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Pomóż - podziel się 
osoczem!

Stale pracujemy nad tym, by w po-
wiecie żyło się coraz lepiej... Nasze 
starania są nie tylko zauważane, 
ale również doceniane. „Słonik Na-
dziei” jest akcją charytatywną, zai-
nicjowaną ponad 10 lat temu przez 
Lubelski Oddział Telewizji Polskiej. 

Ideą akcji jest zbiórka i przekazanie 
potrzebnych rzeczy szpitalom i insty-
tucjom, które zajmują się pomocą tym, 
którzy jej potrzebują najbardziej, czyli 

dzieciom. Darczyńcami są właścicie-
le i pracownicy firm, którym nieobcy 
jest los najmłodszych, i którzy mają 
otwarte serca oraz chcą podzielić się 
nie tylko dobrami materialnymi, ale 
też wsparciem i ciepłem. W tym roku 
„Słonik” zawitał do nowootwartego 
przedszkola w Ludwinie. Bardzo cie-
szymy się, że jesteśmy beneficjentami 
tej szlachetnej akcji – mówi Wioletta 
Wachewicz Sekretarz Powiatu - Przed-
szkole Ogólnodostępne z Oddziałami 

Specjalnymi w Ludwinie jest naszą naj-
młodszą jednostką. Zostało otworzone 
przez Powiat Łęczyński we współpracy 
z wójtem gminy Ludwin we wrześniu 
tego roku. Te dary, przekazane przez 
„Słonika Nadziei” są ogromnym wspar-
ciem dla dzieci - dodaje. TVP3 odwie-
dziła placówkę z kamerą i prezentami, 
wśród których znalazły się pomoce 
dydaktyczne, zabawki i sprzęt grający. 
Mamy od dzisiaj sprzęt, dzięki któremu 
możemy odtwarzać muzykę, możemy 

inspirować różne zabawy ruchowe. 
Otrzymaliśmy również wielobarwne 
piłki z pięknymi, kolorowymi nadruka-
mi, mnóstwo klocków, które mają nie-
samowitą wartość i służą rozwojowi, 
nie tylko manualnemu, naszych dzieci. 
– mówi dyrektor placówki Agnieszka 
Litwinek-Jabłoniec. Mamy nadzieję, że 
tak doposażone przedszkole będzie 
jeszcze lepiej spełniało swoje zadania, 
a czas w nim spędzony będzie równie 
przyjemny, co efektywny.

Jednocześnie Zarząd Powiatu oraz 
Starosta Łęczyński pragną podzięko-
wać twórcom i darczyńcom „Słonika 
Nadziei” za włączenie naszego przed-
szkola do grona swoich beneficjentów.

Materiał z wizytą „Słonika Nadziei” 
w Ludwinie możecie Państwo obej-
rzeć pod tym linkiem: https://lublin.tvp.
pl/26765605/slonik-nadziei?fbclid=Iw
AR0XlPL35jzJLASNQQi5ZdIbGOEgXt
jGQUuTxA-YhA1amKJibp81HC6DasY

Tekst: Aneta Resztak-Fedurek

Koronawirusa masz już za sobą? 
Pomóż innym w walce z chorobą! 
Zgłoś się do jednego z Centrów 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
i oddaj osocze. Terapia osoczem 
w niektórych przypadkach pomaga 
uzyskać istotną poprawę stanu zdro-
wia pacjentów z COVID-19. Zawarte 
w osoczu przeciwciała, które neu-
tralizują SARS-CoV-2 po przetocze-
niu, eliminują go z organizmu osoby 
chorej. Jeden dawca może oddać 
osocze nawet kilka razy – z zacho-
waniem wymaganych odstępów 
czasu. Osocze pobrane podczas 
jednej wizyty w Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa może zostać 
zastosowane aż u trzech pacjentów.

Osocze ozdrowieńców zawiera prze-
ciwciała, które mogą wspomagać le-
czenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, 
zagrażającymi życiu objawami zakaże-
nia. Oddając je w najbliższym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa moż-
na uratować zdrowie i życie drugiemu 
człowiekowi.

Zawarte w osoczu przeciwciała neu-
tralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który 
powoduje COVID-19) po przetoczeniu 

eliminują go z organizmu pacjenta z ak-
tywnym zakażeniem. Chorzy często nie 
są w stanie wytworzyć własnych prze-
ciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno 
(niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). 
Podanie gotowych przeciwciał znacznie 
przyspiesza procesy obronne i pozwala 
skuteczniej walczyć z koronawirusem. 

Dawcą osocza może być osoba mię-
dzy 18 a 65 rokiem życia, która przeszła 
zakażenie SARS-CoV-2, jest po wy-
zdrowieniu, i u której minęło co najmniej 
28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni 
od zakończenia izolacji. 

Osocze pobierane jest metodą pla-
zmaferezy, co oznacza, że od dawcy 
pobierana jest krew, którą rozdziela się 
na osocze i pozostałe składniki, te z ko-

lei są przetaczane z powrotem do tej sa-
mej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest 
całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 
40 minut. Jednorazowo pobierane jest 
nie więcej niż 750 ml osocza.

Jeśli pobranie osocza metodą pla-
zmaferezy nie jest możliwe, pobierane 
jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzy-
mywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Terapia osoczem rekonwalescentów 
była już wcześniej stosowana wielokrot-
nie przy zakażeniach wirusem EBOLA, 
koronawirusem SARS (SARS-CoV), 
wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem 
„ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z naj-
skuteczniejszych terapii przy zakaże-
niach wirusowych.

Źródło: www.gov.pl/koronawirus
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Możemy ofiarować szczęśliwe dzieciństwo… 

Nie bądź obojętny - reaguj!
Okres jesienno-zimowy to czas szczegól-

nie niebezpieczny dla osób samotnych, bez-
domnych, starszych i chorych. Łęczyńscy 
policjanci, podczas służby w dzień i w nocy 
systematycznie sprawdzają miejsca gdzie 
mogą przebywać osoby narażone na wychło-
dzenie. Apelujemy również do mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego, aby nie byli obojętni 
na czyjąś krzywdę i alarmowali odpowiednie 
służby o ujawnionych przypadkach zagroże-
nia życia lub zdrowia człowieka. 

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy jest co-
raz chłodniej, zaś temperatury często spadają 
poniżej zera. Takie niekorzystne warunki atmo-
sferyczne mogą stwarzać realne zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzkiego. Na wychłodzenie orga-
nizmu szczególnie narażone są osoby bezdom-
ne, nieporadne życiowo, czy też znajdujące się 
w stanie upojenia alkoholowego. 

