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Pojezierze: O szpitalu powia-
towym w Łęcznej mówi się w kraju 
dzięki istnieniu oddziału oparzenio-
wego. To wasza wizytówka o utrzy-
manie której ciągle jednak trzeba 
walczyć. Skąd ten pomysł? 

Krzysztof Bojarski: Idea powsta-
nia Wschodniego Centrum Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej 
wynika z całej filozofii funkcjonowania 
szpitala w Łęcznej. Już w chwili tworze-
nia struktury szpitala przyjęliśmy, że z 
jednej strony ma on zabezpieczyć opiekę 
medyczną mieszkańców powiatu, z dru-
giej pracowników kopalni „Bogdanka” 
(stąd powstanie oddziału ortopedycz-
no-urazowego oraz oparzeniowego), 
a po trzecie chcieliśmy stworzyć takie 
oddziały, które wpisywałyby się w całą 
strukturę ochrony zdrowia w wojewódz-
twie, a nawet w Polsce. Szpital w Łęcznej 
nigdy nie miał być większą i nowocze-
śniejszą kopią szpitala w Jaszczowie, 
miał tworzyć nową jakość. Szukaliśmy 
oddziałów niszowych, które miały wy-
pełnić lukę na rynku usług medycznych. 
Po turze wyjazdów do różnych szpitali 
w Polsce, a konkretnie po wizycie w 
ośrodku oparzeń w Siemianowicach i 
Gryficach podjęliśmy decyzję, że wła-
śnie leczenie oparzeń będzie tą łęczyńską 
specjalnością. Pomysł nabrał realnych 
kształtów po nawiązaniu współpracy z 

prof. Strużyną. Półtora roku funkcjo-
nowania „oparzeniówki” potwierdza 
słuszność tej decyzji. 

Pojezierze: Jakie są dzisiejsze 
możliwości oddziału i jakie perspek-
tywy dalszego rozwoju? 

K. Bojarski: Powiem tak, szpital 
tworzą ludzie – lekarze, pielęgniarki, 
cały personel pomocniczy. To od nich 
zależy, czy pacjent przychodzi właśnie 
tu na leczenie. Ważny jest budynek, 
warunki pobytowe, sprzęt medyczny, ale 
ostatecznie decydują ludzie. Generalnie 
mogę powiedzieć, że w całym szpitalu 
udało się nam skompletować dobrą ka-
drę, a sztandarowym przykładem jest tu 
kierowanie oddziałem przez prof. Jerzego 
Strużynę, jedynego profesora chirurgii 
plastycznej w Polsce zajmującego się 
leczeniem oparzeń, który od kilku dni 
jest też konsultantem wojewódzkim. J. 
Strużyna ma rozległą wiedzę, jest au-
torem kilkuset publikacji medycznych 
i sześciu książek na temat oparzeń, a 
wiedzę teoretyczną –  cały jego zespół 
– potwierdził w praktyce sukcesami w 
leczeniu zespołu Leyela, wprowadze-
niem nowatorskich metod leczniczych 
związanych m.in. z oczyszczaniem 
krwi, dzięki czemu uzyskano 100 proc. 
skuteczność, podczas gdy w literaturze 
mówi się o 80 proc. śmiertelności!  

Rozmowa z dr nauk medycznych Krzysztofem Bojarskim, zastępcą 
dyrektora ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Równamy do Europy
Kiedy 5 października br. spółka 

New World Resources poinformo-
wała oficjalnie, że chce wykupić 
akcje Lubelskiego Węgla „Bogdan-
ka” S.A. i w wezwaniu zapropono-
wała za jedną akcję 100,75 zł (kurs 
na giełdzie wynosił 89 zł) wśród 
pracowników kopalni zapanował 
niepokój. 

Jego poziom wzrósł znacznie po 
informacjach medialnych dotyczących 
zamierzeń NWR wobec Bogdanki i kon-
sekwencjach, jakie są z tym związane 
(utrata samodzielności, przeniesienie 
siedziby do Holandii). Wkrótce związki 
zawodowe działające w kopalni wydały 
oświadczenie, że będą bronić nie tylko 
swoich miejsc pracy, perspektyw roz-
woju zakładu pracy ale sprzeciwią się 
również „uszczupleniu wpływów podat-
kowych a tym samym zubożeniu naszego 
miasta i Lubelszczyzny - najbiedniejszej 
części Unii Europejskiej”.

