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Kolejny krok w pracach 
nad obwodnicą Łęcznej

7 czerwca odbył się briefi ng 
prasowy w sprawie 
kolejnego kroku w pracach 
nad obwodnicą Łęcznej, 
która należy do rządowego 
Programu budowy 100 
obwodnic na lata 2020‒2030. 
Kilka dni wcześniej podpisana 
została umowa dotycząca 
wykonania dokumentacji 
przedprojektowej, co oznacza 
wykonanie studium 
techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego i rozpoczęcie 
prac przygotowawczych 
do budowy obwodnicy 
Łęcznej w ciągu drogi 
krajowej nr 8 2.

C odziennie przez Łęczną przejeżdża 
ok. 11 tys. samochodów. Czas 
wyprowadzić część tego ruchu 

poza centrum miasta – mówił Wice-
minister Infrastruktury Rafał Weber. 
To kamień milowy dla całego regio-
nu. Z tej obwodnicy korzystać będą nie 
tylko mieszkańcy Łęcznej i wojewódz-
twa lubelskiego, ale turyści z całej Polski, 
którzy chętnie odwiedzają nasz region – 
dodał Krzysztof Niewiadomski Staro-
sta Łęczyński.

Celem opracowanego w Ministerstwie 
Infrastruktury programu jest poprawa 
bezpieczeństwa na drogach, wypro-
wadzenie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze powietrze, mniejszy hałas 
i poprawa przepustowości sieci drogo-
wej. Realizacja przyczyni się również 
do powstania nowych miejsc pracy oraz 
rozwoju fi rm wykonujących inwesty-
cje drogowe.

Pierwsze kroki w kierunku budowy 
obwodnicy Łęcznej Zarząd Powiatu 
podjął już w maju 2020 roku. Wów-
czas, podczas konferencji, na której 
obecny był m.in. wiceminister Rafał 
Weber, został podpisany program 
budowy nowej inwestycji drogowej 
w powiecie w ramach rządowego 
programu 100 obwodnic.
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Szanowni 
Państwo

Amerykański przemysłowiec H. 
Ford słusznie zauważył, że „Połą-
czenie sił to początek, pozosta-

nie razem to postęp, wspólna praca, 
to sukces”, a tych na terenie nasze-
go powiatu nie brakuje. Wraz z Radą 
Powiatu nadajemy kierunki rozwo-
ju, które znacząco podnoszą m.in. 
poziom infrastruktury i jakość eduka-
cji. Wykazujemy troskę o każdy obszar 
życia społecznego, zarówno w sektorze 
zdrowia, sportu czy kultury. Wskaźni-
kiem naszych decyzji było i jest dobro 
mieszkańców powiatu. Zwracamy 
szczególną uwagę na osoby zmagają-
ce się z niepełnosprawnościami, dzieci, 
młodzież i osoby starsze. Przykładem 
dobrych praktyk, mających na celu 
wsparcie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, jest realizacja projek-
tu w zakresie usług transportu indywi-
dualnego door-to-door.

Za nami miesiące zmagań z ograni-
czeniami i obostrzeniami. Wiele wska-
zuje na to, że powoli wracamy do długo 
wyczekiwanej normalności. Jeśli utrzy-
ma się poziom ilości szczepień, może-
my śmiało planować kolejne działania. 
Serdecznie Państwa zachęcam do szcze-
pień. Nie lekceważmy ich. Na tere-
nie naszego powiatu przebiegają one 
sprawnie, a personel medyczny jest 
otwarty na Państwa pytania. Uzyska-
nie odporności populacyjnej pozwoli 
uniknąć kolejnej fali pandemii.

Trwa Narodowy Spis Ludności 
i Mieszkań. Działa infolinia spisowa 
– 22 279 99 99. Formularz spisowy 
znajdziecie Państwo również na stro-
nie spis.gov.pl. Osoby, które nie mogą 
dokonać samospisu, mogą skontakto-
wać się z rachmistrzem.

Przed Wami, drodzy Uczniowie, 
wakacje. Czas zasłużonego odpoczyn-
ku i regeneracji sił. Życzę wielu sło-
necznych dni, bezpiecznych podróży, 
ciekawych przygód, a także niezapo-
mnianych przeżyć. Podążajcie za swo-
imi marzeniami, poznawajcie intere-
sujących ludzi. Wasza młodzieńcza 
energia, radość i otwartość niech sprzy-
jają podejmowaniu nowych wyzwań 
czy zamierzeń. Czerpcie każdego dnia 
jak najwięcej dobrych chwil, a piękne 
wakacyjne wspomnienia niech pozo-
staną z Wami na długo.

 9Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński

CO SŁYCHAĆ POWIE(DZ)CIE

Dąbrowa-Kaniwola mogą powodo-
wać utrudnienia w dotarciu nad 
jezioro Piaseczno. Planując prace, 
Zarząd Dróg Powiatowych opraco-
wał zatem alternatywne drogi dojaz-
du, które umożliwiają całkowite 
ominięcie remontowanego odcinka. 
Poniżej znajdziecie Państwo mapę 
proponowanych tras dojazdu nad 
jezioro Piaseczno na czas prowadzo-
nych robót:

 5 Trasa 1: Łęczna – Rogóźno – Pia-
seczno (alternatywna trasa I fi o-
letowa) – 24 km, czas przejazdu 
ok. 28 min;

 5 Trasa 2: Łęczna – Puchaczów – 
Nadrybie – Piaseczno (alternatyw-
na trasa II niebieska) – 20 km, czas 
przejazdu ok. 25 min..

 9Tekst: Michał Pelczarski, 
Wicestarosta Łęczyński

Zakończyły się prace drogowe 
rozpoczęte w ubiegłym roku 
w miejscowościach Stefanów 
i Albertów. Wkrótce rozpoczną 
się przebudowy dróg 
powiatowych w Dąbrowie 
i w Starościcach, na które 
Powiat Łęczyński pozyskał 
środki z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2021 
i Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

P rzebudowa objęła ponad 2 km 
odcinek od kopalni w Stefa-
nowie do Albertowa. Inwe-

stycja miała na celu wzmocnienie 
nawierzchni. Ponadto, dzięki wyko-
naniu oznakowania poziomego 
jak też pionowego, droga stała się 

W ramach zadania przewidziano: 
wzmocnienie nawierzchni, budowę 
chodnika, budowę peronów autobu-
sowych, utwardzenie poboczy oraz 
wymianę oznakowania poziome-
go i pionowego. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to kwiecień 
2022 r. Wykonawcą robót jest fi rma 
„Strabag” z Pruszkowa. Natomiast 
w Dąbrowie na odcinku 4189 m 
zostanie wzmocniona nawierzchnia, 
przebudowana ścieżka rowerowa, 
utwardzone pobocze oraz wymienio-
ne oznakowanie poziome i pionowe. 
Planowany termin zakończenia prac 
– październik 2021 r. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec-
kiego.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
iż roboty prowadzone na trasie 

bezpieczniejsza, a także bardziej czy-
telna dla jej użytkowników.

Droga w Starościcach zostanie 
przebudowana na odcinku 4400 m. 

Ofi cjalne oddanie odcinka drogi od kopalni w Stefanowie do Albertowa. Fot. arch. 
Starostwa Alternatywne trasy dojazdu nad jez. Piaseczno

Termomodernizacja rozpoczętaRozpoczęła się 
termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej przy 
al. Jana Pawła II 95 w Łęcznej, 
w którym mieści się m.in. 
Powiatowy Urząd Pracy, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Urząd 
Skarbowy, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii, 
Oddział Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego.

Roboty budowlane prowadzone 
są w ramach projektu „Rozbu-
dowa, przebudowa wraz z ter-

momodernizacją budynku znajdu-
jącego się w Łęcznej przy al. Jana 
Pawła II 95”, fi nansowanego ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. 
Wykonawca zdemontował już część 
istniejącej fasady zbudowanej 

ze szklanych płyt elewacyjnych. 
Kolejnym etapem zaplanowanych 
prac będzie wymiana stolarki okien-
nej oraz wykonanie elewacji z płyty 
warstwowej.

Przypominamy, że inwestycja 
ta obejmie m.in.:

 5 modernizację stropodachu
 5 docieplenie ścian przyziemia
 5 modernizację ścian

 5 wymianę drzwi zewnętrznych 
i okien

 5 wymianę opraw oświetleniowych 
na energooszczędne typu LED

Wartość robót budowlanych zwią-
zanych z realizacją inwestycji wyno-
si 2 297 996,95 zł.

Termin zakończenia realizacji 
całej inwestycji został określony 
na 19.05.2022 r.

Powiat Łęczyński podpisał również 
umowę z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami 
III” na realizację projektu „Dobu-
dowa windy zewnętrznej w celu 
zwiększenia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych w budynku uży-
teczności publicznej przy al. Jana 
Pawła II 95 w Łęcznej”. Całkowi-
ty koszt dobudowy windy zapla-
nowany w projekcie wynosi 366 
602,47 zł, w tym dofinansowa-
nie z PFRON w wysokości 30%, 
tj. 109 980,74 zł. Pozostała część, 
stanowiąca kwotę 256 621,73 zł, 
sfinansowana zostanie ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. 
Zakończenie realizacji projek-
tu PFRON zaplanowane zostało 
na 31.10.2021 r.

 9Tekst: Karolina Świeczak



3ZIEMIA ŁĘCZYŃSKAWYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 6/2021

Nowa siedziba Spółdzielni 
Socjalnej „Pod dobrym 
adresem”
Łęczyńska Spółdzielnia 
Socjalna „Pod dobrym 
adresem” będzie miała nową 
siedzibę przy al. Jana Pawła 
II 63 w Łęcznej. Budynek 
został wydzierżawiony 
od Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.