Łęczyńscy policjanci podczas służby syste-
matycznie sprawdzają miejsca gdzie mogą prze-
bywać osoby narażone na wychłodzenie. Funk-

cjonariusze kontrolują ogródki działkowe, 
pustostany, pomieszczenia piwniczne oraz inne 
opuszczone miejsca, w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne. Informują je o możliwości 
skorzystania z pomocy specjalnych ośrodków, 
które oferują potrzebującym nocleg i ciepły po-
siłek. Policjanci również reagują na osoby leżące 
na przystankach czy ławkach (zwłaszcza będą-
ce pod wpływem alkoholu), które potrzebują na-
szej pomocy. Dodatkowo dzielnicowi, mając ro-
zeznanie w terenie, odwiedzają mieszkania osób 
samotnych, w podeszłym wieku i schorowanych, 
by sprawdzić ich warunki bytowe oraz zasięgnąć 
informacji czy czegoś potrzebują.

Policjanci apelują także o współpracę społe-
czeństwa i sygnalizowania przypadków naraże-
nia na wychłodzenie organizmu. Nie przechodź-
my obojętnie wobec drugiego człowieka, szybka 
reakcja i udzielona w porę pomoc może uratować 
czyjeś życie. Link: http://leczna.lubelska.policja.
gov.pl/lle/informacje/aktualnosci/109403,W-tro-
sce-o-osoby-narazone-na-wychlodzenie.html

Tekst: sierżant sztabowy Izabela Zięba

W powiecie łęczyńskim jest 58 rodzin za-
stępczych, mimo to nadal potrzebni są ludzie, 
którzy chcieliby stworzyć bezpieczny dom dla 
dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wy-
chowywać się z rodzicami biologicznymi.

Państwo Elżbieta i Janusz Szpitun od 4 lat 
tworzą rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz, 
od 3 lat, rodzinę niezawodową. O powstaniu 
rodziny zastępczej oraz o tym jak ona wyglą-
da „od środka”, zgodzili się nam opowiedzieć 
w rozmowie.

Jak doszło do tego, że zostaliście rodziną 
zastępczą?

Nasza obecnie 4 letnia, a w tamtym czasie  
7-miesięczna wnuczka znalazła się w trudnej sytu-
acji, została umieszczona w Pogotowiu Opiekuń-
czym. Nie mogliśmy na to pozwolić, dlatego od 
razu wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o ustano-
wienie nas spokrewnioną rodziną zastępczą dla 
Eli. Po roku zostaliśmy również niezawodową ro-
dziną zastępczą dla przyrodniej siostry Eli, wtedy 
5-letniej Oliwii, z której opieki zrezygnowała ów-

czesna rodzina zastępcza.
Czy decyzja o tym, by zostać niezawodową 

rodziną zastępczą dla Oliwii, która nie jest 
Państwa wnuczką była trudna?

Nie zastanawialiśmy się ani chwili, decyzja była 
oczywista. Jedyne, czego się obawialiśmy to, że 
nie będziemy mogli zostać rodziną niezawodową 
z racji naszego wieku. Na szczęście wszystko 
się udało i od lipca 2017 roku dziewczynka jest 
z nami, a co najważniejsze siostry są razem. Oliw-
ka jest dla nas jak wnuczka, traktujemy ją tak 
samo jak resztę wnucząt, a mamy ich 12.

Co daje Państwu rodzicielstwo zastępcze?
Rodzicielstwo zastępcze daje nam poczucie 

sensu, satysfakcji, że robimy coś ważnego, że 
pomimo swojego wieku jesteśmy potrzebni. Wy-
chowaliśmy 7 swoich dzieci, które mają ustabili-
zowane życie i chcemy również zapewnić dobrą 
przyszłość dziewczynkom. Bycie rodziną zastęp-
czą sprawia nam wielką radość, dom tętni ży-
ciem, a my czujemy się młodsi. Niesamowite jest 
patrzenie jak dzieci rosną, rozwijają się, pogłębia-
ją swoje talenty, po prostu są szczęśliwe.

Są chwile radości, ale czy też są jakieś trud-
ności?

Największą trudnością są kontakty z rodzicem 
biologicznym, chociaż był czas, że te kontakty 
były spokojne. Przykre jest to, że współpraca 
z rodzicem biologicznym lub jej brak przekłada 
się na zaburzanie spokoju dziecka. Prowadzimy 
również duże gospodarstwo rolne. Godzimy obo-
wiązki związane z pracą w gospodarstwie z obo-
wiązkami wychowawczo – opiekuńczymi. Czasa-
mi jest trudno, ale w takich sytuacjach możemy 
liczyć na wsparcie naszych biologicznych dzieci 
i starszych wnuków.

Czy mają Państwo jakieś przesłanie dla ro-
dzin, które zastanawiają nad tym by zostać 
rodziną zastępczą?

Jeżeli są rodziny, które mają możliwości i wa-
runki, to powinny udzielić pomocy potrzebującym 
dzieciom. Zdarzają się troski, zmartwienia, jak 
w każdej rodzinie, ale więcej jest tych szczęśliwych 
dni i satysfakcja z tego, że jesteśmy potrzebni 
i możemy ofiarować szczęśliwe dzieciństwo.

Wywiad przeprowadziły koordynatorki rodzin-
nej pieczy zastępczej: 

Wioletta Gołębiowska i Natalia Siwko.

Blisko 10 lat temu Placówka Opie-
kuńczo – Wychowawcza w Kijanach 
otrzymała zezwolenie Wojewody Lu-
belskiego na prowadzenie działalności 
statutowej. Jednakże Dom Dziecka 
w Kijanach już od 15-tu lat funkcjonuje 
w systemie pieczy zastępczej Powiatu 
Łęczyńskiego. 

Początkowo zajmował jedno piętro w bu-
dynku po byłym internacie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kijanach, a liczba podopiecz-
nych sięgała 40 osób. Stopniowo zmniej-
szono liczbę wychowanków, powiększając 
jednocześnie powierzchnie mieszkalną. 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Kijanach zajmuje aktualnie dwa piętra 
w budynku posadowionym w miejscowo-
ści Kijany 19b i jest przeznaczona dla 30 
podopiecznych. Rok 2021 przyniesie kolej-
ne zmiany w sposobie sprawowania opie-
ki nad małoletnimi. Ustawodawca określił 

maksymalną liczebność wychowanków 
każdej placówki na 14 osób. Z uwagi na inte-
res społeczny oraz dobro przebywających 
tu dzieci postanowiono o przekształceniu 
istniejącej jednostki na dwie mniejsze. Od 1 
stycznia 2021 r. w strukturze instytucjonal-
nej pieczy zastępczej Powiatu Łęczyńskie-
go funkcjonować będzie PO-W „Dom nr 1” 
w Kijanach i PO-W „Dom nr 2” w Kijanach. 
Zmniejszenie liczby miejsc i powołanie jed-
nej placówki w aktualnej lokalizacji pociąg-
nęłoby za sobą konsekwencje w postaci 
konieczności zapewnienia podopiecznym 
miejsca w placówkach prawdopodobnie 
w innych powiatach oraz znaczącą reduk-
cję zatrudnienia. 