W związku z wezwaniem noto-
wania akcji Bogdanki na GWP zostały 
zawieszone ale cena zdążyła wzrosnąć 
do 107 zł za akcję.

Strach 
w Bogdance
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- Dzięki nam zapomnicie państwo 
o dziurawych drogach – żartował 
starosta łęczyński Adam Niwiński, 
mówiąc o realizacji wartego 30 mi-
lionów złotych projektu. - Jego re-
alizacja pozwoli na załatwianie spraw 
administracyjnych z domu za pomocą 
komputera z dostępem internetu, nie 
trzeba będzie jechać do urzędu.

Już teraz widoczne są pierwsze 
efekty projektu. Za budynkiem starostwa 
wznoszone jest właśnie telecentrum 
połączone z dużą i nowoczesną serwe-
rownią. To właśnie tu obsługiwane będą 
połączenia internetowe i telefoniczne z 
wykorzystaniem telefonii voip. Nieba-
wem rozstrzygnięty zostanie przetarg na 
ogrom sprzętu komputerowego. 
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Wirtualne powiaty 
w realnym świecie
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KRONIKA ZDARZEŃ

Ogłoszenia drobne
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Kontynuujemy cykl wypowiedzi mieszkańców Łęcznej na temat oczekiwań 
w jakim mieście, gminie, chcieliby mieszkać i pracować. Indywidualne marzenia o 
idealnym mieście są oczywiście różne, czasem rozbieżne ale ich suma może pokazać 
jakiej Łęcznej chcemy, jakie potrzeby nasza mała ojczyzna powinna zaspakajać.

Łęczna marzeń

Jednak powstanie „oparzeniówki” w 
Łęcznej wiązało się z wieloma problema-
mi, głównie związanymi z bardzo niskim 
kontraktem z NFZ. Na rok działalności 
otrzymaliśmy 1,5 mln zł. Wiedzieliśmy, 
że jest to za mało ale podjęliśmy ryzyko 
i dzięki stałym pertraktacjom z lubelskim 
oddziałem Funduszu udało się w ciągu 
roku pozyskać trzy dodatkowe transze po 
1,3 mln zł każda.  W tym roku kontrakt 
został zrealizowany już na poziomie 5 
mln zł i mamy informacje, że na przy-
szły rok NFZ zaplanował dla takiego 
oddziału kontrakt w wysokości 8 mln zł. 
Tyle o finansach. Natomiast dobrą dalszą 
perspektywę oddziału potwierdza m.in. 
przyznanie dwóch miejsc specjalizacyj-
nych (w chirurgii plastycznej pierwsze w 
woj. lubelskim od bardzo wielu lat), któ-
re pozwolą na kształcenie własnej młodej 
kadry. Nawiązaliśmy też kontakty z 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i chcemy w Łęcznej organizować kursy 
dla lekarzy z całej Polski w zakresie 
pierwszego zabezpieczenia medycznego 
poparzonych ludzi, którzy później będą 
przekazywani do specjalistycznych pla-
cówek, takich jak nasza. 

Pojezierze: Mówi się o możliwo-
ści zwiększenia potencjału oddziału 
oparzeń.

K. Bojarski: W związku z tym, że 
będą większe pieniądze rozszerzamy 
zakres działania oddziału. Urucha-
miamy teraz drugi segment oddziału 
czyli chirurgię rekonstrukcyjną oraz 
mikrochirurgię i chirurgię ręki. Mamy 
też na przykład obietnicę pani minister 
Kopacz, że dostaniemy urządzenie o 
nawie Ekmo, czyli aparat spełniający 
funkcje sztucznego płuca, bardzo 
przydatny przy wewnętrznych opa-
rzeniach płuc. Na początku tego roku 
rozpoczęliśmy z powodzeniem starać 
się o środki finansowe na rozbudowę 
Centrum. Otrzymaliśmy 5 mln zł z 
rezerwy budżetu państwa na inwe-
stycję, która zakończy się w kwietniu 
2011r., obejmującą budowę budynku 
w którym stanie komora hiperbaryczna 
(w Polsce jest sześć takich urządzeń 
ważących po 20 ton, które służą do 
leczenia tlenem pod zwiększonym ci-
śnieniem), a ponadto wzrośnie ilość 
łóżek intensywnej terapii z obecnych 
czterech do ośmiu, wraz z dodatkową 
rezerwą jeszcze czterech, co razem 
spowoduje, że będziemy przygotowani 
na przyjmowanie pacjentów z dużych 
katastrof. Ponadto powstanie lądowisko 
helikopterów, wybudowane w miejscu 
obecnego – prowizorycznego, mogące 
przyjmować śmigłowce medyczne 
przez całą dobę a nie jak obecnie tylko w 
dzień przy dobrej pogodzie. W związku 
z czym nasz szpital włączony zostanie 