P r a c e  r emon towe  t rwa -
ją od początku kwietnia. 
Do tej pory przeprowadzo-

no gruntowny remont podwalin 
i fundamentu, zmieniono pokrycie 
dachowe oraz instalację wodno-kana-
lizacyjną, a także pogłębiono piwnicę 
w celu stworzenia dobrych warunków 
na pomieszczenia socjalne. Obecnie 
trwają prace porządkowe. Otwar-
cie planowane jest na koniec lipca 
br. Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna 
„Pod dobrym adresem” będzie czyn-
na, tak jak dotychczas, od poniedział-
ku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Spółdzielnia działa od 2018 r. 
Obecnie mieści się w budynku przy 
ul. Staszica 9. Powstała przy współ-
pracy Powiatu Łęczyńskiego oraz 
Gminy Łęczna. Dzięki Spółdzielni 
powstały kolejne miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Świad-
czone przez nią usługi dla instytu-
cji i osób prywatnych to m.in. pielę-
gnacja terenów zielonych i ogrodów, 
sprzątanie czy drobne prace remon-
towe i porządkowe.

 9Tekst: Monika Chmiel, 
Beata Cieślińska

Powstaje nowy PZAZ

Powiat Łęczyński podpisał 
umowę na roboty budowlane 
w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, dotyczące 
utworzenia Powiatowego 
Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Jaszczowie, 
który ma świadczyć usługi 
pralnicze. Inwestycja jest 
finansowana ze środków 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.

ZAKRES PRAC 
BUDOWLANYCH 
OBEJMIE M.IN.:

 5 przebudowę instalacji elektrycz-
nych

 5 budowę instalacji fotowoltaicznej
 5 modernizację instalacji central-
nego ogrzewania poprzez zakup 

i montaż kotła na gaz wraz ze zbior-
nikiem oraz wymianę instalacji c.o. 
na nową wraz z grzejnikami

 5 docieplenie stropodachu, podłogi 
na gruncie oraz ścian zewnętrz-
nych

 5 modernizację systemu c.w.u., 
kanalizacji, wody użytkowej

 5 zakup i montaż nowych okien
 5 wymianę drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych na nowe

 5 przebudowę ścian wewnętrznych
 5 przebudowę dachu na dach dwu-
spadowy

 5 wykonanie zagospodarowania tere-
nu.

Wyposażenie obiektu zostanie 
sfinansowane przez Województwo 
Lubelskie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Łączny koszt utworzenia nowego 
PZAZ to ponad 3 mln zł.

 9Tekst: Karolina Świeczak

Ruszyły usługi door-to-door

Powiat Łęczyński od 1 czerwca 
br. realizuje projekt grantowy 
ogłoszony przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pn. 
„Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door”.

W związku ze złożonym wnio-
skiem pozyskaliśmy środ-
ki finansowe, które zostały 

przeznaczone m.in. na zakup nowe-
go 9 – osobowego busa, przystosowa-
nego do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, w tym jednej osoby na wózku 
inwalidzkim.

Zapraszamy do bezpłatnego korzy-
stania z usługi transportowej osoby 
pełnoletnie z terenu powiatu łęczyń-
skiego, które spełniają co najmniej 
jeden z następujących warunków:

– posiadają stopień niepełnospraw-
ności,

– mają problemy z poruszaniem się,
– mają ukończone 60 lat,
– są wykluczone mobilnie i chcą 

wejść na rynek pracy.
Osoba potrzebująca wsparcia 

w zakresie mobilności, mająca kło-
poty z samodzielnym poruszaniem 
się, może korzystać z transportu wraz 
z opiekunem, asystentem osoby nie-
pełnosprawnej lub psem asystującym. 
W ramach realizacji programu, bene-
ficjenci usługi mają zapewniony prze-
wóz z miejsca zamieszkania do punktu 
docelowego, który wskażą, np. placó-
wek służby zdrowia, gabinetów spe-
cjalistycznych, urzędów bądź innych 
miejsc użyteczności publicznej.

Usługa ta, osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, daje szan-
sę na aktywność w życiu publicz-
nym, społecznym i zawodowym oraz 

umożliwia dostęp do edukacji czy 
ochrony zdrowia.

Działanie finansowane jest ze środ-
ków pozyskanych przez Powiat Łęczyń-
ski na projekt „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door oraz popra-
wa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych”, realizowany w ramach Dzia-
łania 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014‒2020.

 9Tekst: Joanna Puła

Bus zakupiony przez Powiat Łęczyński na potrzeby świadczenia usług door-to-door

Podpisanie umowy na budowę nowego PZAZ. Fot. arch. Starostwa
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnychPowiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
przypomina, iż do 31 sierpnia 
2021 roku trwa nabór 
wniosków w ramach 
programu „Aktywny 
samorząd” Moduł I.

W nioski w ramach ww. progra-
mu można składać w Zespole 
ds. Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. 
Staszica 9, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00‒15:00. Osoby, które 
posiadają podpis elektroniczny lub Pro-
fil Zaufany na platformie ePUAP, mogą 
złożyć wniosek elektronicznie w syste-
mie przygotowanym przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych o nazwie SOW (System 
Obsługi Wsparcia).

Aktualnie realizowane będą nastę-
pujące formy wsparcia w Module I:

1. OBSZAR A – LIKWIDACJA 
BARIERY TRANSPORTOWEJ:

 5 Zadanie 1 – pomoc w zaku-
pie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu (adre-
sowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16 r. ż. 
lub osób ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 5 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy (adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu ruchu);

 5 Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy (adresowana do osób 
ze znacznym albo umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu słuchu 
w stopniu wymagającym korzysta-
nia z usług tłumacza języka migo-
wego);

 5 Zadanie 4 – pomoc w zaku-
pie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu (adre-
sowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją narzą-
du słuchu);

2. OBSZAR B – LIKWIDACJA 
BARIER W DOSTĘPIE 
DO UCZESTNICZENIA 
W SPOŁECZEŃSTWIE 
INFORMACYJNYM:

 5 Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania 

(adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16 r. ż. 
lub do osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku lub obu kończyn 
górnych);

 5 Zadanie 2 – dofinansowanie szko-
leń w zakresie obsługi nabytego 
w ramach programu sprzętu elek-
tronicznego i oprogramowania;

 5 Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania (adre-
sowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku);

 5 Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania (adre-
sowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 16 r. ż. 
lub osób ze znacznym albo umiar-
kowanym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu słuchu 
i trudnościami w komunikowaniu 
się za pomocą mowy);

 5 Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 

sprzętu elektronicznego, zakupio-
nego w ramach programu (adreso-
wana do osób z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności – do 16 r. ż. lub 
osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności);

3. OBSZAR C – LIKWIDACJA 
BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

 5 Zadanie 1 – pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym (adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności – do 16 r. ż. lub 
osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne 
poruszanie się za pomocą wózka 
inwalidzkiego o napędzie ręcz-
nym);

 5 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiada-
nego skutera lub wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności – 
do 16 r. ż. lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności);

 5 Zadanie 3 – pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne, tj. protezy co naj-
mniej na III poziomie jakości 

(adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności);

 5 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne – co najmniej na III poziomie 
jakości (adresowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności);

 5 Zadanie 5 – pomoc w zakupie sku-
tera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego 
(adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16 r. ż. 
lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu powodującą proble-
my w samodzielnym przemieszcza-
niu się i posiadających zgodę lekarza 
specjalisty na użytkowanie przed-
miotu dofinansowania);

4. OBSZAR D 
– pomoc w utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej (dziec-
ka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego 
typu opieką, pomoc adresowana 
do osób ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawno-
ści, które są przedstawicielem usta-
wowym lub opiekunem prawnym 
dziecka).

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego

30 maja obchodzony jest Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego. 
Ma on na celu zwrócenie uwagi 
na los dzieci odrzuconych 
i osieroconych. Jest to również 
dzień, w którym składamy 
ukłon w stronę tych, którzy 
podjęli się opieki zastępczej.

Opieka zastępcza to ciężka 
praca, która jednak daje mnó-
stwo satysfakcji. To praca, 

dzięki której wiele dzieci może 
otrzymać miłość i ciepło rodzinne-
go domu.

Przy tej okazji Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 
pragnie zachęcić wszystkie osoby, 

które chcą zostać rodziną zastęp-
czą do kontaktu i współpracy. Masz 
pytania, wątpliwości, potrzebujesz 
rozmowy? Skontaktuj się z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej, ul. Staszica 9, tel. 81 531 
53 72, e-mail: sekretariat@pcprlecz-
na.pl

 9Tekst: Natalia Siwko
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Opieka wytchnieniowa – edycja 2021Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej przystąpiło 
do Programu „Opieka 
wytchnieniowa”, 
w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. 
Program na terenie 
powiatu łęczyńskiego 
realizowany jest 
w formie świadczenia usług 
opieki wytchnieniowej 
w ramach specjalistycznego 
poradnictwa 
psychologicznego lub 
terapeutycznego oraz 
wsparcia w zakresie nauki 
pielęgnacji, rehabilitacji 
i dietetyki.

OKRES REALIZACJI 
I WARTOŚĆ PROGRAMU
Realizacja: do 31.12.2021 r.
Całkowita wartość: 25 500 zł (100% 
dofinansowania)

CELE PROGRAMU
Realizacja zadania wpłynie na pod-
niesienie umiejętności w zakresie 
sprawowania opieki nad osobą nie-
pełnosprawną, podniesienie pozio-
mu kompetencji dotyczących wspar-
cia osoby niepełnosprawnej poprzez 
naukę technik wspomagania, pielę-
gnacji, prowadzenia działań rehabi-
litacyjnych w warunkach domowych, 
wzmocnienie osobistego potencja-
łu oraz ograniczenie wpływu obcią-
żeń psychofizycznych związanych 
ze sprawowaniem opieki poprzez 

wsparcie psychologiczne lub terapeu-
tyczne członków rodzin czy opieku-
nów zaangażowanych w opiekę nad 
osobą niepełnosprawną. Usługa opie-
ki wytchnieniowej świadczona jest 
nieodpłatnie.

ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do człon-
ków rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub osobami posiadają-
cymi orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zgodnie z usta-
wą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionego, które wymagają usłu-
gi opieki wytchnieniowej.