Do procesu deinstytucjonalizacji przy-
gotowywano się już od 2012 roku. Wów-
czas Powiat Łęczyński przystąpił do rea-
lizacji projektu finansowanego z funduszy 
szwajcarskich, którego celem była indywi-
dualizacja procesu wychowawczego. Do-

konano wtedy podziału placówki na dwie 
odrębne rodziny ze stałą liczbą podopiecz-
nych oraz stałym składem wychowawców 
dedykowanych tylko jednej rodzinie. Sa-
modzielne rodziny mieszkają na odrębnych 
piętrach w budynku Kijany 19 B, które do-
datkowo mają odrębne niezależne wejścia. 
Każde z pięter technicznie jest wyposażo-
ne w niezależne od siebie pomieszczenia 
do pracy, wypoczynku, nauki i zabawy. 
Stały, nieliczny zespół wychowawczy spra-
wia, że dzieci i młodzież mają zapewnione 
poczucie ustabilizowania w bezpośredniej 
nad nimi pieczy. Aktualne działania zwią-
zane z przekształcaniem PO-W sankcjo-
nują istniejącą organizację.

W ciągu 15 lat funkcjonowania placów-
kę opuściło 215 wychowanków; 26% z nich 
umieszczono w rodzinach zastępczych, 32% 
usamodzielniło się, 8% skierowano do adop-
cji, a 34% powróciło do rodziny biologicznej.

Tekst: Marta Piwońska

O placówce w Kijanach

Bogdanka, jako jedna z 6 firm z Lubel-
szczyzny, została nagrodzona w konkur-
sie „Społeczny lider lokalnego biznesu” 
organizowanego przez Dziennik Wschod-
ni. Bogdanka bez wątpienia stanowi filar 
ekonomiczny regionu. Jest jednym z naj-
większych pracodawców w woj. lubelskim, 
działającym na tym obszarze od prawie  
40 lat.

Załoga spółki i firm współpracujących z Bog-
danką wraz z rodzinami tworzy społeczność 
ponad 20 tysięcy osób związanych z kopalnią. 
Sprzyja lokalnym przedsięwzięciom i projek-
tom, angażując się w nie poprzez wspieranie 
inicjatyw społecznych, instytucji kulturalnych 
i projektów sportowych. Priorytetem dla spół-
ki jest wspieranie wychowania poprzez sport 
i szkolenie młodzieży. Bogdanka uczestniczy 
w wielu projektach sportowych. Wystarczy wy-
mienić choćby piłkę nożną w Górniku Łęczna, 
siatkówkę w Avii Świdnik, piłkę ręczną w MKS 
Lublin i Padwie Zamość oraz żużel w Motorze 
Lublin. Jest też sponsorem Szymona Ładnia-
ka, lubelskiego kierowcy rajdowego. Wspiera 
lokalne szkoły, straż pożarną oraz angażuje 
się w ważne wydarzenia społeczne, takie jak 
upamiętnienie Bitew Pod Tomaszowem Lubel-
skim czy rocznicę Lubelskiego Lipca. Fundacja 
„Solidarni Górnicy” rozwija działalność cha-
rytatywną, prowadzi projekty proekologiczne 

na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim i sadzi 
drzewa w powiecie łęczyńskim. Aktywnie włą-
cza się w przedsięwzięcia poprawiające estety-
kę Łęcznej. Działania te są dostrzegane i doce-
niane. Bogdanka w tym roku zajęła III miejsce 
w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm, oraz otrzymała Biały Listek CSR Polityki. 
Te wyróżnienia są doskonałą motywacją do dal-
szych działań, mających na celu umacnianie się 
na pozycji lidera odpowiedzialności społecznej.

Tekst: Marcin Kujawiak

Kolejne wyróżnienie dla Bogdanki - „Społeczny 
lider lokalnego biznesu”

Artur Wasil 
Prezes 

Zarządu LW 
„Bogdanka” 

S.A. 
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W dzisiejszych czasach Internet stał się 
dla człowieka źródłem pracy, nauki, rozryw-
ki. Jeszcze kilka miesięcy temu można było 
dyskutować na temat tego, czy któreś dzie-
cko nie ma dostępu do Internetu na co dzień. 
Teraz wszelkie wątpliwości są rozwiane. Od 
9 listopada 2020r. wszystkie dzieci w wieku 
szkolnym spędzają część dnia przed moni-
torem komputera. Związane jest to ze wpro-
wadzonym przez rząd zdalnym nauczaniem. 
Po czasie wytężonego wysiłku umysłowego 
podczas nauki, przychodzi czas na odpoczy-
nek. Bardzo często w tym miejscu ponownie 
pojawia się Internet. Doświadczenie w pracy 
z dziećmi pokazuje bowiem, że gry kompute-
rowe, zwłaszcza online, są często jedną z ulu-
bionych form spędzania wolnego czasu. 

Internet stanowi aktualnie integralną część 
ludzkiej codzienności. Jest on źródłem wielu 
gratyfikacji. Szybki dostęp do informacji, mniej 
wymagający sposób kontaktu z innymi ludźmi, 
rozrywka, tj. filmy, gry. Gdyby to wszystko miało 
tylko jasną stronę , niosącą za sobą same korzy-
ści, nie trzeba by się martwić. Niestety informacje, 
jakie możemy znaleźć w sieci mogą być również 
niekorzystne, fałszywe, nawołujące do przemocy, 
agresji czy autodestrukcji. Kontakty nawiązywane 
przez Internet mogą być niebezpieczne ze wzglę-

du na niezwykłą łatwość wykreowania się na ko-
goś, kim się nie jest. Człowiek kierujący się złymi 
intencjami może szybko pozyskać czyjeś zaufa-
nie, ponieważ słowo pisane nie zawiera tyle treści, 
co bezpośredni kontakt. Jest mniejsza szansa, że 
coś wzbudzi wątpliwości, zwłaszcza w dziecku. 
Rozrywka natomiast może przybierać różne ob-
licza. Tak samo łatwo jest bowiem w Internecie 
odszukać film przygodowy, jak ten przepełniony 
przemocą lub film pornograficzny. 

Mimo różnych zagrożeń, szerokie spektrum 
możliwości, a jednocześnie wygoda, jaką propo-
nuje Internet sprawia, że ryzyko uzależnienia staje 
się naprawdę duże. 

W literaturze przedmiotu nie jest łatwo znaleźć 
jedną, precyzyjną definicję zjawiska uzależnienia 
od Internetu. Czy taki rodzaj korzystania z sieci 
jest już uzależnieniem, czy tylko szkodliwym na-
wykiem ? 

