce tej znajduje się również 
wykonany w ramach projektu wirtualny spacer po 
powiecie łęczyńskim, dzięki któremu bez wycho-
dzenia z domu odwiedzicie najważniejsze zabytki 
na terenie Łęcznej, Dratowa, Kijan, Łańcuchowa, 
Świerszczowa i Zawieprzyc.

Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej 
Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 
2014-2020.

Tekst: Beata Cieślińska

Zmarł 
ks. kan. Jan Słoma
24 października 2020 r. zmarł 

ks. Jan Piotr Słoma, kanonik 
honorowy Kapituły Lubelskiej 
i Kapituły Zamojskiej. 

Święcenia kapłańskie przyjął  
16 czerwca 1963 r. w Lubli-
nie. Wieloletni proboszcz para-
fii w Cycowie (1976-2008), po 
tym, jak przeszedł na emeryturę 
w 2008 r., pozostał w Cycowie, 
jako rezydent. Miał 82 lata.

Puchaczów

Jaszczów

Zawieprzyce

Łęczna

Cyców

Dratów.
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Biuro Programu „Niepodległa”, jak każdego 
roku, zaprasza do włączenia się w akcję „Nie-
podległa do hymnu”. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że tym razem, ze względu na trudne 
warunki ogólnoświatowej pandemii, obchody 
Narodowego Święta Niepodległości będą mu-
siały być inne niż zwykle i odbyć się z zacho-
waniem wymogów reżimu sanitarnego.

Narodowe Święto Niepodległości możemy 
uczcić bez wychodzenia z domu. W południe 
11 listopada Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi 
na antenach najważniejszych polskich stacji ra-
diowych i telewizyjnych, dzięki czemu możliwe 
będzie przyłączenie się do akcji „Niepodległa do 

hymnu” i zaśpiewanie w domu, na balkonie, na 
podwórku. Zapraszamy do zgłaszania swoich 
wydarzeń, biorących udział w tej akcji na stro-
nie www.niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/. 
Świętuj z Biało-Czerwoną – wywieś flagę na 
znak jedności i solidarności. Weź udział w wy-
darzeniach kulturalnych online. Na stronie www.
niepodlegla.gov.pl możesz obejrzeć transmi-
sję wielu ciekawych wydarzeń patriotycznych. 
Skontaktuj się z bliskimi w kraju i za granicą  – 
zadzwoń, napisz, sprawdź co słychać, pokaż, że 
o nich pamiętasz w tym ważnym dniu. Sprawdź, 
czy ktoś z Twoich sąsiadów nie potrzebuje po-
mocy.

Źródło: Biuro programu „Niepodległa”

42. rocznica wyboru Polaka na Papieża

Jak uczcić Narodowe Święto Niepodległości 
w czasie pandemii 

W ZSG głośno czytali dzieła pisarza z Ludwina

Wspaniałych ludzi nie brakuje

Bezpłatne zajęcia dla dzieci

Dzień Edukacji Narodowej w placówkach powiatowych

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włą-
czył się w Ogólnopolską Akcję Głośnego 
Czytania. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja 
ZSG czytali dzieła Andrzeja Łuczeńczyka, 
pisarza z Ludwina. Spotkanie poprowadził 
poeta Rafał Kasprzyk.

Niespodzianką dla uczestników było włączenie 
się w akcję Pawła Orła, red. Państwowego Insty-
tutu Wydawniczego, który napisał krótkie wpro-
wadzenia do trzech z pięciu czytanych utworów 
pisarza: Więzienie, Oczarowanie, Pociągi po-
wrotne. Dzięki red. Orłowi dwa lata temu ukazały 
się „Dzieła zebrane” Andrzeja Łuczeńczyka. Ich 
promocja odbyła się wówczas w Ludwinie.