REALIZACJA PROGRAMU
Na terenie powiatu łęczyńskie-
go wsparciem w formie opie-
ki wytchnieniowej poprzez specja-
listyczne poradnictwo planuje się 
objąć 13 opiekunów, sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobą niepeł-
nosprawną. Do realizacji usługi opie-
ki wytchnieniowej zostanie zatrud-
niona kadra, która zrealizuje wsparcie 
w łącznym wymiarze 260 godzin.

PODSTAWA PRAWNA 
PROGRAMU

Podstawą prawną Programu jest art. 7 
ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1787).

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej, tel. 81 53 15 384 wew. 
366.

 9Tekst: Agnieszka Zakościelna

Zespół Szkół w Ludwinie – zbuduj 
z nami swoją karierę zawodową

Zespół Szkół w Ludwinie 
to placówka z długoletnią 
tradycją. Na przestrzeni 
lat zmieniał się charakter 
szkoły, która odpowiadała 
na aktualne potrzeby 
edukacyjne i ewoluujący 
rynek pracy. Kształcimy 
nowocześnie i skutecznie 
w wielu atrakcyjnych 
i deficytowych zawodach, 
a zdawalność egzaminów jest 
prawie stuprocentowa.

K adrę pedagogiczną stanowią 
nauczyciele-pasjonaci, dzięki 
którym słuchacze mogą efektyw-

nie pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje 
pasje. Większość nauczycieli przed-
miotów zawodowych to osoby pracu-
jące w zawodzie, a więc takie, które 
nie tylko przekazują wiedzę, ale rów-
nież dzielą się swoim doświadczeniem.

Od września 2021 roku proponu-
jemy bogatą i zróżnicowaną ofertę 
kierunków kształcenia zawodowego. 
Wybór jest duży, zarówno w szko-
łach dziennych dla młodzieży, jak 
i w szkołach dla dorosłych. Oprócz 
zawodów będących w ofercie szkoły 
od wielu lat, są również nowe propo-
zycje. Należą do nich takie zawody 
jak: technik pszczelarz, technik pro-
gramista, technik usług fryzjerskich, 
technik przemysłu mody i cukiernik, 
a więc zawody dające duże możliwo-
ści na rynku pracy.

Jeśli pragniecie zmienić zawód, roz-
wijać pasje i pogłębiać wiedzę, to czas 
podjąć decyzję, zwłaszcza że m.in. 
takie zawody jak rolnik czy pszcze-
larz cieszą się wyjątkowym powodze-
niem. Warto więc się pospieszyć. Szko-
ła czeka! Zachęcamy do zapoznania się 
z pełną ofertą szkoły. Jesteśmy pewni, 
że każdy znajdzie coś dla siebie.

 9Tekst: Dorota Zając
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Potrzeby zmieniającego 
się rynku pracy wymuszają 
dostosowanie zawodu lub 
własnych kompetencji 
do wymagań pracodawców. 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Łęcznej świadczy usługi 
doradztwa zawodowego 
dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, a także 
dla osób niezarejestrowanych 
zamieszkujących na terenie 
powiatu łęczyńskiego.

J ak sama nazwa wskazuje, dorad-
ca pomaga w wyborze zawo-
du. Ale to nie wszystko! Chętni 

mogą skorzystać również z doradz-
twa w wyborze kierunku kształce-
nia, uczelni, kursu, a także okre-
ślenia predyspozycji niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia. Uwzględ-
nia się przy tym zarówno możliwo-
ści, sytuację życiową, jak i aktualne 
potrzeby rynku pracy. Doradca pod-
czas spotkania z pewnością zwróci 
uwagę na zdobyte kwalifikacje, pre-
dyspozycje, umiejętności i zaintere-
sowania, które są bardzo istotne pod-
czas planowania indywidualnej ścieżki 
kariery zawodowej. Zainteresowani 
mogą skorzystać z pomocy w sporzą-
dzeniu dokumentów aplikacyjnych 

oraz w przygotowaniu się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej – co jest szcze-
gólnie ważne w trakcie poszukiwa-
nia pracy. Spotkania mogą odbywać 
się w formie kontaktów indywidual-
nych lub grupowych, w czasie pan-
demii również przy wykorzystaniu 
narzędzi teleinformatycznych.

Poradnictwo zawodowe jest usłu-
gą, z której mogą również korzystać 
krajowi pracodawcy. Pomoc udzie-
lana jest w formie porad zawodo-
wych, informacji na temat rynku 
pracy oraz możliwościach szkole-
nia i kształcenia. Doradca zawodowy 

Poradnictwo zawodowe  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej„

Powiatowy Urząd 
Pracy w Łęcznej 
świadczy usługi 

doradztwa 
zawodowego dla 

osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, 

a także dla osób 
niezarejestrowanych. 

MONIKA MIKOŁAJEWSKA 
Dyrektor PUP w Łęcznej

może wesprzeć pracodawcę w proce-
sie rekrutacji, począwszy od określe-
nia cech psychofizycznych niezbęd-
nych do wykonywania konkretnego 
zawodu i poprzez pomoc w poszu-
kiwaniu odpowiednich kandydatów 
do pracy spośród osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Pracodawca 
może uzyskać wsparcie we własnym 
rozwoju zawodowym, jak i w roz-
woju zawodowym swoich pracow-
ników.

W związku ze zmieniającą się 
sytuacją na rynku pracy, wynika-
jącą głównie z uwarunkowań tech-
nologicznych, a także społecznych, 
kreowanie planów zawodowych 
w niedalekiej przyszłości będzie 
ulegało licznym modyfikacjom. 
Warto zatem zapoznać się z zawo-
dami przyszłości, rozszerzać własną 
wiedzę, m.in. poprzez kontynuację 
nauki, udział w szkoleniach i kur-
sach, wzmacniać własny potencjał 
zawodowy oraz kierować się inno-
wacyjnymi pomysłami w zakresie 

uruchamiania działalności gospodar-
czej. W najbliższych latach uwaga 
osób poszukujących pracy winna się 
skupiać na obszarach zawodowej 
działalności człowieka m.in. w dzie-
dzinie zdrowia, ekologii, komuni-
kacji, technologii oraz transportu. 
Indywidualizm w wyborze i profe-
sjonalizm w wykonywaniu pracy, 
zagwarantują sukces zawodowy.

Do kontaktu i współpracy zapra-
szamy osoby młode, kończące naukę 
w szkołach oraz tych, przed którymi 
stoją ważne wybory życiowe zwią-
zane ze zmianą sytuacji osobistej, 
bądź zawodowej.

Wiedzą z tego zakresu, informacją 
oraz pomocą podzielą się doradcy 
zawodowi, z którymi skontaktować 
się można pod numerem telefonu 
81/53 15 399 oraz elektronicznie 
pod adresem e– mail: egrzegorczyk-
pupleczna@praca.gov.pl lub kokon-
chlebicka@leczna.praca.gov.pl. Nie 
czekaj – zadzwoń, napisz!

 9Tekst: Katarzyna Okoń-Chlebicka

Jechali z Warszawy,  
żeby zbadać się w Łęcznej

Trójka znanych aktorów – Olga 
Borys, Wojciech Majchrzak 
i Piotr Miazga – przyjechali 
do szpitala w Łęcznej, 
by skorzystać z bezpłatnych 
badań w „Programie badań 
przesiewowych raka jelita 
grubego”, realizowanych 
w ramach „Narodowej 
Strategii Onkologicznej”.

W cześniej nigdy tu nie byliśmy. 
Jesteśmy zaskoczeni, że jest 
taki szpital, gdzieś na skra-

ju miasta, z widokiem na pola i można 
w nim wykonać nie tylko kolonoskopię, 
ale także inne badania na nowoczesnym 
sprzęcie – mówią zgodnie warszaw-
scy aktorzy. A jak tu trafili? – To efekt 
męskiego spotkania – stwierdza Olga 
Borys. – Wojtek był na jakimś meetingu 
w Lublinie. Potem toczyły się towarzy-
skie rozmowy i na którymś etapie padło 
pytanie o badania… Okazało się, że był 
tam Marcin Skórski, lekarz z Łęcznej, 
który namówił Wojtka Majchrzaka 
na przyjazd do Łęcznej i badanie pro-
filaktyczne jelita grubego. Oczywiście 
w znieczuleniu.

– Takie rozmowy bywają zaskaku-
jące i nigdy nie wiadomo, co z nich 
wyniknie – mówi Wojtek. Ta skoń-
czyła się wycieczką na Lubelszczy-
znę. Wojciech Majchrzak nie przy-
jechał sam. Zabrał ze sobą kolegę, 
którego także namówił podczas kolej-
nej męskiej rozmowy, ale już w War-
szawie. – Ja, od czasu, gdy miałem 
świnkę w wieku 11 lat, raczej unikałem 

gabinetów i szpitali – opowiada Piotr 
Miazga. – Już jako dorosły, długo zwle-
kałem z badaniem prostaty. Przekła-
dałem je z roku na rok, mówiąc sobie 
„no tak, trzeba, zrobię to oczywiście, 
wkrótce”, a czas uciekał. Zbadałem 
się po rozmowie ze znajomym, który 

opowiedział mi o trudnym przypadku 
innego naszego kolegi.

Na badanie jelita grubego i wyjazd 
do szpitala do Łęcznej, gdzieś tam pod 
Lublinem, w towarzystwie Wojtka, 
Piotr zdecydował się szybko. – Przeko-
nały mnie statystyki i wiedza, że można 

wyleczyć raka, gdy się go wcześnie 
wykryje. Jednak nie do każdego 
takie fakty przemawiają. – Na pewno 
za mało się o tym mówi, za mało jest 
kampanii społecznych, brakuje wiedzy 
– twierdzi zgodnie trójka aktorów – 
Do tego dochodzi wstyd, wyobraźnia 

i strach, że coś pójdzie nie tak, albo 
że coś wykryją.