Bohdan T. Woronowicz w publikacji „Bez ta-
jemnic o uzależnieniach i ich leczeniu” (2001, s. 
193) zaproponował, aby o uzależnieniu od Inter-
netu mówić wówczas, gdy w okresie ostatnich 
12 miesięcy stwierdzono obecność co najmniej 
trzech objawów z poniższej listy:
✔ silną potrzebę lub poczucie przymusu korzy-
stania z Internetu;
✔ subiektywne przekonanie o mniejszej możliwo-
ści kontrolowania zachowań związanych z Inter-
netem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymy-
waniem się od korzystania z Internetu oraz nad 
długością spędzania czasu przy Internecie;
✔ występowanie, przy próbach przerwania lub 
ograniczenia korzystania z Internetu, niepoko-
ju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia 
oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu 
do komputera;
✔ spędzanie coraz większej ilości czasu przy 
Internecie w celu uzyskania zadowolenia czy do-
brego samopoczucia, które poprzednio osiągane 
było w znacznie krótszym czasie;
✔ postępujące zaniedbywanie alternatywnych 
źródeł przyjemności lub dotychczasowych zain-
teresowań na rzecz Internetu;
✔ korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych 
następstw (fizycznych, psychicznych i spo-

łecznych), o których wiadomo, że mają związek 
ze spędzaniem czasu przy Internecie.

Im szybciej rodzic zauważy zagrożenia, tym 
szybciej będzie szukał pomocy. Im szybciej po-
moc będzie udzielona, tym większa szansa na 
pozytywne zmiany. 

 Miejsca, gdzie szukać pomocy:
● NZOZ PZP Viamed
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Obrońców Pokoju 7, 21-010 Łęczna
tel. 81 506 58 58
● Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcz-
nej, Łęczna, al. Jana Pawła II 95
tel. 81 531 53 35, tel. 81 531 53 37
● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcz-

nej, Łęczna, ul. Staszica 9, tel. 81 531 53 84
● Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktycz-
no-Konsultacyjna w Łęcznej, Łęczna pl. Kościuszki 
1/1, tel. 81 462 87 21 
● Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje również 
wsparcie w formie telefonu zaufania. Pod nume-
rem 800 100 100 świadczona jest bezpłatna i ano-
nimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy 
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie pomo-
cy psychologicznej dzieciom przeżywającym kło-
poty i trudności. Linia czynna jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 12.00-15.00. W ramach 
tych działań możliwy jest również kontakt ze spe-
cjalistami przez e-mail: pomoc@800100100.pl 

Tekst: Marta Ślusar

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 5 października  
2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifika-
cji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1804) termin jej przeprowadzenia w przy-
szłym roku został ustalony na okres od dnia 
25 stycznia do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej będą podlegać:
1) mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeże-
li okres tej niezdolności upływa po zakończe-
niu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posia-
dające kwalifikacje przydatne do czynnej służ-
by wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę 
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą 
naukę w szkołach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych, albo będące studentkami lub absol-
wentkami tych szkół lub kierunków, o których 
mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania 
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawie-
nia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do koń-
ca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 
lata życia, jeżeli nie posiadają określonej katego-
rii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tekst: Katarzyna Warszawska-Krakowiak

Czym jest uzależnienie od Internetu?

Kwalifikacja wojskowa
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W dniu 1 stycznia 2020 roku weszły w ży-
cie uregulowania wynikające z artykułu 4 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2019 poz. 1579), która znowelizowała 
ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Ustawa 
wprowadza sankcję za dwa rodzaje czynów. 
Pierwszy z nich to niedopełnienie obowiąz-
ku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia 
jego sprowadzenia z terytorium Państwa 
Członkowskiego Unii Europejskiej. Ustawa 
Prawo o ruchu drogowym art. 140mb stano-
wi, że brak realizacji tego obowiązku będzie 
groził karą pieniężną w wysokości od 200 zł 
do 1 000 zł. Takiej samej karze będzie podle-
gał właściciel pojazdu zarejestrowanego na 
terytorium RP , który zgodnie z art. 78 ust. 2 
pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie 
zawiadomił starosty w terminie 30 dni o na-
byciu lub zbyciu pojazdu. 

Obowiązek rejestracji samochodu w terminie 
30 dni od jego sprowadzenia istnieje w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym już od kilku lat i wy-
nika on z art. 71 ust. 7 tej ustawy. Podobnie jak 
obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia, któ-
ry wynika z art. 78 ust. 2 wspomnianej ustawy. 
Jednakże dopiero od dnia 1 stycznia br. urzęd-
nicy starostwa uzyskali prawo do nakładania 
administracyjnej kary pieniężnej na wszystkich, 
którzy nie dokonali tego w ustawowym terminie. 
Do dnia 31 grudnia 2019 roku, na podstawie art. 
97 Kodeksu wykroczeń, brak realizacji tych obo-
wiązków obwarowany był grzywną w wysokości 
do 3 000 zł, która nakładana jest w trybie wy-
kroczeniowym. Ponieważ jest to wykroczenie, 
odpowiedzialność z tego tytułu mogą ponosić 
tylko osoby fizyczne. Artykuł 71 ust. 7 ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, nakładający obowią-
zek dokonania rejestracji sprowadzonego samo-
chodu brzmi: „Właściciel pojazdu, niebędącego 
nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest 
obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od 
dnia jego sprowadzenia”. Z kolei artykuł 78 ust. 
2 przedmiotowej ustawy, nakładający na właś-
ciciela samochodu obowiązek zawiadomienia 
starosty w ciągu 30 dni o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu brzmi: „Właściciel pojazdu zarejestro-
wanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 
nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 
2) zmianie stanu faktycznego, wymagającej 

zmiany danych zamieszczonych w dowodzie re-
jestracyjnym”. 

Powyższe zgłoszenie sprzedaży czy naby-
cia pojazdu stanowi jedynie zgłoszenie zmia-
ny właściciela pojazdu, który to pojazd jest już 
wcześniej zarejestrowany. 

Tak więc czynność ta sprowadza się wyłącz-
nie do poinformowania starosty o zmianie właś-
ciciela. Artykuł 140mb ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, przewidujący kary pieniężne za na-
ruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obo-
wiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu brzmi: „Kto: 1) będąc właścicie-
lem pojazdu sprowadzonego z terytorium pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew 
przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) będąc 
właścicielem pojazdu zarejestrowanego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepi-
sowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty 
o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1 000 zł”. 

Kary będzie nakładać starosta w formie decy-
zji administracyjnej, a pieniądze trafią do budże-
tu powiatu. Ustalając wysokość kary pieniężnej, 
uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzal-
ność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyska-
ne z tytułu naruszenia ustawy. Jeżeli czyn będą-
cy naruszeniem, o którym mowa w art. 140mb, 
wyczerpuje jednocześnie znamiona wykrocze-

nia, w stosunku do podmiotu będącego osobą 
fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpo-
wiedzialności administracyjnej. 