w system zabezpieczenia medycznego 
Euro 2012. Dlatego z pełną odpowie-
dzialnością mogę powiedzieć, że już 
dziś Wschodnie Centrum Oparzeń 
jest najlepszym tego typu oddziałem 
w Polsce, a nasze możliwości wciąż 
rosną i mamy aspiracje, by być wśród 
najlepszych w Europie.

Pojezierze: Oddział oparzeń to 
wizytówka łęczyńskiego szpitala. 
Jaki standard leczenia oraz wypo-
sażenie reprezentują jego pozostałe 
oddziały?

K. Bojarski: W tej chwili funkcjonu-
je w szpitalu jeszcze oddział wewnętrzny, 
którym kieruje dr Marcin Skórski, specja-
lista kardiolog. Oddział jest przygotowany 
na leczenie pacjentów z wszelkimi scho-
rzeniami, w tym głównie z kardiologicz-
nymi. Posiadamy bardzo nowoczesny 
aparat do badania echa serca metodą 
przez przełykową (drugi taki aparat w 
województwie) i gdybyśmy mieli więk-
szy kontrakt to przyjeżdżaliby do nas na 
badania ludzie z całej wschodniej Polski. 
Oddział chirurgii ogólnej i mało inwa-
zyjnej jest dodatkowo ukierunkowany na 
procedury nowoczesnych technik lapa-
roskopowych i chirurgii naczyń. Oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii też ma 
świetny zespół dysponujący nowoczesną 
aparaturą, do tego stopnia, że do nas prze-
kazywani są pacjenci z lubelskich szpitali. 
Jako jedyni w województwie lubelskim na 
oddziale intensywnej terapii i na oddziale 
leczenia oparzeń posiadamy możliwość 
wykonywania terapii nerkozastępczej z 
zastosowaniem specjalnego preparatu o 
nazwie cytrynian, zmniejszającego krze-
pliwość krwi, co jest ważne u pacjentów, 
którzy przyjmują inne leki rozrzedzające 
krew i nie można u nich stosować po-
wszechnie używanej heparyny. Na koniec 
oddział urazowo-ortopedyczny, który 
wyróżnia się w ortopedii województwa 
lubelskiego i ma wielu pacjentów. Tu 
wykonuje się m.in. artroskopię stawów 
kolanowych, rozpoczęto też te zabiegi 
stawów barkowych a wkrótce również 
stawów łokciowych i skokowych. 

Pojezierze: Można więc powie-
dzieć, że łęczyński szpital odbiega 
na plus od obiegowego wizerunku 
powiatowej placówki, gdzie wykonuje 
się tylko podstawowe, typowe zabiegi, 
bez żadnej specjalizacji.

K. Bojarski: W szpitalu w Łęcznej 
pracują ambitni ludzie, którzy chcą 
równać do najlepszych, a nie do śred-
nich. Ponadto szukanie specjalizacji jest 
dzisiaj wymogiem, bez tego szpital nie 
tylko nie mógłby się rozwijać ale ciągle 
groziłaby mu finansowa zapaść. Wyższy 
kontrakt można w NFZ uzyskać na uni-
katowe procedury medyczne, trudno na 
te, które wykonują wszyscy.