Olga, Wojtek, Piotr – wszyscy sko-
rzystali ze znieczulenia. Dziś cieszą 
się, że wykonali to badanie. Okazało 
się mniej skomplikowane, niż podpo-
wiadała wyobraźnia. – Miałem wraże-
nie, że trwało to dwie minuty – mówi 
Wojciech Majchrzak. Teraz zapowia-
dają, że będą opowiadać w Warsza-
wie o bezpłatnych badaniach kolo-
noskopii ze znieczuleniem w Łęcznej. 
Po okresie pandemii i pracy w ogra-
niczonym zakresie wracają na sceny, 
będą znowu spotkania i męskie roz-
mowy.

Olgę Borys, Wojtka Majchrza-
ka i Piotra Miazgę można zobaczyć 
na scenie Capitolu czy w Teatrze 
Komedia, chociaż szerszej publicz-
ności znani są z seriali telewizyj-
nych. Olga Borys występowała m.in. 
w „Klanie”, „Lokatorach”, „M jak 
miłość”, „Ojcu Mateuszu”. Grała też 
na deskach lubelskiego teatru. Jest 
również nauczycielem i prowadzi zaję-
cia z piosenki aktorskiej w Studium 
Aktorskim przy Teatrze S. Jaracza 
w Olsztynie. Wojciech Majchrzak pry-
watnie jest mężem Olgi, a grał m.in. 
w „Komisarzu Alexie”, „Misji Afgani-
stan”, „Czasie honoru”, „Fali zbrodni”, 
„M jak miłość”, „Plebanii”, „Na dobre 
i na złe”. Piotr Miazga ma na swoim 
koncie udział w takich filmach i seria-
lach jak: „Haker”, „Weekend”, „Ojciec 
Mateusz”, „Pierwsza Miłość”, „Ślep-
nąc od świateł”, „Świat według Kiep-
skich” i wiele innych. 

 9Tekst: Danuta Matłaszewska

Piotr Miazga, Krzysztof Bojarski, Olga Borys, Wojciech Majchrzak
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POR ADY PR AWNE

Darowizna w rodzinie a spadekDość często, w szczególności 
„starsi” członkowie 
rodziny, chcą za swojego 
życia rozdysponować swój 
majątek i w ten sposób 
uniknąć w przyszłości 
nieporozumień pozostałych 
członków rodziny, dlatego 
decydują się na zawarcie 
umowy darowizny. Zgodnie 
z przepisami prawa 
spadkowego, darowizny 
dokonane przez spadkodawcę 
za życia podlegają zaliczeniu 
zarówno na poczet schedy 
spadkowej przy dziedziczeniu 
ustawowym, jak i doliczeniu 
do substratu zachowku.

Z godnie z art. 888 § 1 Kodeksu 
Cywilnego (KC), przez umowę 
darowizny darczyńca zobowią-

zuje się do bezpłatnego świadcze-
nia na rzecz obdarowanego kosztem 
swego majątku.

STRONY DAROWIZNY – darczyń-
ca (osoba przekazująca darowiznę) 
oraz obdarowany (otrzymująca daro-
wiznę).

PRZEDMIOT DAROWIZNY – może 
to być zarówno prawo lub rzecz, które 
stanowi element mienia darczyńcy 
w chwili zawierania umowy darowi-
zny, jak i prawo lub rzecz przyszła, 
które może w przyszłości stać się ele-
mentem mienia darczyńcy. Minimal-
ną konieczną treść darowizny sta-
nowią oświadczenia woli darczyńcy 
oraz obdarowanego, w których stro-
ny dojdą do porozumienia: co będzie 
przedmiotem darowizny, że świadcze-
nie tego przedmiotu nastąpi kosztem 
majątku darczyńcy, że będzie mieć 
charakter nieodpłatny.

FORMA DAROWIZNY (Art. 890 KC)
§ 1. Oświadczenie darczyńcy powin-
no być złożone w formie aktu nota-
rialnego. Jednakże umowa darowi-
zny zawarta bez zachowania tej formy 
staje się ważna, jeżeli przyrzeczone 
świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchy-
biają przepisom, które ze względu 
na przedmiot darowizny wymaga-
ją zachowania szczególnej formy dla 
oświadczeń obu stron.

 5 UWAGA! Darowizna powinna 
być zawarta w formie szczególnej, 
jeżeli wymagają tego inne przepisy 
ze względu na jej przedmiot (doty-
czy to np. rozporządzeń nierucho-
mością oraz prawami na nierucho-
mości bądź przedsiębiorstwem).

 5

KIEDY DAROWIZNA 
ZALICZANA JEST NA POCZET 
SCHEDY SPADKOWEJ?

W KC nie ma definicji legalnej sche-
dy spadkowej, a jedynie uregulowa-
ne zostały zasady zaliczania daro-
wizn lub zapisów windykacyjnych 
na jej poczet. Według słownika języ-
ka polskiego, scheda to odziedziczo-
ny po kimś majątek. W świetle powyż-
szego, przez schedę spadkową należy 
rozumieć majątek, który spadkodaw-
ca pozostawił po sobie w momen-
cie śmierci (także długi!) oraz to, 
co w formie darowizny (zapisów win-
dykacyjnych) rozdysponował na rzecz 
zstępnych lub małżonka (o ile w umo-
wie darowizny nie ma wyłączenia).

W przypadku dziedziczenia ustawo-
wego (brak ważnego testamentu), gdy 
dział spadku następuje między zstęp-
nymi (dzieci, wnuki, prawnuki) albo 
między zstępnymi (dzieci, wnuki, pra-
wnuki) i małżonkiem, spadkobiercy 
ci są wzajemnie zobowiązani do zali-
czenia na schedę spadkową otrzy-
manych od spadkodawcy darowizn 
oraz zapisów windykacyjnych, chyba 
że z oświadczenia spadkodawcy lub 
z okoliczności wynika, że darowizna 
lub zapis windykacyjny zostały doko-
nane ze zwolnieniem od obowiązku 
zaliczenia. Co więcej spadkodawca 
może włożyć obowiązek zaliczenia 
darowizny lub zapisu windykacyjne-
go na schedę spadkową także na spad-
kobiercę ustawowego innego niż jego 
zstępny albo małżonek. Jednakże nie 
podlegają zaliczeniu na schedę spad-
kową drobne darowizny zwyczajo-
wo w danych stosunkach przyjęte 
np. prezenty (darowizny) dokonywa-
ne z okazji urodzin, imienin, świąt 
lub innych okazji. Powyższe oznacza, 
że jeżeli do działu spadku dochodzi 
między np. rodzeństwem lub rodzeń-
stwem i jednym z rodziców (małżon-
kiem spadkodawcy), to wszyscy oni 
są zobowiązani doliczyć do masy 
spadkowej darowizny jakie wcześniej 
od spadkodawcy otrzymali. Zalicze-
nie darowizn na schedę spadkową 
ma na celu przywrócenie równowagi, 

jeśli chodzi o korzyści majątkowe uzy-
skiwane w ramach dziedziczenia usta-
wowego przez poszczególnych spad-
kobierców.

 5 PAMIĘTAJ! Zasady dotyczące zali-
czania darowizn i zapisów win-
dykacyjnych na schedę spadkową 
dotyczy tylko dziedziczenia ustawo-
wego. Nie występuje ono w ogóle 
przy dziedziczeniu testamentowym, 
a więc gdy spadkobierca sporządził 
testament i w nim postanowił, kto 
ma być spadkobiercą i jaką część 
majątku spadkowego ma otrzy-
mać. Co więcej w testamencie 
spadkodawca nie może też nałożyć 
na spadkobierców obowiązku zali-
czenia darowizn czy zapisów windy-
kacyjnych na ich schedy spadkowe.

W JAKI SPOSÓB DOKONUJE 
SIĘ ZALICZENIA 
DAROWIZNY NA SCHEDĘ 
SPADKOWĄ?

Zaliczenie na schedę spadkową prze-
prowadza się w ten sposób, że wartość 
darowizn lub zapisów windykacyjnych 
podlegających zaliczeniu dolicza się 
do spadku lub do części spadku, która 
ulega podziałowi między spadkobier-
ców obowiązanych wzajemnie do zali-
czenia, po czym oblicza się schedę spad-
kową każdego z tych spadkobierców, 
a następnie każdemu z nich zalicza się 
na poczet jego schedy wartość darowi-
zny lub zapisu windykacyjnego pod-
legających zaliczeniu. Wartość przed-
miotu darowizny oblicza się według 
stanu z chwili jej dokonania, a według 
cen z chwili działu spadku. Z kolei war-
tość przedmiotu zapisu windykacyjne-
go oblicza się według stanu z chwili 
otwarcia spadku, a według cen z chwi-
li działu spadku. Jednakże przy zalicza-
niu na schedę spadkową nie uwzględ-
nia się pożytków przedmiotu darowizny 
lub zapisu windykacyjnego.

Przykład: Dwoje dzieci dziedziczy 
po ojcu (brak testamentu). Są jedy-
nymi spadkobiercami, dziedziczą więc 
po połowie. Do podziału jest majątek 
o wartości 1 000 000 zł, w tym daro-
wizna dla córki – mieszkanie warte dziś 
250 000 zł, które dostała od ojca jeszcze 
za jego życia. Do tego dochodzi dom ojca 
o wartości 500 000 zł i 250 000 zł jego 
oszczędności. W sumie więc 250 000 zł 
„starej” darowizny i 750 000 zł „nowe-
go” spadku. Podziałowi na pół podlega 
ich łączna wartość. Nie jest więc tak, 
że dzieci dzielą między siebie na pół 
750 000 zł. Dzielą cały 1 000 000 zł. 
Syn dostaje z tego 500 000 zł, a córka 
250 000 zł, bo wcześniej już dostała 
mieszkanie, które aktualnie warte jest 
250 000 zł.

WARTOŚĆ OTRZYMANEJ 
DAROWIZNY PRZEKRACZA 
SCHEDĘ SPADKOWĄ 
SPADKOBIERCY – 
CO W TAKIEJ SYTUACJI?