Należy ustalać, kiedy samochód został spro-
wadzony z zagranicy i kiedy nastąpił upływ 
30-dniowego terminu na rejestrację. Jeżeli więc 
samochód został przywieziony przed dniem 
1 stycznia 2020 roku i przed tą datą nastąpił 
upływ 30-dniowego terminu na rejestrację, 
o którym mowa w art. 71 ust. 7 Prawa o ruchu 
drogowym, to nie powinna być nałożona admi-
nistracyjna kara pieniężna. Wynika to z tego, 
że nie dopełnienie tych formalności i upływ 
30-dniowego terminu na rejestrację nastąpi-
ło pod rządami przepisów nie przewidujących 
sankcji w postaci kary pieniężnej. Taka inter-
pretacja jest możliwa z uwagi na treść art. 189c 
Kodeksu postępowania administracyjnego, 
który mówi, że jeżeli w czasie wydawania de-
cyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej 
obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia 
prawa, w następstwie którego ma być nałożo-
na, stosuje się ustawę nową, jednakże należy 
stosować ustawę obowiązującą poprzednio, 
jeżeli jest ona względniejsza dla strony. Ustawą 
względniejszą jest ustawa, która zastosowana 
w konkretnej sprawie przewiduje dla sprawcy, 
tj. osoby niedopełniającej obowiązku lub naru-

szającej zakaz najłagodniejsze konsekwencje. 
Pod uwagę należy brać nie tylko wysokość kary, 
ale również inne okoliczności wpływające na 
jej wysokość. Mówiąc inaczej, należy rozwa-
żyć, jaką karę organ wymierzyłby lub nałożyłby 
za niedopełnienie obowiązku albo naruszenie 
zakazu na podstawie nowego prawa, jaką na-
tomiast na podstawie prawa poprzednio obo-
wiązującego. W sytuacji, gdyby przykładowo 
samochód został sprowadzony w grudniu 2019 
roku, ale 30-dniowy termin na rejestrację upły-
nął w styczniu 2020 rok, a więc już w okresie, 
kiedy obowiązywały nowe przepisy przewidują-
ce administracyjną karę pieniężną za naruszenie 
ustawowego 30-dniowego terminu na rejestra-
cję, to jeżeli właściciel sprowadzonego samo-
chodu nie zarejestruje pojazdu w tym terminie, 
narusza przepis art. 71 ust. 7 prawa o ruchu 
drogowym, a tym samym naraża się na sankcje. 

 Autor: Piotr Kaniowski – Radca Prawny

Poradnik przygotowany w ramach zadania 
publicznego realizowanego przez Polską Funda-
cję Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospo-
darczego „OIC Poland” w formie powierzenia za-
dania przez Zarząd Powiatu Łęczyńskiego. Pełna 
treść poradnika: www.powiatleczynski.pl/nieod-
platna-pomoc-prawna-w-powiecie-leczynskim 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Polesie” informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz 
formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Zakres tematyczny naboru (nazwa Przed-
sięwzięcia LSR): Tworzenie nowych przedsię-
biorstw. Wsparcie dotyczy operacji realizowa-
nych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 
pkt 2 lit. a rozporządzenia*

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach poddziała-

nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. 
U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.). Limit środków 
w naborze: 140 000,00 zł

Forma wsparcia: pomoc na operacje w za-
kresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a ma 
formę premii w wysokości 70 000 zł.

2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 30.11.2020 r. – 
14.12.2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowa-
rzyszenia LGD „Polesie”, ul. Nowa 1, 21-070 
Cyców.

Szczegółowe informacje na temat naboru 
wniosków znajdziecie Państwo na naszej stro-
nie internetowej www.lgdpolesie.pl

Tekst: Ewelina Stopa

Kara za niezarejestrowanie samochodu

Nabór wniosków nr 8/2020 na operacje 
w zakresie Tworzenie nowych przedsiębiorstw
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1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości, 
stanowiące własność Powiatu Łęczyńskiego, 
położone w miejscowości Jawidz, gm. Spi-
czyn, oznaczone w operacie ewidencji grun-
tów i budynków obrębu 0003 – Jawidz, jako 
działki nr: 1378/3 o pow. 0,1145 ha, 1378/4 o pow. 
0,1238 ha, 1378/5 o pow. 0,1225 ha, 1378/7 o pow. 
0,1214 ha, 1378/9 o pow. 0,1215 ha, 1378/11 
o pow. 0,1236 ha, 1378/13 o pow. 0,1205 ha, 
1378/15 o pow. 0,1197 ha, 1378/17 o pow. 0,1203 
ha, 1378/19 o pow. 0,1195 ha, 1378/21 o pow. 
0,1189 ha, 1378/23 o pow. 0,1183 ha, 1378/25 
o pow. 0,1195 ha, 1378/27 o pow. 0,1175 ha, 
1378/28 o pow. 0,1175 ha i 1378/29 o pow. 0,1298 
ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr LU1I/00143791/3.

2. Cena wywoławcza działek nr: 
1) 1378/3 - 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści czte-
ry tysiące złotych), plus podatek VAT;
2) 1378/4 - 38 400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem 
tysięcy, czterysta złotych), plus podatek VAT; 
3) 1378/5 - 38 600,00 zł (słownie: trzydzieści osiem 
tysięcy sześćset złotych), plus podatek VAT; 
4) 1378/7 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT; 
5) 1378/9 - 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
6) 1378/11- 37 200,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT; 
7) 1378/13-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT; 
8) 1378/15-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 
9) 1378/17-37 200,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy dwieście złotych), plus podatek VAT;
10) 1378/19-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 
11) 1378/21-37 000,00 zł (słownie trzydzieści sie-
dem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 
12) 1378/23-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 
13) 1378/25-37 000,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy złotych), plus podatek VAT; 
14) 1378/27-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści 
sześć tysięcy trzysta złotych), plus podatek VAT; 
15) 1378/28-36 300,00 zł (słownie: trzydzieści 
sześć tysięcy trzysta złotych ), plus podatek VAT; 
16) 1378/29-37 500,00 zł (słownie: trzydzieści sie-
dem tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT.

3. Wadium: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdą działkę.

4. Działki zlokalizowane są na terenie miej-
scowości Jawidz na obszarze użytkowanym 
rolniczo. W sąsiedztwie znajdują się od strony: 
zachodniej – droga gminna, północnej – działki 
użytkowane rolniczo przeznaczone pod zabu-
dowę jednorodzinną, wschodniej i południowej 
- działki użytkowane rolniczo przeznaczone pod 
zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. 
Przez przedmiotowe działki przebiega podziemna 
sieć energetyczna średniego napięcia, w odległo-
ści do 150 m sieć energetyczna niskiego napięcia. 
Sieć wodociągowa, telefoniczna oraz w odległo-
ści ok. 500 m sieć kanalizacji sanitarnej.
5. Obciążenia nieruchomości: – działki są 
w dzierżawie do końca 2021 r.

6. Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego gminy Spiczyn, 
przedmiotowe działki położone są w terenie 
oznaczonym następującymi symbolem: 39 
MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej na następujących warunkach:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) wszystkie prace prowadzone w tym terenie wy-

magają uzyskania warunków i wytycznych Kon-
serwatora Zabytków;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na:
• 15,00 m od krawędzi jezdni drogi gminnej;
• 10,00 m od krawędzi jezdni drogi wewnętrznej.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 
2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A (sala konfe-
rencyjna) o godzinie: 
1) 10:00 dla działki nr 1378/3; 
2) 10:15 dla działki nr 1378/4; 
3) 10:30 dla działki nr 1378/5; 
4) 10:45 dla działki nr 1378/7; 
5) 11:00 dla działki nr 1378/9; 
6) 11:15 dla działki nr 1378/11;
7) 11:30 dla działki nr 1378/13; 
8) 11:45 dla działki nr 1378/15;
9) 12:00 dla działki nr 1378/17;
10) 12:15 dla działki nr 1378/19;
11) 12:30 dla działki nr 1378/21;
12) 12:45 dla działki nr 1378/23;
13) 13:00 dla działki nr 1378/25;
14) 13:15 dla działki nr 1378/27;
15) 13:30 dla działki nr 1378/28;
16) 13:45 dla działki nr 1378/29.

8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu naj-
później do dnia 14 GRUDNIA 2020 r. na konto 
Powiat Łęczyński ul. Al. Jana Pawła II 95A, Lu-
belski Bank Spółdzielczy w Końskowoli, nr 15 
8741 0004 0007 8908 2000 0030 w tytule wpi-
sując ,,wadium–sprzedaż działki nr 1378/……. 
w Jawidzu„. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek Powiatu.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, 
które wpłacą wadium w formie, terminie 
i wysokości określonej w ust. 3 i 8 niniejsze-
go ogłoszenia.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest 
przedłożenie w dniu przetargu komisji prze-
targowej:

1) dokumentu potwierdzającego tożsamość 
osoby przystępującej do przetargu,
2) pisemnej zgody współmałżonka na nabycie 
nieruchomości w przypadku, gdy ma zostać 
nabyta do majątku wspólnego, a w przetargu 
uczestniczy tylko jeden ze współmałżonków,
3) aktualny dokument (np. KRS), z którego wy-
nika upoważnienie przedstawiciela jednostki or-
ganizacyjnej do jej reprezentowania w przetargu,
4) umowy między osobami, określającej wyso-
kość udziału każdej z nich we wpłaconym wa-
dium oraz w prawie własności nieruchomości 
w razie ich nabycia na współwłasność,
5) pełnomocnictw dla pełnomocników z uwie-
rzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 

11. Wadium wniesione przez uczestnika 
przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się 
na poczet ceny nabycia; pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zwraca się nie-
zwłocznie przelewem.

12. Termin podpisania aktu notarialnego zo-
stanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu, koszty za-
warcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. W przypadku uchylenia się nabywcy od 
zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi.

14. W przypadku zaistnienia ważnych po-
wodów Zarząd Powiatu w Łęcznej zastrze-
ga sobie prawo odwołania przedmiotowego 
przetargu.

15. Dodatkowe informacje w przedmio-
cie niniejszego przetargu można uzyskać 
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 5 lub  
tel.: 815315216 w godzinach urzędowania.

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza drugi Zmarł Andrzej Hartfil 
7 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Hartfil, 

współzałożyciel i wieloletni prezes Stowa-
rzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad Wie-
przem” w Jaszczowie. 

Popularyzator turystyki kajakowej po rzece 
Wieprz, inicjator wielu przedsięwzięć i imprez 
turystycznych na terenie gminy Milejów. Miał 
60 lat. 
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Udział w akcjach ratowni-
czych podczas walki z poża-
rami, wykonywanie czynno-
ści pomocniczych w czasie 
klęsk żywiołowych, likwida-
cja miejscowych zagrożeń, 
prowadzenie działalności 
zapobiegającej powstawa-
niu pożarów – zapewne 
głównie z tymi zadaniami 
kojarzy się Państwu działal-
ność Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Jednak współ-
cześnie te jednostki mają 
inny charakter, gdyż oprócz 
swoich flagowych działań, 
prowadzą te dodatkowe – 
nie mniej ważne. Rozwijanie 
i krzewienie kultury fizycz-
nej, promocja sportu, ale 
również prowadzenie dzia-
łalności kulturalno-oświato-
wej i aktywizacja mieszkań-
ców – tym może poszczycić 
się jednostka w Głębokiem, 
która już od 2011 roku działa 
na rzecz rozwoju społeczno-
ści lokalnej. 

Dzięki solidarności miej-
scowej ludności i ich bezinte-
resownej pracy, w ciągu 9 lat 
funkcjonowania jednostki zre-
alizowano m.in. następujące 
projekty: Modernizacja świetli-
cy wiejskiej w Głębokiem (w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju wsi 
objętego PROW na lata 2007-
2013”), Utworzenie miejsca pa-
mięci narodowej w Głębokiem 
– Rys historyczny – w hołdzie 
pomordowanym mieszkań-
com Głębokiego – 19.08.1942, 
zmodernizowanie placu rekre-
acyjno-wypoczynkowego, Noc 
świętojańska powiatu łęczyń-
skiego. 

Ochotnicza Straż Pożar-
na liczy 25 członków. Oprócz 
działalności dodatkowej stra-
żacy stale dbają o podno-
szenie swoich umiejętności 
i odpowiednie wyposażenie 
oddziału, co jest możliwe 
dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, m.in. Grantu 

z Fundacji Orlen „Dar Serca” 
na zakup sprzętu ratowniczo
-gaśniczego w zakresie ra-
townictwa i ochrony ludności 
i dofinansowanie z MSWiA 
w kwocie 5 tys. zł. 

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim członkom Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Głębo-

kiem ich zapału i determinacji 
w działaniu. To właśnie dzięki 
takim ludziom jak Państwo 
możemy budować społeczeń-
stwo obywatelskie, w którym 
każdy z nas ma realny wpływ 
na otaczającą nas rzeczywi-
stość.

Tekst: Marta Kociuba

11 listopada – Świętujemy niepodległość! 

ZSG dołączyła do akcji 
Niepodległa do Hymnu!

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem

11 listopada jest najważ-
niejszym świętem pań-
stwowym, a każda rocz-
nica odzyskania przez 
Polskę niepodległości sta-
nowi okazję do świętowania 
i przyczynek do refleksji. 
Niestety, przez wzgląd na 
tegoroczną sytuację epi-

demiczną również obcho-
dy Święta Niepodległości 
miały jedynie charakter 
symboliczny i przebiegały 
znacznie skromniej niż ma 
to miejsce zazwyczaj. 

O godzinie 11.30 w koście-
le pw. św. Barbary w Łęcz-

nej odbyła się msza święta 
w intencji Ojczyzny, w której 
uczestniczyli przedstawicie-
le władz powiatu i poszcze-
gólnych gmin. Następnie na 
Placu Powstań Narodowych 
nastąpiło złożenie pod krzy-
żem kwiatów oraz zniczy. Po-
wiat Łęczyński reprezentowali 

Starosta Łęczyński Krzysztof 
Niewiadomski, Wicestarosta 
Michał Pelczarski oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Ar-
kadiusz Biegaj. 