Rozmawiał Ryszard Nowosadzki 

Równamy do Europy

Dzisiaj wypowiedź Anastazji Ewy 
Hanc, technika ekonomisty, byłej ławnik 
Sądu Rejonowego w Lublinie, radnej 
Rady Osiedla Bobrowniki, przewodniczą-
cej Komisji Etyki RM w Łęcznej.

 - Łęczna nam pięknieje, chociaż 
chciałoby się aby zmiany następowały 
jeszcze szybciej i były większe. Na przy-
kład pomimo tego, że średnia zarobków 
w gminie jest bardzo wysoka, to obok 
nas  żyją przecież ludzie, którzy przed 
wydaniem liczą każdą złotówkę. To dla 
nich powinny powstać mieszkania ko-
munalne. Bogatsi mają natomiast wielkie 
problemy z parkowaniem aut, które 
kupili za ciężko zarobione pieniądze. Tu 

władze miasta powinny porozumieć się 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi i roz-
wiązać ten nabrzmiewający w mieście 
problem. Nowe miejsca do parkowania 
są niezbędne m.in. na ul. Wiosennej, 
Wierzbowej, Jaśminowej, Spacerowej 
i Wiklinowej.

 Boli mnie jeszcze jedna sprawa. 
Mówi się słusznie, że Łęczna jest bra-
mą wiodącą na Pojezierze Łęczyńsko-
Włodawskie. Dla turystów nie mamy ani 
ciekawej oferty kulturalnej, ani nawet 
handlowo-usługowej. Dlatego przez 
Łęczną tylko przejeżdżają, a nikt nie ma 
pomysłu, jak ich w naszym mieście na 
trochę chociaż zatrzymać.

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Sprzedam działkę o pow. 17ar, po-
łożoną w Łęcznej przy ul. Ogrodowej 
nr działki 2467/7, cena 11 tys./ar. Tel: 
513-156-747.
Nauczycielka jęz. angielskiego udzieli 
korepetycji dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, przygotuję do matury oraz 
innych egzaminów. 25 zł/60min . Łęcz-
na. Tel: 605-728-053.
Zatrudnię fryzjerkę do salonu urody 
w Milejowie. Tel: 600-343-421.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia. 
Tel: 782-285-021.
Kupię działkę budowlaną w oko-
licy Łęcznej za rozsądna cenę. Tel: 
603-683-900.
Kupię ziemię min 1ha na utworzenie 
gospodarstwa w okolicy Łęcznej. Tel. 
605-231-439.
Wynajmę auto marki Lincolm do ślu-
bu. Tel: 503-592-533.
Firma budowlana poszukuje pracow-
ników: specjalista d/s dokumentacji         
( asystentka dyrektora) - wymagana zna-
jomość branży budowlanej; magazynie-
ra-zaopatrzeniowca. Tel: 782-285-021.
Sprzedam działkę budowlaną 30 ar w 
Albertowie, bardzo tanio. Pilne!. Tel: 
698-591-955.
Kupię działkę budowlaną (od 30 ar) w 
okolicy Łęcznej. Tel. 693-795-569
Sprzedam mercedesa C-180, 99r., 1,8 l 
benzyna, zielony metalik, klimatyzacja. 
Cena do negocjacji. Tel. 693-795-569

Stłuczka w Łęcznej
 4 października o godz. 06.50 do Po-

wiatowego Stanowiska Kierowania wpły-
nęło zgłoszenie o zdarzeniu w komunikacji  
drogowej  na  ulicy  Krasnystawskiej w  
Łęcznej. Do  działań  zadysponowano zastęp 
ratowniczo-gaśniczy z JRG w Łęcznej. Na 
miejscu zdarzenia stwierdzono, że doszło do 
zderzenia dwóch samochodów osobowych. 
Działania straży polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów 
w uszkodzonych pojazdach oraz kierowaniu 
ruchem do przyjazdu patrolu policji. 
Wypadek w Cycowie

 Do wypadku drogowego doszło 4 
października ok. godz. 15.35 w miejscowo-
ści Cyców. Na skrzyżowaniu zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Do działań za-
dysponowano zastęp ratowniczo–gaśniczy 
z JRG Łęczna oraz zastęp OSP Cyców. 