Jeżeli okaże się, że wartość darowizny 
lub zapisu windykacyjnego podlegają-
cych zaliczeniu przewyższa wartość sche-
dy spadkowej, która przysługuje dane-
mu spadkobiercy, to spadkobierca ten 
nie będzie zobowiązany do zwrotu nad-
wyżki. Jednakże w takiej sytuacji przy 
dziale spadku nie uwzględnia się ani tej 
darowizny lub zapisu windykacyjnego, 
ani w ogóle tego spadkobiercy, tak jak 
gdyby go w ogóle nie było (przyjmuje się 
bowiem, że otrzymał on już należną mu 
część majątku spadkowego). Wówczas 
dział spadku przeprowadza się pomiędzy 
pozostałymi spadkobiercami.

Przykład: Gdyby więc córka z nasze-
go przykładu dostała od ojca w ramach 
darowizny 600 000 zł przy masie spad-
kowej wartej 1 000 000 zł, to nie musia-
łaby bratu zwracać 100 000 zł do przy-
padającego dla niego udziału w połowie 
spadku, zaś brat otrzymałby 400 000 zł.

CZY KOSZTY WYCHOWANIA 
I WYKSZTAŁCENIA MOGĄ 
PODLEGAĆ ZALICZENIU 
DO SPADKU?

Zgodnie z przepisami prawa spadkowe-
go oprócz darowizn i zapisów windy-
kacyjnych, na schedę spadkową mogę 
być zaliczone również poniesione przez 
spadkodawcę na rzecz zstępnego kosz-
ty wychowania oraz wykształcenia 
ogólnego i zawodowego, jeśli koszty 
te przekraczają przeciętną miarę przy-
jętą w danym środowisku. Należy tutaj 
porównać koszty ponoszone w danym 
środowisku z kosztami, jakie rzeczywi-
ście zostały poniesione przez spadko-
dawcę. Tylko jeśli różnica między tymi 
kosztami będzie ewidentna, to wów-
czas będzie możliwe zaliczenie nadwyż-
ki tych kosztów na schedę spadkową.

CZY DAROWIZNA 
DOKONANA NA RZECZ 
WSTĘPNEGO SPADKOBIERCY 
NP. OJCA PODLEGA 
ZALICZENIU NA POCZET 
SCHEDY SPADKOWEJ 
SPADKOBIERCY NP. SYNA?
W myśl art. 1041 Kodeksu Cywilnego, 
dalszy zstępny spadkodawcy obowiąza-
ny jest do zaliczenia na schedę spadko-
wą darowizny oraz zapisu windykacyj-
nego dokonanych przez spadkodawcę 
na rzecz jego wstępnego.

Przykładowo można wskazać nastę-
pujące sytuacje, gdy może dojść 
do dokonania przez spadkodawcę daro-
wizny (zapisu windykacyjnego) na rzecz 
wstępnego spadkobiercy, która będzie 

podlegała zaliczeniu na poczet jego 
schedy spadkowej:

1. wstępny np. ojciec otrzyma darowi-
znę, ale umrze wcześniej niż spadkodaw-
ca np. dziadek (jego zstępni np. wnuki 
dochodzą do dziedziczenia, ale na potrze-
by ustalania należnych im sched spad-
kowych darowizna uczyniona na rzecz 
wstępnego musi zostać zaliczona);

2. wstępny otrzyma darowiznę, ale 
będzie traktowany tak, jakby nie dożył 
otwarcia spadku, bo np. spadek odrzuci 
(jego zstępni, dochodząc do dziedzicze-
nia, również muszą zaliczyć na poczet 
należnych im sched spadkowych otrzy-
maną przez niego darowiznę);

3. spadkodawca sporządzi testament, 
w którym ustanowi zapis windykacyj-
ny na rzecz swojego spadkobiercy usta-
wowego, lecz nie powoła spadkobier-
cy (co jest dopuszczalne); tymczasem 
spadkobierca ustawowy otrzymujący 
przysporzenie z tytułu zapisu windy-
kacyjnego spadek odrzuci, lecz zapis 
windykacyjny przyjmie (jego zstępni, 
dochodząc do dziedziczenia, muszą 
zaliczyć na poczet należnych im sched 
spadkowych wartość przysporzenia uzy-
skanego przez wstępnego tytułem tego 
zapisu windykacyjnego).

Powyższe regulacje znajdują również 
zastosowanie w sytuacji, w której spad-
kodawca uczynił darowiznę lub zapis 
windykacyjny na rzecz swojej synowej 
albo zięcia, a do dziedziczenia z usta-
wy dochodzą dzieci syna i synowej albo 
córki i zięcia oraz inni zstępni spadko-
dawcy lub jego małżonek. Przepis ten 
stanowi wszakże o obowiązku zali-
czenia na schedę spadkową „dalszego 
zstępnego spadkodawcy”, darowizn lub 
zapisów windykacyjnych uczynionych 
na rzecz „jego wstępnego”, nie zawę-
żając tej ostatniej kategorii do wstęp-
nych spadkobiercy będących jednocze-
śnie zstępnymi spadkodawcy.

Darowizna nie wchodzi do masy 
spadkowej, gdy:

• spadkodawca złożył oświadcze-
nie o wyłączeniu danego przedmio-
tu darowizny z obowiązku zaliczenia 
go na schedę spadkową (Pamiętaj, aby 
np. w umowie darowizny, testamencie 
czy odrębnym dokumencie zamieścić 
zapis o wykluczeniu darowizny ze sche-
dy spadkowej);

• dokonano drobnej darowizny zwy-
czajowo w danych stosunkach przyję-
tej np. prezenty (darowizny) dokony-
wane z okazji urodzin, imienin, świąt 
lub innych okazji;

• sporządzono testament (wtedy przepi-
sy o schedzie spadkowej nie obowiązują).

 5 UWAGA! Wykluczenie darowizny 
ze schedy spadkowej nie oznacza 
wyłączenia majątku do wyliczenia 
należnego zachowku dla pozosta-
łych spadkobierców.

 9Tekst: radca prawny  
Anna Rentflejsz

 Radca prawny Anna Rentflejsz
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Tour de Pologne na Lubelszczyźnie

Wielkie kolarskie święto 
dla wszystkich miłośników 
sportowej rywalizacji 
na dwóch kołach! To już 
pewne, że tegoroczna trasa 
78. Tour de Pologne UCI World 
Tour będzie wiodła z Lublina 
do Krakowa, stwarzając 
nam tym samym wyjątkową 
możliwość kibicowania 
na żywo na terenie 
województwa lubelskiego – 
po raz pierwszy od 12 lat.

Tour de Pologne jest jednym 
z najważniejszych wyścigów 
kolarskich na świecie. Należy 

do prestiżowego cyklu UCI World 
Tour – najważniejszych zawodów 
w kolarstwie szosowym obok Tour 
de France czy Giro d’Italia. W tym 
roku województwo lubelskie będzie 
gospodarzem dwóch pierwszych eta-
pów, których trasa poprowadzi przez 
największe miasta regionu: Lublin, 
Chełm, Zamość oraz atrakcyjne pod 
względem krajobrazowym, ale i dla 
kolarzy – z uwagi na górskie premie 

– najwyżej położone obszary Roz-
tocza, Wyżyny Lubelskiej i Pagó-
rów Chełmskich. Wydarzenie jest 
nie tylko wspaniałą imprezą kolar-
ską, ale również doskonałą okazją 
do promocji województwa i jego 
atrakcji. Jak zapewnia Dyrektor 
LANG Team Czesław Lang, etapy 
przebiegające przez woj. lubelskie 
mają swój indywidualny charak-
ter i stanowią spore wyzwanie dla 
uczestników wyścigu.

W tegorocznym wyścigu wystartu-
je 19 najlepszych kolarskich drużyn 

Michał Piotrowicz

świata oraz trzy z „dzikimi kartami”, 
w tym reprezentacja Polski, a impre-
zę poprzedzi transmisja z prezen-
tacji ekip. Już  dzisiaj zapraszamy 

do wspólnego kibicowania: od 9 do 
15 sierpnia!

 9Tekst: Michał Piotrowicz
Radny Województwa Lubelskiego

Prezentacja trasy Tour de Pologne przez Czesława Langa. Fot. arch. UMWL

Trasa Tour de Pologne – odcinek Lublin-Chełm

Zmiany w przepisach 
ruchu drogowego
Przypominamy, że 1 czerwca 
weszła w życie ustawa 
z dnia 25 lutego 2021 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. 
poz. 463), która wprowadziła 
przepisy zwiększające 
bezpieczeństwo pieszych 
na drogach, ujednoliciła 
dopuszczalną prędkość 
na obszarze zabudowanym, 
a także obliguje kierujących 
pojazdami do zachowania 
minimalnego odstępu między 
pojazdami na autostradach 
i drogach ekspresowych.

BEZPIECZEŃSTWO 
PIESZYCH
Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy 
wchodzący na przejście dla pieszych 
będzie miał pierwszeństwo przed 
pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. 
Przed tramwajem pieszy będzie miał 
pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się 
już na przejściu dla pieszych. W celu 
zwiększenia ochrony pieszego w rejo-
nie przejścia dla pieszych ustawodaw-
ca doprecyzował przepisy dotyczące 
zachowania się kierujących pojazda-
mi, zobowiązując ich do obserwacji 

nie tylko przejścia dla pieszych, ale 
i jego okolicy oraz do stworzenia moż-
liwości bezpiecznego przejścia przez 
jezdnię dla pieszych znajdujących się 
na przejściu dla pieszych oraz tych, 
którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, jest obo-
wiązany:

 5 zachować szczególną ostrożność,
 5 zmniejszyć prędkość tak, aby nie 
narazić na niebezpieczeństwo pie-
szego znajdującego się na tym 
przejściu albo na nie wchodzącego 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na tym przejściu 
albo wchodzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają rów-
nież pieszego z obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności podczas wcho-
dzenia i przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko oraz korzystania z przej-
ścia dla pieszych. W dalszym ciągu 
zabrania się także pieszemu wcho-
dzenia na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym również na przej-
ściu dla pieszych. Bardzo ważną zmia-
ną dla pieszego jest zakaz korzysta-
nia z telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego podczas wchodzenia 
lub przechodzenia przez jezdnię lub 
torowisko, w tym również podczas 

wchodzenia lub przechodzenia przez 
przejście dla pieszych – w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia moż-
liwości obserwacji sytuacji na jezdni, 
torowisku lub przejściu dla pieszych.