Życiorys pisarza przybliżył uczestnikom akcji  - 
uczniom klasy 1e i 2eg, Rafał Kasprzyk. Poeta od 
czasu wydania przez PIW „Dzieł zebranych”, za-
angażowany jest w promocję prozy Łuczeńczyka 
prowadząc literackie „Spotkania u Łuczeńczy-
ka”. Niedawno wraz z córką pisarza Pauliną Łu-
czeńczyk i Pawłem Orłem rozpoczął prowadze-
nie fanpage’a Spotkania u Łuczeńczyka.

Eliza Szymańska, nauczycielka j. polskiego, 
mieszkanka Ludwina-Kolonii, odczytała mowę 
Henryka Berezy wygłoszoną w dniu pogrzebu 
pisarza. Opowiadanie „Więzienie” przeczytał 
Damian Spodar z kl. 2m, fragment opowiadania 
„Ciemna woda”, który otwiera „Dzieła zebrane” 
przeczytał Henryk Harmasz, mieszkaniec Lu-
dwina, nauczyciel przedmiotów zawodowych 
górniczych, znajomy pisarza. Fragment powieści 
„Gwiezdny książę” przeczytał Rafał Kasprzyk, 
fragment opowiadania „Oczarowanie” czytał dy-
rektor Arkadiusz Marucha, a opowiadanie „Pocią-
gi powrotne” przeczytała Julia Budka z kl. 2ep.

Na zakończenie spotkania Henryk Harmasz 
opowiedział o swojej znajomości z pisarzem. Na 
spotkanie przyniósł też dwie swoje książki, które 
wraz z dedykacją otrzymał od Andrzeja Łuczeń-
czyka.

Akcję czytelniczą przygotowała Marzena 
Olędzka, nauczyciel bibliotekarz w ZSG.

Tekst: Marzena Olędzka

Dzięki staraniom Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, udało 
się umieścić w Rodzinnym Domu Dziecka 
w Hajnówce, piątkę dzieci, mającą za sobą 
traumatyczne przeżycia i przemoc.

 
Dzieci otrzymały szansę na normalne życie. 

Będą mogły zdrowo wzrastać i rozwijać się w at-

mosferze domu rodzinnego, a w przyszłości – od-
powiedzialnie podjąć role rodzinne i społeczne.

Dziękujemy Państwu Elżbiecie i Andrzejowi 
za okazane serce i otwarcie drzwi do swego 
domu. Zainteresowanych rodzicielstwem za-
stępczym zapraszamy do kontaktu z PCPR:  
tel. 81/ 531 53 84. 

Tekst: Barbara Tryk

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szcze-
gólny, w którym dziękujemy nauczycielom, ale 
także wszystkim pracownikom oświaty. W tym 
roku uroczystości z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, z uwagi na trwającą pandemię CO-
VID-19, odbywały się w kameralnych gronach 
Rad Pedagogicznych poszczególnych szkół. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Łę-
czyński złożył życzenia i podziękowania za co-
dzienny trud kształtowania nowego pokolenia 

dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty 
oraz przyznał nagrody nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Łęczyński. Nagrody otrzymali:
1. Agnieszka Tomaszewska – Ośrodek Rewali-
dacyjno – Wychowawczy w Łęcznej
2. Małgorzata Szram – Zespół Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
3. Katarzyna Konopka - Zespół Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
4. Maria Jarmuł - Snopek – Zespół Szkół Górni-

czych w Łęcznej
5. Arkadiusz Marucha - Zespół Szkół Górniczych 
w Łęcznej
6. Małgorzata Sałyga – Zespół Szkół w Ludwinie
7. Marian Maruszak - Zespół Szkół w Ludwinie
8. Zbigniew Drzewiecki – Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
9. Wojciech Ganczaruk - Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podgłębokiem
10. Renata Nowomińska – Zespół Szkół Nr 2 im. 
Simona Bolivara w Milejowie

11. Anna Misztal - Zespół Szkół Nr 2 im. Simona 
Bolivara w Milejowie
12. Aleksandra Połeć – Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Łęcznej 
13. Ewa Skrok - Poradnia Psychologiczno – Peda-
gogiczna w Łęcznej
14. Marianna Zarczuk- Zespół Szkół Rolniczych 
w Kijanach.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy satysfakcji 
z wykonywanej pracy. 