Sąd był wyrozumiały
Tylko dwa lata więzienia dla spraw-

ców napadu na łęczyńską stację Orlenu 
orzekł Sąd w Lublinie. Napad miał 
miejsce w lutym bieżącego roku. Pięciu 
młodych mężczyzn pobiło pracownika 
stacji grożąc mu jednocześnie nożem. 
Teoretycznie wszystkim sprawcom groziła 
kara do 15 lat więzienia. 

Jednak w tym przypadku Sąd za-
stosował nadzwyczajne złagodzenie 
kary. Przestepcy przeprosili swoją ofiarę 
oraz przesłali list z przeprosinami do 
zarządu firmy Orlen. To wystarczyło by 
tylko trzech uczestników rozboju (Piotr 
I., Tomasz K. i Tobiasz K.) otrzymało 
bezwzględne kary 2 lat pozbawienia 
wolności. Dwaj pozostali (Maciej P. oraz 
Dawid F.) nie pójdą do więzienia – Sąd 
wymierzył im kary w zawieszeniu.

Kilkaset  komputerów,  kser, 
monitorów czy drukarek trafi do 
urzędów, świetlic wielskich i lokal-
nych telecentrów z bezpłatną moż-
liwością skorzystania z internetu. 
Najważniejsze jednak, że infrastruk-
tura przesyłania sygnału zostanie 
zbudowana do końca 2012 roku. W 
samej Łęcznej ułożonych zostanie 
kilka kilometrów światłowodu, zaś 
na pozostałym terenie sygnał będzie 
rozsyłany za pomocą technologii 
radiowej Wimax. 

Do zbudowanej infrastruktury do-
stęp będą miały także firmy zewnętrz-
ne. Pozwoli to im na świadczenie 
usług na obszarach, gdzie dostępu do 
internetu nie było. Dla mieszkańców 
regionu przygotowane zostaną także 
230 hotspoty, czyli punkty darmowego 
dostępu.

Projekt jest tak duży, że swoim 
zasięgiem objął jednostki samorządowe 
z powiatu łęczyńskiego, włodawskiego i 
świdnickiego, a jego realizacja możliwa 
dzięki 85 proc. wsparciu Unii Euro-
pejskiej, tej kosztującej 30 milionów 
złotych inwestycji.

- Wirtualne Powiaty umożliwią 
powszechny, a co ważne tańszy dostęp 
do sieci, szczególnie na terenach wiej-
skich, gdzie aktualnie często jedyne 
połączenie internetowe zapewnia 
dostawca komórkowy. Jednak taki 
internet jest wolny i drogi - mówi 
Klara Malecka z Fundacji Wspoma-
gania Wsi. 

Dzięki infrastrukturze, która zosta-
nie zbudowana, kilkukrotnie zwiększy 
nam się baza potencjalnych klientów – 
mówił Marcin Ścigaj lokalny dostawca 
internetu. Sami nigdy nie moglibyśmy 
sobie pozwolić na tak dużą i kosztowną 
inwestycję.

Realizacja projektu zakończy się 
w roku 2012, wtedy to 20 zsynchro-
nizowanych stacji bazowych „puści” 
internet w lokalny świat. 

Grzegorz Kuczyński

Wirtualne powiaty 
w realnym świecie

W ostatnim czasie mogliśmy prze-
czytać czy też usłyszeć wiele informacji 
na temat sytuacji finansowej spółki 
akcyjnej Górnik Łęczna S.A. i jej ewen-
tualnej upadłości. Poniżej zamieszczamy 
odpowiedzi na pytania skierowane do 
prezesa Górnika Łęczna S.A. Krzysztofa 
Dmoszyńskiego

Pojezierze: Czy Rada Nadzor-
cza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 
na swoim wrześniowym posiedzeniu 
podjęła decyzję w sprawie wpisania w 
strategię zakładu dalsze finansowanie 
sekcji piłkarskiej Górnika Łęczna 
S.A.?

Krzysztof Dmoszyński: Rada Nad-
zorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” 
S.A. zaakceptowała przygotowany przez 
Zarząd Kopalni materiał dotyczący 

marketingu sportowego, w którym 
uwzględniono również środki na działal-
ność statutową Górnik Łęczna S.A. do 
31.12.2011 r.

P: Jakie jest na dzień dzisiejszy za-
grożenie ogłoszenia upadłości klubu?