DOPUSZCZALNA 
PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE 
ZABUDOWANYM

Kolejną zmianą jest zrównanie 
dopuszczalnej prędkości pojazdu 
lub zespołu pojazdów przez całą 
dobę na obszarze zabudowanym 
do 50 km/h.

MINIMALNY ODSTĘP 
MIĘDZY POJAZDAMI

Na autostradach i drogach ekspreso-
wych kierujący pojazdem obowiąza-
ny jest zachować minimalny odstęp 
od poprzedzającego go – na tym samym 
pasie ruchu – pojazdu. Odstęp ten 
wyrażony w metrach określa się jako 
nie mniejszy niż połowa liczby okre-
ślającej prędkość pojazdu, którym się 
poruszamy, wyrażonej w kilometrach 
na godzinę. Na przykład przy prędkości 
100 km/h odstęp nie może być mniej-
szy niż 50 m. Powyższej zasady nie sto-
suje się podczas wyprzedzania.

 9Źródło: Biuro Ruchu 
Drogowego KGP

Ekstraklasa dla Górnika!
Górnik Łęczna awansował z I ligi do ekstraklasy! 
Gratulujemy.
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Innowacje w „Bogdance”Innowacja przełomowa – tak 
można określić wdrażane 
w tej chwili rozwiązanie 
zastosowane w „Bogdance”. 
Kadra inżynierska kopalni, 
widząc wyzwania jakie stawia 
przed nimi przygotowanie 
frontów eksploatacyjnych 
o wybiegach ponad 
7 km, zastanawiała się nad 
rozwiązaniem wielu aspektów, 
między innymi związanych 
z zagrożeniem klimatycznym 
i efektywności pracy urządzeń 
klimatyzacji lokalnej jak 
i chłodzeniem napędów. 
Wybrano jako najbardziej 
optymalną technologię 
wykorzystującą lód binarny.

 ̶Lód binarny nigdy nie był zastosowa-
ny w tak dużej instalacji klimatyzacyjnej 
– wyjaśnia Artur Wasil prezes zarzą-
du LW „Bogdanka” S.A. Dodatkowo 
technologia jest adoptowana do ist-
niejącej infrastruktury centralnej kli-
matyzacji jaką posiadamy, z resztą 
nigdzie jeszcze na świecie nie zapro-
jektowano i nie wdrożono takiego roz-
wiązania. Stąd też możemy określić 
tę innowację jako przełomową. A jeże-
li wyniki testów potwierdzą założenia, 
to ta technologia pomoże w rozwią-
zaniu problemów temperaturowych 
w innych spółkach górniczych w Pol-
sce i na świecie.

Lód binarny – co to? – Są to kryształ-
ki lodu o kształcie kulistym o wymiarach 
nie przekraczających 1 mm. Lód binar-
ny zwany jest również kaszą lodową lub 
lodem wodnym – wyjaśnia dr Łukasz 
Herezy dyr. ds. innowacji LW „Bog-
danka”. W obecnym układzie klima-
tyzacji woda lodowa na tak długich 
wybiegach ogrzewa się do tempera-
tur, przy których urządzenia nie pra-
cują na optymalnych parametrach, 
co z kolei powoduje zmniejszenie 
intensywności chłodzenia powietrza 
kopalnianego i pogorszenie komfor-
tu pracy załogi. Obecnie temperatura 
wody lodowej schodzącej do podajni-
ka trójkomorowego ma temperaturę 
około 2oC, a w okresach letnich może 
dochodzić nawet do 5oC. Dodając 
do wody lodowej lód binarny spowo-
dujemy, iż temperatura tej mieszani-
ny wody płynnej i stałej w odległości 
do 5 km od podajnika trójkomorowe-
go będzie wynosiła od 0,5oC do 2oC.  
Przesłanką do wdrożenia rozwiązania 
była poprawa komfortu pracy i utrzy-
manie efektywności maszyn wykorzy-
stujących wodę lodową.

Rozwiązanie zastosowane jest 
w rejonie wydobywczym Stefa-
nów, gdzie trwają prace przy drą-
żeniu wyrobisk przygotowawczych, 
których docelowa długość miała 
wynieść około 7250 metrów. Były 
i są to najdłuższe wyrobiska przy-
ścianowe w całej historii „Bogdanki”. 
Drążenie chodników rozpoczęło się 
pod koniec 2016 roku. – Udostępnie-
nie do eksploatacji tak dużego pokładu 
wiąże się z koniecznością zapewnienia 
dodatkowej ilości chłodu dla istniejącego 
systemu klimatyzacji centralnej kopalni – 
mówi Artur Wasil prezes „Bogdanki”.

Technologię wytwarzania lodu 
binarnego opracowało izraelskie 
przedsiębiorstwo. Została ona przez 
nie wyprodukowana i przesłana 
drogą morsko-lądową do Stefano-
wa. – Inspiracją były między innymi 
kopalnie południowoafrykańskie, które 
wykorzystują lód do chłodzenia wody 
lodowej, jednakże rozwiązania tech-
nologiczne jakie są tam stosowane nie 
były przez nas do przyjęcia – podkreśla 
dyr. Łukasz Herezy. Przy podejmowa-
niu decyzji kierowaliśmy się również 
opiniami instytucji naukowo-badaw-
czych, w tym Politechniki Krakow-
skiej, która posiada doświadczenia 
w wykorzystaniu lodu binarnego 
w małych instalacjach klimatyza-
cyjnych. Rozwiązanie nie powodu-
je konieczności stosowania w obie-
gu wtórnym kopalni jakichkolwiek 
środków obniżających temperaturę 
krzepnięcia wody oraz dodatkowe-
go uzdatniania wody lodowej.

W tej chwili trwają testy instalacji,  
a prace idą zgodnie z harmonogramem.

 9Źródło: LW „Bogdanka” S.A. 
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich „Białowianki”  
w Białce (gmina Milejów)

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Białowianki” w Białce 
zawiązało się 1 czerwca 
2019 roku, podczas 
spotkania mieszkańców, 
z inicjatywy Pani Agnieszki 
Grudzień. Natomiast już 4 
czerwca nasze KGW zostało 
wpisane do Rejestru KGW 
prowadzonego przez ARiMR.

C elem naszych działań jest inte-
gracja mieszkańców Białki oraz 
chęć zrobienia czegoś z nicze-

go. Dawniej tego rodzaju inicjatywy 
były odpowiedzią na absurdy ówcze-
snej rzeczywistości. Dziś, dzięki bar-
dzo pozytywnej modzie na recykling 
oraz rękodzieło, znów możemy speł-
niać się twórczo i sprawiać, że przed-
mioty codziennego użytku lub rzeczy 
zupełnie nieatrakcyjne zyskują dru-
gie życie i dzięki naszej pracy stają 
się piękne i potrzebne.

Krocząc drogą, którą sobie wyzna-
czyłyśmy, jesteśmy wytrwałe i zaan-
gażowane. Z dumą nosimy nasze stro-
je w postaci fartuszków i wianuszków. 

Ta mieszanka sprawia, że jedni uczą 
się od drugich. Każdy z nas wnosi 
do naszej wspólnoty coś wyjątkowe-
go. To sprawia, że tworzymy naszą 
historię na kanwie wielu doświad-
czeń. Dzięki temu, kolejne pokole-
nia „Białowianek” otrzymają solid-
ny fundament do dalszego rozwoju. 
Jednak, aby tak się stało, zaprasza-
my wszystkich chętnych do zasilania 
naszej wspólnoty.

Do dziś udało nam się zrobić 
wiele na rzecz integracji społecz-
nej, m.in. wypromowałyśmy plac-
ki po węgiersku oraz faworki jako 
nasz sztandarowy produkt, wzięły-
śmy udział w projekcie ,,Twoje marze-
nia są do spełnienia”, włączyłyśmy się 
do akcji ,,nitki życia”. Ponadto bierze-
my czynny udział w dożynkach oraz 
z entuzjazmem wystawiamy nasze 
rękodzieło podczas kiermaszy.

Podejmowane przez nas wyzwa-
nia  owocu ją  os iągn ięc iami 

i nagrodami, wśród których wymie-
nić należy nagrody rzeczowe w róż-
nych konkursach, nagrody pieniężne 
w konkursach wieńców dożynkowych 
oraz 3. miejsce w gminnym konkur-
sie kulinarnym.

Wszystko to co już udało się osią-
gnąć jest dla nas motywacją do kolej-
nych działań oraz jeszcze bardziej 
wytężonej pracy. Już dziś przygoto-
wujemy się do dożynek. Planujemy 
utworzenie naszego gniazdka, w któ-
rym będziemy realizować się kulinar-
nie oraz warsztatowo. Marzymy rów-
nież o przestrzeni, w której wszyscy 
mieszkańcy będą mogli zrelaksować 
się i złapać oddech, miejscu łączącym 
plac zabaw wraz z bogato wyposażo-
ną strefą rekreacyjną.

Koło Gospodyń Wiejskich  
Zawieprzyce Kolonia (gmina Spiczyn)

KGW Zawieprzyce Kolonia 
już od dwóch lat pracuje 
na swoją renomę. Jako młode 
Koło jesteśmy świadomi, iż 
każdego dnia piszemy swoją 
wyjątkową historię. Wiemy, 
że ,,bez względu na wiek 
tworzymy wspólnotę”, 
a poczucie jedności daje nam 
ogromną siłę i wiarę w nasze 
możliwości.