Tekst: Dominika Pinkas

16 października 1978 r. Karol Wojtyła został 
wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. 
Ta data nie tylko na stałe wpisała się w serca 
Polaków, ale przede wszystkim zmieniła bieg 
historii. 

Słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w roku 
1979, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczystej 

ziemi dały początek ,,Solidarności” i rozpoczę-
ły zmiany demokratyczne w tzw. krajach „bloku 
wschodniego”. W rocznicę objęcia tronu Piotro-
wego przez Papieża Polaka, Krzysztof Niewia-
domski - Starosta Łęczyński wraz z Michałem 
Pelczarskim – Wicestarostą Łęczyńskim złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łęcznej.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Łęcznej, na mocy porozumienia zawar-
tego pomiędzy Ministrem Edukacji Naro-
dowej a Powiatem Łęczyńskim w ramach 
Programu Rządowego „Za życiem”, pełni 
funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno
-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w powiecie 
łęczyńskim.

W ramach programu wsparciem ogólno-
rozwojowym obejmowane są dzieci od chwili 
wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia 
niepełnosprawnością do czasu podjęcia na-
uki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci do 3 roku życia. Poradnia w ramach swo-

jej działalności oferuje możliwość uczestnictwa 
w następujących zajęciach (dobieranych do 
potrzeb i możliwości dziecka): terapia integracji 
sensorycznej, zajęcia z fizjoterapeutą, terapia 
psychologiczna, terapia pedagogiczna, tera-
pia logopedyczna, neurologopedyczna, zajęcia 
z terapeutą żywienia, zajęcia z terapeutą komu-
nikacji alternatywnej i wspomagającej.

Dzieci, które objęte są terapią Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej Po-
radni, mogą również korzystać z dodatkowych 
godzin w ramach projektu „Za życiem”. Pomoc 
jest udzielana bezpłatnie. Zadanie jest finanso-
wane z budżetu państwa.

Tekst: Elżbieta Zalewska

Przygotowanie: 
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, 

dodać cukier, resztę sypkich składników oraz 
masło. Zagnieść ciasto. Jabłka zetrzeć na tar-
ce o grubych oczkach i wymieszać z pozosta-
łymi składnikami nadzienia. Dwie trzecie cia-
sta wyłożyć na natłuszczoną blachę, przykryć 
masą jabłkową i pozostałą częścią ciasta. Piec 
około godziny w temperaturze około 200oC. 
Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. 
Przepis poleca: KGW „Dąbrowa” w Dąbrowie

Szarlotka
Ciasto: 50 dag mąki, 10 dag cukru, 25 dag masła, 3 jaja, szczypta soli, cukier waniliowy, 

4 łyżeczki proszku do pieczenia 
Nadzienie: 1 kg jabłek, 10 dag cukru, 2 torebki cukru waniliowego, 3 dag zmielonych mig-

dałów, 10 dag rodzynek, cynamon
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Sławni mieszkańcy powiatu łęczyńskiego – Marian Łuczyński

To ludzie tworzą Powiat 
– Towarzystwo Przyjaciół Milejowa
To ludzie tworzą Powiat - tym hasłem święto-

waliśmy ubiegłoroczne 20-lecie Powiatu. Dlate-
go też chcemy Państwu zaprezentować przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, którzy 
swoim zaangażowaniem i bezinteresowną pra-
cą działają na rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej i budowy kapitału ludzkiego.

Towarzystwo Przyjaciół Milejowa nie tylko kulty-
wuje, ale również uczy historii, kultury i tradycji pol-
skiej, a w ramach swojej działalności m.in.:
- wydaje kwartalnik pod nazwą ,,Zeszyty Milejowskie”,
- dba o miejsca pamięci na terenie gminy Milejów oraz 
organizuje uroczystości patriotyczne, w tym: obchody 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Klaro-
wie, rocznicy bitwy w Majdanie Siostrzytowskim.