Tekst: Aneta Resztak-
Fedurek

Uczniowie Zespołu Szkół 
Górniczych w Łęcznej do-
łączyli do ogólnopolskiej 
akcji zainicjowanej przez 
Biuro Programu „Niepodle-
gła”. W tym roku, ze względu 
na zdalne nauczanie, wszy-
scy mogli zaśpiewać hymn 
w domach. Wystarczyło włą-
czyć zamieszczony na stro-
nie internetowej szkoły klip 
z Mazurkiem Dąbrowskiego. 
Specjalnie dla uczestników 
akcji zagrał go Dawid Macio-
szek, uczeń kl. 3d. 

Pamiętając w tych dniach 
o narodowych i lokalnych bo-
haterach, przedstawiciele spo-
łeczności ZSG zapalili na łę-
czyńskim cmentarzu znicze na 
pomniku Powstańców Stycz-
niowych 1863-1864, Niezna-
nych Żołnierzy Polskich, którzy 
polegli na polu chwały w czasie 
I wojny światowej, Nieznanego 

Żołnierza Polskiego, walczące-
go w czasie II wojny światowej 
oraz pomniku poświęconym 
pomordowanym na „nieludzkiej 
ziemi”.

Tekst: Marzena Olędzka
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Z ogromnym smutkiem miesz-
kańcy powiatu łęczyńskiego przyjęli 
wiadomość o śmierci Walentego Bą-
belewskiego, znanego lokalnej spo-
łeczności malarza - górnika. Malarz 
podziemnego świata kopalni zmarł 
12 października 2020 r., w wieku 
80 lat. Jego najbardziej znany cykl 
„Moja robota w kopalni” miał niemal 
40 wystaw.

Prace Walentego Bąbelewskiego 
wystawiane były: w Centrach Kultu-
ry, bibliotekach, szkołach, kościołach 
w Łęcznej, Milejowie, Ludwinie, Cy-
cowie, Puchaczowie, Ostrowie Lubel-
skim... Artysta szczególnie dumny był 
z prezentacji jego wystawy w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pod-
czas zorganizowanego w 2012 r. forum 
dyskusyjnego „30 lat LW „Bogdanka” 
S.A. Historia i przyszłość” oraz wysta-
wy w Cechowni w Bogdance w 2016 r. 

Malarz był wieloletnim przyjacielem 
Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 
Co roku jego prace były ozdobą kolej-
nych szkolnych Barbórek, a ofiarowa-
ny szkole obraz św. Barbary, patronki 

górniczego stanu, zawisł w auli im. 
prof. Jana Samsonowicza – odkrywcy 
wołyńsko-lubelskiego basenu węglo-
wego. 

Po raz pierwszy Walenty Bąbelewski 
gościł w ZSG w maju 2010 roku, wtedy 
to podczas Dni Łęcznej i Dnia Otwarte-
go Szkoły prezentował swój cykl „Moja 
robota w kopalni”. Tak zaczęła się 
wieloletnia przyjaźń, która zaowoco-
wała wieloma spotkaniami z młodymi 
adeptami górnictwa. Każde spotkanie 
rozpoczynał górniczym: Szczęść Boże! 
Wystawom towarzyszyła gawęda ar-
tysty. Każdy obraz miał swoją historię, 
przedstawiał świat, który dzisiejszemu 
odbiorcy, nie znającemu kopalni, trze-
ba było objaśnić. 

Artysta nie pochodził z Łęcznej 
a z Zagłębia Dąbrowskiego, z Będzi-
na. Wcześnie stracił rodziców i już jako 
osiemnastolatek musiał radzić sobie 
sam. 6 grudnia 1958 r. rozpoczął pracę 
w kopalni Grodziec w Będzinie. Przez 
30 lat pracy bardzo dobrze poznał re-
alia górniczego zawodu, obserwował 
powolną jego zmianę od przysłowio-
wego kilofa i łopaty po mechanizację 
i automatyzację. W latach pięćdzie-
siątych starzy górnicy opowiadali mu 
o przedwojennych czasach, o barbór-
kach, o podziemnych kaplicach i wy-
kutych w węglu figurach Matki Bożej 
i św. Barbary. Na swych obrazach z fo-
tograficzną wręcz dokładnością poka-
zał świat, którego już nie ma.

Do Łęcznej przyjechał w 1978 r. kie-
dy budowała się kopalnia Bogdanka. 
Wyjechałem w Polskę z rodziną na 
wczasy – wspominał. Pomyślałem, że 
warto zajrzeć do Bogdanki, zobaczyć 

jak się buduje. Wtedy w Łęcznej sta-
ły ze dwa hotele i trzy bloki - mówił. 
- Minęliśmy tę „wielką” aglomerację 
i nagle moja córka woła: Tato, tato! 
Zatrzymałem się, myślałem, że może 
dziecku coś się stało, a ona woła: Tato, 
zobacz, żywy bocian! Okazało się, że tu 
są piękne tereny, jeziora. Powiedziałem 
rodzinie, że jak znajdę tu robotę, to bę-
dziemy żyli jak na wczasach. W kopalni 
Bogdanka wymagany był odpowiedni 
staż pracy, a to wiązało się z doświad-
czeniem i kwalifikacjami w zawodzie 
górnika. Ja te warunki spełniałem i zo-
stałem przyjęty - opowiadał. 

- Kopalnia to nie sielanka – prze-
strzegał młodych adeptów górnictwa. 
– Najgorsze jest to, że w tej przestrze-
ni jest dużo maszyn, one pracują, to 
wszystko jest w ruchu, chodzą pociągi. 
Do tego dochodzi jeszcze żywioł, trze-
ba uważać. 

W cykl „Moja robota w kopalni” włą-
czony był obraz przedstawiający żonę 
artysty, Antoninę. – Jeżeli ktoś chce pra-
cować w górnictwie i chce być szczęś-
liwym facetem, tak jak ja dzisiaj jestem 
– mówił - to jak się ożeni musi mieć 
żonę, która kocha, jest dobrą matką, 
gospodynią i dobrze kieruje ogniskiem 

rodzinnym. Wtedy mąż ma łeb spokoj-
ny i w pracy nie myśli, że późno wróciła, 
albo nie wróciła wcale. Wtedy robota 
idzie w kopalni, pieniądze przynosi, 
w domu wszystko gra. Tylko w udanej 
rodzinie macie szansę w górnictwie 
pracować – mówił młodym. – W pracy 
trzeba myśleć co się robi, bo maszyny 
pracują, tam jest ruch. W pracy się myśli 
o pracy, a poza pracą o rodzinie, o roz-
rywkach, o tym piwku, o gościnie. Moja 
kariera górnicza jest zasługą tej drugiej 
części, mojej żony. Mam dla niej za to 
ogromny szacunek - tłumaczył.

W górniczy cykl włączony jest rów-
nież obraz przedstawiający pomnik 
budowniczych Bogdanki z wieżą szy-
bową. Wizja artysty przedstawia na 
wózku z pierwszą toną węgla boha-
terów górniczego sukcesu: górnika 
w mundurze galowym i roboczym, 
dozór górniczy i naukowców. - Moim 
marzeniem jest, aby w Łęcznej i na ca-
łej Lubelszczyźnie doceniono budow-
niczych Lubelskiego Zagłębia Węglo-
wego - mówił. 