B rałyśmy udział w dożynkach 
powiatowych. Jako Koło orga-
nizowałyśmy, dla wyjątkowych 

mieszkanek naszej wsi, Dzień Kobiet. 
Jednym z naszych celów jest zinte-
growanie i zaangażowanie mieszkań-
ców naszej gminy, dlatego też współ-
pracujemy z okolicznymi Kołami, 
GCK w Ziółkowie i Gminą Spiczyn. 
Zawsze bardzo aktywnie włączamy 
się we wszelkie inicjatywy.

Naszą specjalnością są pierogi 
w różnej postaci: wytrawne, na słod-
ko, smażone, pieczone. Zawsze cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Przy-
gotowujemy również tradycyjne 

konkursach. Nasza koleżanka zdo-
była pierwsze miejsce w konkursie 
na bukiet zielny w Stoczku. W Głę-
bokiem zdobyłyśmy pierwsze miejsce 
na potrawę z ziemniaka.

Brałyśmy udział w kilku projek-
tach: „Budujemy spiczyński most 
pokoleń” realizowany przez Gmin-
ną Bibliotekę w Spiczynie, „Na zdro-
wie!” realizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej, a na zaprosze-
nie Koła z Głębokiego wiłyśmy wian-
ki w ramach projektu „Noc świętojań-
ska powiatu łęczyńskiego”.

W zeszłym roku, ze względu 
na pandemię musiałyśmy zrezygno-
wać z kilku inicjatyw, ale ile możemy, 
to działamy. Odpowiadając na potrze-
by, szyłyśmy maseczki dla mieszkań-
ców gminy. Przygotowywałyśmy 
potrawy do bożonarodzeniowych 
paczek dla potrzebujących. We współ-
pracy z innymi mieszkańcami, w reżi-
mie sanitarnym, przygotowywałyśmy 

teren pod plac zabaw. Trudno wymie-
nić wszystkie nasze działania. Wielo-
krotnie uczestniczyłyśmy w różnych 
akcjach charytatywnych. Zawsze 
towarzyszy nam idea: razem może-
my więcej.

Mamy nadzieję, że ten nowy rok 
przyniesie nam więcej możliwości. 
Chcemy zorganizować imprezę integra-
cyjną dla mieszkańców. Pomóc w orga-
nizacji placu zabaw. Mamy w planach 
warsztaty, które poszerzą naszą wiedzę 
o tradycjach naszego regionu.

Nasze drzwi są zawsze otwarte dla 
wszystkich chętnych, zapraszamy ser-
decznie. Mamy nadzieję, że nasze koło 
będzie się powiększać i działać dla 
dobra społeczeństwa. Pozdrawiamy 
serdecznie i do zobaczenia.

ciasto z buraka cukrowego (prza-
śniak). Wymieniamy się przepisa-
mi nie tylko na dania, ale również 
na tradycyjne nalewki owocowe i zio-
łowe. Korzystamy oczywiście z miej-
scowych darów natury. O swoich 
potrawach opowiadałyśmy w TVP 3 

Lublin, w programie „Poranek mię-
dzy Wisłą i Bugiem”.

Gdy jest tylko taka możliwość, chęt-
nie odwiedzamy inne miejsca w powie-
cie. Jako młode Koło podpatrujemy 
bardziej doświadczone koleżanki. 
Bierzemy również udział w różnych 

KGW „BIAŁOWIANKI”  
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 2 lata
 5 Liczba członków: 81
 5 Liczba mężczyzn: 16
 5 Najstarszy członek ma: 81 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 20 lat

KGW ZAWIEPRZYCE 
KOLONIA W LICZBACH:

 5 Koło działa: 2 lata
 5 Liczba członków: 32
 5 Najstarszy członek ma: 66 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 25 lat

Jesteśmy szczęśliwe, gdy lokalna spo-
łeczność nas podziwia. Gdy jednak 
sprawy toczą się źle, trzymamy się 
zasady ,,Białowianki radę dają, gdy 
kłody pod nogi rzucają”. Solidnym 

wsparciem są nasi mężczyźni, którzy 
są do dyspozycji 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

Ogromną wartością jest różnorod-
ność talentów, charakterów i wieku. 
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Świerszczowianki„Świerszczowianki” 
to wielopokoleniowy 
zespół śpiewaczy, który 
skupia w sobie aż cztery 
pokolenia. Grupa w tamtym 
roku obchodziła 10-lecie 
działalności. Od samego 
początku istnienia, zespołem 
opiekuje się obecna dyrektor 
Gminnego Domu Kultury 
w Cycowie – Marzenna 
Karpowicz. Członkowie 
zespołu to w większości panie 
działające w Kole Gospodyń 
Wiejskich.

„ Świerszczowianki” to amatorski 
zespół śpiewający w klimacie 
folkowym. Dynamika utworów, 

współczesne aranżacje i brzmienia 
trafiają nie tylko do grona starszych 
słuchaczy, ale również poruszają 
młodzież i dzieci. W swojej okolicy 
zespół cieszy się dużym powodzeniem 
i uświetnia większość wydarzeń kul-
turalnych. Ma za sobą wiele konkur-
sów i przeglądów, w których zdobył 
liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

– III miejsce w Przeglądzie Amator-
skiej Twórczości Seniorów „Bo radość 
jest w nas” w Stalowej Woli,

– wyróżnienia: Regionalny Prze-
gląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 
w Rejowcu, Międzynarodowy Festiwal 
Ludowy „Łączy nas kultura” w Łopien-
niku Górnym.

Największym wyróżnieniem 
był występ zespołu jako repre-
zentanta Powiatu Łęczyńskiego 

Malwina Psuja
Malwina Psuja to kobieta 
przedsiębiorcza z artystyczną 
duszą. Założycielka 
wypożyczalni dekoracji 
ozdobLOVE, której siedziba 
znajduje się w Łęcznej. W życiu 
prywatnym zdecydowanie 
ceni sobie minimalizm. 
Jednak, jeżeli chodzi 
o przyjęcia i eventy – uwielbia 
dekoracje, obok których 
nie da się przejść obojętnie. 
Jej motto to: „Wyjątkowe 
wydarzenia muszą mieć 
wyjątkową oprawę”.

J ak to się zaczęło? Przez pewien 
czas pracowała w branży 
eventowej organizując różne-

go rodzaju wydarzenia kulturalne 
w Londynie, ale tak naprawdę pasja 
do organizacji tego rodzaju przedsię-
wzięć rozpoczęła się już na studiach. 
Po powrocie do Polski parę lat temu, 
bardzo brakowało jej tego świata. 
Chcąc połączyć swoją artystyczną 

duszę z miłością do eventów, stwo-
rzyła wypożyczalnię dekoracji ozdo-
bLOVE.

̶ Zauważyłam sporą monotonię 
jeżeli chodzi o tła za stołem Państwa 
Młodych, które jest głównym oraz 
najbardziej fotografowanym miej-
scem podczas przyjęcia. Brakowało 
mi na rynku wyjątkowych ścian, które 
będą atrakcyjne wizualnie i na wyso-
kim poziomie, jeżeli chodzi o jakość 
wykorzystanych materiałów. I tak 
powstała myśl o stworzeniu pierwszej 
ściany dekoracyjnej – mówi Malwi-
na Psuja.

̶ Wesela nie są jedynym sposobem 
na wykorzystanie naszych dekoracji. 
Ściany kwiatowe idealnie sprawdza-
ją się również jako tło do zdjęć pod-
czas przyjęć urodzinowych, na komu-
niach, chrzcinach, a także na różnego 
rodzaju eventach. I to właśnie event 
w prestiżowym warszawskim hotelu 
był pierwszym zleceniem. To był znak, 
że jakość została dostrzeżona przez 
profesjonalistów z branży eventowej, 
co zdecydowanie zmotywowało mnie 

do poszerzenia oferty o nowe dekora-
cje – dodaje. Co ją inspiruje? – Zde-
cydowanie tropikalne podróże. Stąd 
nazwy ścianek, takich jak „Tropical” 
czy „Jungle”. Pod koniec roku 2020 
stworzyłam również pakiet dekoracji 
na wynajem pn. „Boho”, z naturalnych 
suszonych liści palmowych. Projekto-
wanie i tworzenie wciąż nowych prac 
stało się moim uzależnieniem.

Jej działalność to pasja, która roz-
poczęła się od stworzenia pierwszej 
ściany kwiatowej. Wiele godzin spę-
dzonych na zaprojektowaniu i wyko-
naniu pierwszej ściany, które miało 
charakter bardziej hobbistyczny, 
zaowocowało utworzeniem firmy, 
tworzeniem coraz to nowych projek-
tów oraz poszerzaniem oferty. Każdy 
projekt, wbrew pozorom, zajmuje bar-
dzo wiele czasu. Materiały używane 
do dekoracji są bardzo skrupulatnie 
dobierane. Jak podkreśla Pani Malwi-
na – Zależy nam na utrzymaniu wyso-
kiego poziomu, tak by spełnić oczekiwa-
nia najbardziej wymagających klientów. 
Końcowy efekt magii na sali to nasz cel.

podczas Festiwalu „Ze źródeł przed-
wiecznych” na Białorusi, gdzie 
publiczność długo nie pozwoliła 

„Świerszczowiankom” zejść ze sceny. 
W 2019 roku, za swoją artystyczną 
działalność zespół otrzymał medal 

od Marszałka Województwa Lubel-
skiego. W ostatnim czasie przedsta-
wicielki „Świerszczowianek” gościły 

w TVP 3 Lublin, prezentując swój 
najnowszy klip pt. „Wiejska dziew-
czyna”. 
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Za nami najmilsze święto w roku Dzień Dziecka ustanowiony 
został w 1954 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 
dla upowszechniania ideałów 
i celów dotyczących praw 
dziecka zawartych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych. 
Zgodnie z tradycją jest 
to również dzień, w którym 
dorośli pokazują dzieciom jak 
są dla nich ważne i sprawiają 
im jak najwięcej radości 
i niespodzianek.

P owiatowe obchody Dnia Dziec-
ka odbyły się 1 czerwca na par-
kingu przy naszym Starostwie. 