W ramach działalności Stowarzyszenia, od 
2018 roku działa także grupa rekonstrukcyjna  
7 pułku Piechoty Legionów, wchodząca w skład  
3 Dywizji Piechoty, która stacjonowała na tere-
nach obecnego powiatu łęczyńskiego (dawniej 
ziemiach powiatów lubelskiego, chełmskiego i lu-
bartowskiego). Grupa rekonstrukcyjna odwołuje się 
bezpośrednio do tradycji II RP, jednakże w swoich 
działaniach zwraca również uwagę na działalność 
powstańców oraz Żołnierzy Wyklętych.

Zdjęcia powstały w ramach realizacji projektu: 
„Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospo-
darczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”, 
realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst: Edyta Kasprzyk

Rozmowa z Marianem Łuczyńskim, miesz-
kańcem Jasieńca, rzeźbiarzem.

Czym jest dla Pana praca artystyczna?
Praca artystyczna, to moja pasja i hobby. Spo-

sób na spędzanie wolnego czasu. To chwila re-
laksu i czasu tylko dla siebie. Tak zwany „reset”. 
Chyba tak nazywają to teraz młodzi. Dawnymi 
laty miałem przyjemność należeć do Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych, gdzie mieliśmy też 
możliwość wymiany doświadczeń, obecnie je-
stem raczej miejscowym twórcą. 

A skąd zainteresowania artystyczne 
w Pana życiu?

Moja pasja do rzeźbiarstwa zaczęła się 
w szkole podstawowej. Miałem zaledwie kil-
kanaście lat. Kiedyś w szkole razem z innymi 
dziećmi porządkowaliśmy szkolne szafy pra-
cowni – oczywiście pod okiem nauczyciela. 
Natknąłem się wówczas na rzeźby w drewnie 
i kamieniu. Były to prace mojego starszego 
kolegi, z którym znamy się do dzisiaj. Zaczęło 
się od rzeźbienia w białym kamieniu właśnie. 
I tak sukcesywnie krok po kroku próbowałem 
swoich sił w innym materiale, głównie drewnie. 
A moja inspiracja? Różni twórcy i dzieła. Inspi-
racja przychodzi dosłownie ze wszystkiego. 
Interesujące są dla mnie również inne dziedzi-
ny sztuki, choćby malarstwo, jednak rzeźba to 
główna pasja i hobby.

Rzeźbię głównie w lipie i wierzbie. Nie ukry-
wam, że próbowałem swojego talentu np. w gli-
nie czy kamieniu. Ale to nie to samo. Drewno ma 
w sobie duszę. Wtedy to dzieło powstaje samo, 
ot tak. Wykonuję formy przestrzenne, ale i pła-
skorzeźby. Rozmiary są różne. Od malutkich po 
duże. Przeważa zdecydowanie rozmiar do eks-
ponowania we wnętrzach, jednak mam na swoim 
koncie postacie około 1 metra wysokości. Z taki-
mi raczej trzeba udać się już na zewnątrz.

W jednym z wywiadów z Panem czytałam, 
że głównym tematem Pana prac są sceny in-
spirowane tematyką biblijną… Czy tak jest 
do tej pory?

Tak, rzeczywiście takie słowa padły w jednym 
z wywiadów i nic się nie zmieniło. Głównym te-
matem prac jest tematyka sakralna, jednak inne 
też nie są mi obce. Inspiruję się scenami biblij-
nymi ze Starego i Nowego Testamentu. W więk-
szości są to postacie świętych i różne sceny 
rodzajowe, anioły. I właśnie takie tematy domi-
nują w mojej twórczości. Niekiedy zdarza mi się 
wyrzeźbić inną postać czy formę jak małżonka 
zażyczy sobie figurkę do ogródka.

A pamięta Pan którąś ze swoich prac jako 
szczególnie ważną?

Każdą ze swoich pamiętam i każda jest wyjąt-
kowa. Nie pamiętam także, żeby jakaś sprawiła 

mi trudność. Gdy biorę dłuto do ręki, po prostu 
samo się tworzy.