Ostatnim jego malarskim cyklem 
były „Przydrożne radary wiary, czyli 
dekalog kierowcy ku przestrodze na 
drodze”. Artysta uwrażliwiony na kwe-
stie bezpieczeństwa pragnął wycho-
wywać odpowiedzialnych kierowców. 
Akwarele z kapliczkami są przesłaniem 
dla kierowców, którzy przyciskając 
„gaz do dechy” zapominają o zasa-
dach bezpieczeństwa. Do każdego 
z obrazów autor dołączył działające 
na wyobraźnię przestrogi: „Łatwiej 
rozpędzić, niż zatrzymać”, „Zaufali ci, 
przywieź ich żywych”, „Lepiej wracać 
w dobrym humorze niż w czarnym 
śpiworze”, „Im większa prędkość, 
tym mniej rozumu”, „Jedź z Bogiem, 
szczęśliwej drogi”. Cykl wystawiany był 
w Milejowie i w Łęcznej w Centrum Kul-
tury, a także w łęczyńskich parafiach.

W tym roku w maju, w miesiącu 
80-tych urodzin Walentego Bąbe-
lewskiego umówione było spotkanie 
z młodzieżą Zespołu Szkół Górniczych 
w Łęcznej, miała to być wystawa prac 
„Przydrożne radary wiary”. Niestety, 
z powodu pandemii Covid-19, spotka-
nie nie doszło do skutku. 

Panie Walenty, będzie nam Pana 
brakowało. 

Tekst: Marzena Olędzka

Sławni mieszkańcy powiatu łęczyńskiego - Walenty Bąbelewski
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12 listopada 2020 r. Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Łęcznej rozstrzygnęła Powiatowy Konkurs 
Krasomówczy.

W związku z przypadającymi w bieżącym roku 
rocznicami, tematem wystąpień były postacie 
i wydarzenia związane z powstaniem listopa-
dowym, rokiem 1920, zbrodnią katyńską.

Ze względu na sytuację epidemiczną kon-
kurs odbył się w formie online. Zarówno nadsy-
łanie wystąpień przez uczestników, jak również 
ich ocena nastąpiły elektronicznie.

Wystąpienia oceniało jury w osobach:
Aneta Resztak-Fedurek, Emilia Salak, Monika Bo-

gusz.
W kategorii szkół podstawowych nagrody przyznano:

I – Przemysławowi Nowickiemu – za orację „Zapomniany Generał” 
przybliżającą postać gen. Stanisława Bułak-Bałahowicza „Baćki” – 
dowódcy Sprzymierzonej Armii Ochotniczej działającej m. in. w Łęcz-
nej i Puchaczowie w czasie wojny polsko-bolszewickiej (SP nr 2 im. T. 
Kościuszki w Łęcznej),
II – Natalii Ciesielskiej – za orację „Wielkie dzieje 
w małej Łęcznej” o kpt. Stanisławie Lisie-Błoń-
skim – puchaczowianinie, nauczycielu, komen-
dancie VIII Okręgu Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Łęczna” (SP nr 2 im. T. Koś-
ciuszki w Łęcznej),
III – Oliwii Bartnickiej – za orację „Wiersz dla 
ojca z Katynia” o Bolesławie Rybczyńskim – 
łęcznianinie, przodowniku Policji Państwowej, 
jeńcu obozu w Ostaszkowe, zamordowanym 
w Miednoje (SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej).

Wyróżnienie:
Laurze Iwanickiej – za orację „Listopadowa gwiazda wolności” 

wspominającą powstańców listopadowych – ojczyma płk Adama 
Bilińskiego i pasierba ppor. Krzysztofa Preszla oraz gen. Ludwika 
Kickiego (SP nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej).

W kategorii szkół ponadpodstawowych wyróżnienie 
otrzymała:

Monika Łukasik – za orację „Dzień 15 sierpnia 
1920 r. na terenie Gminy Cyców” o udziale w bi-
twie cycowskiej kpt. Zygmunta Zajchowskiego 
oraz 3. i 7. Pułku Ułanów Lubelskich (MOW 
w Podgłębokiem).

Wszystkim laureatom gratulujemy. Instruk-
torom i nauczycielom dziękujemy za wkład 
pracy oraz profesjonalne przygotowanie mło-
dzieży. Zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął 
Krzysztof Niewiadomski – Starosta Łęczyński.

Tekst: Monika Bogusz

Zajęcia w Klubie Senior+
Z powodu panującej pandemii koronawiru-

sa i wprowadzonych obostrzeń Seniorzy nie 
uczestniczą w spotkaniach w Klubie Senior+. 
Spotkania odbywają się „online” za pomo-
cą komunikatora Messenger, fanepage na 
Facebook’a „Klub Senior+ Łęczna”, a także 
poprzez rozmowy telefoniczne. 

Na bieżąco uczestniczymy w życiu naszych 
seniorów, udzielamy wsparcia psychologiczne-
go, pomagamy i wspieramy w trudnych chwi-
lach. Seniorzy tęsknią za Klubem, za wspólny-
mi spotkaniami, za warsztatami edukacyjnymi, 
kulturalno–oświatowymi, aktywnością ruchową 
oraz wspólnym aktywnym spędzaniem czasu. 
Czekają z niecierpliwością na powrót do Klu-
bu. W dobie pandemii Seniorzy Klubu Senior+ 
aktywnie rozwijają swoje zdolności manualne 
i przygotowują piękne artystyczne dzieła.

Tekst: Ewa Burcon

Do tartych ziemniaków (ok. 1,5kg) doda-
jemy podsmażony wędzony boczek i szyn-
kę (każdego po 30 dkg), drobno posiekaną 
1 cebulę, 2 jajka, 3 łyżki oleju, 3 łyżki mąki 
ziemniaczanej i pszennej oraz przyprawy: 
sól, pieprz. Wszystko mieszamy i wyle-
wamy w foremki do pieczenia, pieczemy  
ok. 60 - 80 minut w temperaturze 180oC. 
Najlepiej smakuje z sosem grzybowym (lub 
pieczarkowym).

Przepis na sos grzybowy. 
Odgotowane grzyby podsmażamy z cebulą. 
Dodajemy przyprawy, ziele angielskie i liść lau-
rowy, dolewamy wywar z warzyw. Gotujemy 
ok. 15 minut. Zmniejszamy ogień i dodajemy 
śmietanę z odrobiną mąki (można także dodać 
serka topionego). Chwilkę gotujemy. Na koniec 
wszystko posypujemy posiekaną natką pie-
truszki, koperku i szczypiorkiem. 

Przepis poleca: KGW Zezulin II

Najlepsi oratorzy w powiecie !

Baba ziemniaczana z sosem grzybowym