Było mnóstwo śmiechu i dobrej zaba-
wy. W organizację Powiatowego Dnia 
Dziecka zaangażowało się bardzo 
wiele osób i instytucji. Na scenie dzie-
ci mogły zaprezentować swoje talenty 
aktorskie, wokalne i taneczne. Wśród 
licznych atrakcji były m.in. radiowóz 
policyjny i wóz strażacki, pokaz magi-
ka, malowanie auta. Nie zabrakło sło-
dyczy, dmuchańców, różnego rodzaju 
gier i zabaw oraz animacji i konkur-
sów dla dzieci.

POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA 2021

ORGANIZATOR: Powiat Łęczyński
WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Schody życia”, Centrum Kultury w Łęcznej
SPONSORZY: PZM Lublin, Woda Mineralna „Bystra”, „Pszczółka” Fabryka Cukierków Sp. z o.o., Zrzeszenie Producentów 
Owoców „STRYJNO-SAD”
PARTNER STRATEGICZNY: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
PARTNERZY: GKS „Górnik” Łęczna, Górnik Łęczna S.A., Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Ludwinie, Gminny Dom Kultury w Cycowie, Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, Komenda Powiatowa 
Policji w Łęcznej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, OSP w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Łęcznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Integracyjnymi w Ludwinie, 
Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Górnika” Łęczna, Stowarzyszenie Milej (ów) dla 
Zwierząt, Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty, Zespół 
Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. S. Bolivara 
w Milejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół w Ludwinie
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Zdzisław Broński „Pamiętnik”
Książka stanowi zbiór 
oryginalnych zapisków kpt. 
Zdzisława Brońskiego ps. 
„Uskok” – podoficera rezerwy 
Wojska Polskiego, członka 
Polskiej Organizacji Zbrojnej 
oraz Armii Krajowej, dowódcy 
oddziału partyzanckiego 
AK, a następnie WiN 
na Lubelszczyźnie.

W latach 1944‒47 jego oddział 
przeprowadził wiele gło-
śnych akcji przeciwko siłom 

reżimowym na pograniczu ówcze-
snych powiatów lubartowskiego 
i lubelskiego (dzisiejszego łęczyń-
skiego). Pamiętnik powstał, w cza-
sie, gdy „Uskok” ukrywał się przed 
funkcjonariuszami UB w bunkrze 
w miejscowości Dąbrówka (obec-
nie Nowogród w powiecie łęczyń-
skim). Po śmierci Brońskiego pamięt-
nik został przechwycony przez jego 
oprawców, a światło dzienne ujrzał 

Drugie zaś, wydane w 2015 r., roz-
szerzono o wydarzenia dotyczą-
ce m.in.: udziału „Uskoka” w wojnie 
obronnej 1939 r., pobytu i uciecz-
ki z obozu jenieckiego, okresu oku-
pacji niemieckiej, tworzenia przez 
Brońskiego oddziału antykomuni-
stycznej partyzantki i powstawa-
nia PPR-u na terenie Lubelszczyzny. 
Wzbogacono je również w oryginal-
ne zdjęcia przedstawiające partyzan-
tów i ich rodziny, fotokopię rękopi-
su pamiętników, a także list gończy 
za „Uskokiem” wydany w 1948 r. 
przez komendanta wojewódzkiego 
MO w Lublinie.

Pamiętnik to unikatowe źródło 
historyczne, dzięki któremu pozna-
jemy losy „żołnierzy wyklętych”, 
a także dostajemy odpowiedź na pyta-
nie: dlaczego postanowili walczyć 
w nowej rzeczywistości? To lektura 
niezwykle pouczająca, która szoku-
je rozmiarem zbrodni popełnianych 
przez ówczesne władze. Czyta się 
ją z zapartym tchem, choć nie należy 
do lekkich i łatwych.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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dopiero w wolnej Polsce. W 2004 r. 
ukazało się jego pierwsze wydanie, 
pod red. historyka IPN-u dr. Sławo-
mira Poleszaka, które obejmowa-
ło okres 1941‒49 i zawierało opis 
licznych działań prowadzonych 
przez Brońskiego i jego żołnierzy. 

6 czerwca, dzięki wsparciu 
w ramach dotacji ze środków Powia-
tu Łęczyńskiego, odbyła się III edycja 
wydarzenia „Dzień dziecka w kaja-
ku”, organizowanego przez Lubartow-
skie Towarzystwo Przyjaciół Sportu. 
W tym roku spływ kajakowy zorgani-
zowano z Dorohuczy do Jaszczowa. 
Zainteresowanie imprezą było bardzo 

duże – udział wzięło 41 osób, w tym 
19 dzieci. Trasa była spokojna i nawet 
mało doświadczeni uczestnicy nie 
mieli problemów z jej pokonaniem. 
Na końcu trasy, na przystani w Jasz-
czowie, zorganizowano ognisko.

6 czerwca Dzień Dziecka pod Patro-
natem Honorowym Starosty zorga-
nizowało również Koło Gospodyń 

Wiejskich w Witaniowie. Przygotowa-
no wiele atrakcji, m.in. dmuchańce, 
zabawy z animatorem, bańki mydla-
ne, lody, watę cukrową. Dzięki stra-
żakom z OSP Witaniów dzieci miały 
okazję obejrzeć wóz strażacki, a dzię-
ki życzliwości Patrii Łęczna przejechać 
się wspaniałymi motocyklami.

 9Opracowanie: Beata Cieślińska

– Dzień Dziecka!
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26. Powiatowy 
Konkurs  
Poetycki 
„Sztubackie Strofy”

ORGANIZATOR: Centrum 
Kultury w Łęcznej
LAUREACI:
I miejsce: Oliwia Blicharz
II miejsce: Blanka 
Kaźmierak, Maja Mitura, 
Oliwia Zając
III miejsce: Milena Siroń, 
Milena Sobiesiak, Martyna 
Sołtys

VI spotkanie klubu czytelniczego  
„Seniorzy z książką na ty”

Tematem dyskusji, która odbyła się 11.05.2021 r.  
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej była 
ponadczasowa lektura Antoine de Saint-Exupery  
„Mały Książę”.

Wystawa historyczna

„Ocalić Ojczyznę. Wojna polsko-sowiecka 1919‒1920” – to tytuł 
wystawy przygotowanej przez Wojskowe Biuro Historyczne 
w Warszawie z okazji 100-lecia wojny z Sowietami. Pod 
koniec maja w naszym powiecie gościliśmy delegację WBH, 
która w Milejowie i w Łęcznej zaprezentowała wystawę oraz 
prelekcje historyczne. Przez dwa pierwsze tygodnie czerwca 
wystawa była również dostępna dla zwiedzających w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

V Powiatowy 
konkurs „Master 
of Reading” o tytuł 
Mistrza Rozumienia 
Tekstu Pisanego 
w Języku Angielskim

ORGANIZATOR: Szkoła 
Podstawowa im. A. 
Mickiewicza w Puchaczowie
LAUREACI:
(Kat. szkoły podstawowe)  
I miejsce: Jakub Pytka
II miejsce: Marlena Borys  
III miejsce: Mateusz 
Czerniak

(Kat. szkoły 
ponadpodstawowe) 
I miejsce: Krystian Gułaś
II miejsce: Aleksander 
Jezior 
II miejsce: Weronika 
Krzewska

Konkurs 
„Szarady 
językowe. 
Jagiellończyk  
(nie) jednym 
słowem”

ORGANIZATOR: 
ZS im. Króla K. 
Jagiellończyka 
w Łęcznej

LAUREACI: I miejsce Wiktor Mazurek; II miejsce Aleksandra 
Zalewska, Wiktoria Kamola

Sukces MDP z Rogóźna

Drużyna dziewcząt 
z Rogóźna zajęła 
II miejsce podczas 
Mistrzostw 
Województwa 
Lubelskiego 
Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, 
które odbyły się 22 
czerwca w Parczewie. 
Powiat Łęczyński 
reprezentowały dwa 
zespoły: MDP Rogóźno i MDP Ludwin.

Powiatowy Konkurs „Mój przyjaciel”

ORGANIZATOR: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

40. Mały Konkurs Recytatorski  
– etap powiatowy

ORGANIZATOR: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
Kwalifikację do etapu wojewódzkiego zdobyli: Lena Gzik, Piotr 
Staropiętka, Weronika Boguta. Na Turnieju Wojewódzkim 
Piotr Staropiętka zdobył III nagrodę w kat. klas IV-VI, 
a Weronika Boguta wyróżnienie w kat. klas VII-VIII.

Piotr Staropiętka Weronika Boguta

Maja Mitura

Nasze sukcesy w kickboxingu

W dniach 
4‒6 czerwca 
w Bałtowie 
odbyły się 
mistrzostwa 
Polski dzieci 
i kadetów 
w kickboxingu 
w formułach 
pointfighting 
i light-contact. 
Członkowie łęczyńskiej sekcji Lubelskiego Klubu Sportów 
Walki Dan sześciokrotnie stawali na podium. Kacper 
Głowienka trzeci raz z rzędu wywalczył tytuł Mistrza Polski 
w formule pointfigthing. Sukcesy naszych reprezentantów: 
złote medale – Kacper Głowienka, Kinga Matysiak; srebrne 
medale – Igor Głowienka, Hanna Czubacka; brązowe medale – 
Igor Głowienka, Hanna Czubacka.

Konkurs fotograficzny „Z książką wszędzie”

ORGANIZATOR: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
LAUREACI: I miejsce Karol Szelepusta; II miejsce Oliwia Zając;
III miejsce Michał Czajkowski

LAUREACI:
(kat. 4-6 lat) Laura Haliniak, Oliwia Horzępa, Maciej Mordak
(kat. 7️-10 lat) Eliza Białasz, Lena Gzik, Marcin Królikowski
(kat. 11‒15 lat) Alicja Caban, Lena Potapiuk, Nikola Śledź
(kat. 16‒18 lat) Nadia Szulc

Jakub Pytka

Krystian Gułaś