Przez tyle lat pracy artystycznej ma Pan 
z pewnością duży dorobek. Gdzie można zo-
baczyć Pana prace?

Moje prace znajdują się m.in. w zbiorach Mu-
zeum Lubelskiego w Lublinie, a przede wszyst-
kim w kolekcjach prywatnych. Nawet za granicą. 
Wielokrotnie prowadziłem warsztaty, na których 
prace także były eksponowane. A dodatkowo 
wystawy w Gminnych Domach Kultury i Izbach 
Pamięci na terenie powiatu łęczyńskiego. Zda-
rzyło się także, że eksponowałem swoje dzieła 
w regionalnej telewizji.

Zajmuje się Pan rzeźbą od dawna. Ma Pan 
poczucie, że rzeźbiarstwo Pana zmienia?

Twórczość bardzo rozwija. Daje większe po-
czucie siebie i swoich emocji. Zajmuję się tym 
już ponad 40 lat, od młodego chłopaka, jak to 

mówią. W sztuce nie zmienia się nic. Każdy arty-
sta ma swój przekaz. Jedyne, co ulega zmianie 
to wprawa, czyli większe doświadczenie w tym, 
co robię. Większa świadomość i pewność ręki, 
dokładność i staranność. Tego nabywa się nie-
ustannie na nowo i nowo.

Każdy twórca lubi mieć pełną kontrolę nad 
tym, co wychodzi spod jego rąk, od pomysłu 
po efekt finalny. A czy można przyjść do Pana 
z własnym pomysłem, projektem, który Pan 
zrealizuje rzeźbiarsko?

Tak, pewnie że można. Zapraszam serdecz-
nie! Na tyle, na ile czas mi pozwala, to tworzę. 
Zawsze jestem otwarty na rozmowę. Można 
przyjść, pokazać mi, powiedzieć, zainspirować... 
A z czasem zobaczyć to w formie przestrzennej.

Nad czym obecnie Pan pracuje?
Obecnie pracuję nad rzeźbą „ Pieta” na spe-

cjalne zamówienie dla zagranicznego gościa. 

Będę wykonywał również pracę na temat Ho-
lokaustu związaną z wydarzeniami w Kolonii 
Ostrówku, tzw. „Kluczu”, miejscowości położo-
nej w naszym powiecie. A pozostałe plany są 
spontaniczne. Jeśli coś przychodzi mi do głowy, 
to po prostu to realizuję. Różne sytuacje i wyda-
rzenia są inspirujące. To jest jak z nowym dniem. 
Wstaje Pani i wie, co dzisiaj będzie robić.

Czy ktoś w rodzinie również ma zdolności 
artystyczne?

Wszystkie z naszych dzieci są bardzo zdolne. 
Jeden z moich synów odziedziczył talent i ma 
smykałkę do rzeźbiarstwa. Wychodzi mu to na-
prawdę dobrze! Cała nasza rodzina jest uzdol-
niona artystycznie. Obie córki malują. Jedna 
z nich prowadzi swojego bloga.  Starszy z sy-
nów gra w zespole muzycznym. Kolejny zaś jest 
uzdolniony sportowo – to też sztuka! Ze wszyst-
kich jestem bardzo dumny. W dzieciństwie 
żona śpiewała w zespołach i na wystąpieniach 
publicznych, a ponadto jest bardzo uzdolniona 
kulinarnie. Przez wiele lat była aktywna w Kole 
Gospodyń Wiejskich, gdzie mogła pochwalić się 
swoimi zdolnościami. Więc nasze dzieci, miały 
z kogo czerpać inspirację.

Czym zajmuje się Pan zawodowo?
Pracuję na Bogdance. Zajmujemy się różny-

mi pracami, trudniejszymi i łatwiejszymi. Po-
nadto mam małe gospodarstwo rolne. Nie jest 
to zawód związany ze sztuką, ale wykonywanie 
określonych czynności niejednokrotnie wymaga 
dobrej sprawności manualnej.

Czego życzyć Panu na najbliższą przy-
szłość?

Przede wszystkim zdrowia dla mnie i mojej ro-
dziny i żebym mógł dalej tworzyć. Może owocne-
go i rozwojowego czasu spędzonego z rodziną. 
Niech ręka za bardzo nie drży, a oczy sprawnie 
widzą jak najdłużej.

Tego więc życzę i bardzo dziękuję za roz-
mowę.

 Rozmawiała: Aneta Resztak-Fedurek
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcz-
nej na bieżąco zapewnia  swoim czytelnikom  
stały dopływ  nowości wydawniczych. Udaje 
się to nam dzięki dotacji z Powiatu Łęczyń-
skiego, współpracę z różnymi instytucjami 
sponsorującymi, wydawnictwami oraz po-
przez udział w programach grantowych. 

Pozyskaliśmy środki finansowe z Lubelskiego 
Banku Spółdzielczego w Końskowoli oraz z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Darowiznę w postaci książek 
otrzymaliśmy od wydawnictw: „Czarna Owca”, 
„Iskry”, „Rebis”, „Media Rodzina”, „Znak”.

Wśród nowości książkowych, które pojawi-
ły się na półkach naszej  biblioteki znalazły się 
bestsellerowe powieści obyczajowe, sensacyj-
ne, historyczne, kryminalne, thrillery psycholo-
giczne, biografie, reportaże oraz  kolejne  tomy 
ulubionych serii. Uzupełnione zostały również 
działy z  książkami dotyczącymi dziedzin wiedzy 
z zakresu medycyny oraz psychologii. Są one 
wartościowymi wydawnictwami, które będą słu-
żyć czytelnikom przez kolejne lata.

Zapraszamy do wypożyczania najnowszych 
tytułów, na pewno umilą jesienne popołudnia 
i wieczory.

Tekst: Magdalena Pastuszak-Puchalska 

Zapraszamy po nowości! Młodzi poeci nagrodzeni 
„Piękno powiatu łęczyńskiego piórem 

malowane”, to motyw przewodni Po-
wiatowego Konkursu Poetyckiego, 
rozstrzygniętego 15 października 
2020 r. Konkurs miał zainspirować 
młodzież do tworzenia własnych 
utworów oraz propagować poe-
zję. Był  też zachętą, by młodzi nie 
tworzyli „do szuflady”.

Twórczość adeptów pióra oceniło 
jury w osobach:

Maria Kieres-Kramek – poetka, proza-
torka, autorka m.in. kilku tomików poezji i cy-
klu „Łęczyńskie Wspomnienia”,

Maria Dymel – poetka, autorka hymnu nie-
pełnosprawnych, do którego muzykę skom-
ponował Staszek Sojka,

Danuta Binkiewicz-Kołodziej – poet-
ka, dziennikarka, filolog polski.

Równorzędne nagrody 
przyznano: 

Annie Beć – za wiersz „Rosiczka” 
(SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej),
Oliwii Blicharz – za wiersze „Pra-
stara lipa” i Dolina Wieprza” (SP nr 2  
im. T. Kościuszki w Łęcznej),
Martynie Koc – za wiersz „Mój dom” 
(ZS im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie),
Katarzynie Annie Lendzion – za wiersz „Noc” 
(„Kocyk literacki” w Łęcznej),
Klaudii Pikule – za zestaw wierszy (ZS im. 
7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie),
Dawidowi Żmijanowi – za wiersze 
„Spokojny Wieprz” i „Ludwiński las” 
(SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej).

Uczestnicy przedstawili w swoich 
utworach piękno otaczającego ich 
krajobrazu. Poetyckie obrazy to jed-
nocześnie próba promocji walorów 
przyrodniczych powiatu łęczyńskiego 
i zachęta do jego poznawania. Wszyst-
kim laureatom gratulujemy. Zapraszamy do 
udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia 
była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcz-
nej. Honorowy patronat nad konkursem  
objął Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łę-
czyński.

Tekst: Monika Bogusz