K.D.: W każdej Spółce, nie tylko 
w Górniku Łęczna S.A. istnieje zagro-
żenie ogłoszenia upadłości. Nie mniej 
jednak jestem przekonany, że powyższa 
sytuacja ominie nasz Klub, co jednak 
nie oznacza, że nie musimy realizować 
programu oszczędnościowego, co może 
mieć wpływ na założone cele sportowe. 
Jednym z najważniejszych zadań stoją-
cych przed Spółką jest rozwinięcie dzia-
łalności gospodarczej w celu pozyskania 
dodatkowych środków finansowych oraz 
działalności marketingowej.           redil

Finanse Górnika Łęczna S.A.

dok. ze str. 1
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Przegląd Cycowa

26 września w Malinówce odbyło 
się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej 
i filii Gminnej Biblioteki Publicznej. W 
budynku przeprowadzono gruntowną 
modernizację, urządzono kuchnię, sani-
tariaty, scenę i pomieszczenie dla biblio-
teki. Świetlica ze sceną o powierzchni 
około 100 m kw. wyposażona została 
w stoliki, krzesła, stół do gry w bilarda  
i tenisa stołowego. Telewizor LCD ma 
zainstalowaną telewizję satelitarną. W 
niedługiej przyszłości obiekt wzbogaci 
się o salę komputerową z dostępem do 
internetu. Za budynkiem świetlicy urzą-
dzony jest plac zabaw dla dzieci oraz 
boisko wielofunkcyjne.

Środki na remont i modernizację w 
kwocie 192 tyś zł pochodziły z Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, działania 313 „Odnowa i 
rozwój wsi”. Budżet gminy wsparł dodat-
kowo inwestycję 114 tyś zł. 

W uroczystości obok licz-
nie zgromadzonych mieszkań-
ców Malinówki uczestniczyli 
liczni goście m.in. Zofia Ciuruś  
- dyrektor WBP im. H. Łopa-
cińskiego w Lublinie, starosta 
łęczyński Adam Niwiński, 
władze samorządowe gminy 
Cyców oraz delegacje kół go-
spodyń z terenu gminy. Panie z 
Koła Gospodyń w Malinówce 

przygotowały dla wszystkich uczestników 
poczęstunek wyrobami kuchni regionalnej 
a oprawę artystyczną zapewniły dzieciaki 
z SP w Malinówce i Zespołu Szkół im. 7 
Pułku Ułanów w Cycowie.

Na ukończeniu są  również prace 
remontowe i modernizacyjne przy 
świetlicy wiejskiej w Kopinie. Zakres 
robót obejmuje modernizację sali wido-
wiskowej, wykonanie pomieszczeń dla 
przedszkolaków oraz urządzenie placu 
zabaw, sceny z widownią (mini amfi-
teatr) oraz boiska wielofunkcyjnego. 
Urządzona zostanie sala komputerowa. 
Koszt przedsięwzięcia to kwota 280 tyś 
zł a środki pochodzą z PROW „Odnowa 
i rozwój wsi” działania 313, 322, 323 
w wysokości 172 tyś zł i 108 tyś zł z 
budżetu gminy. 

Przewidywany termin oddania do 
użytku  20  października 2010 r.

Malinówka, Kopina

Świetlica jak marzenie Tradycyjnie  29 września w 
Cycowie odbyły się inaugurujące 
sportowy rok szkolny Igrzyska i 
Gimnazjada Powiatowa w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. Orga-
nizatorem imprezy były powiatowy 
SZS, uKS „Amator” oraz Zespół 
Szkół w Cycowie.

Deszczowa aura nie odstraszyła 
sympatyków biegania, stawiły się  repre-
zentacje wyłonione we wcześniej prze-
prowadzonych eliminacjach gminnych. 
W kategorii szkół podstawowych wygrali 
chłopcy z Cycowa, przed zawodnikami z 
Ostrówka, Jawidza, Ludwina i Spiczyna. 
Wśród dziewcząt też wygrały reprezen-
tantki Cycowa przed zawodniczkami z 
Ostrówka, Spiczyna i Zezulina. Wśród 
gimnazjalistów zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców zwyciężyli 
reprezentanci Cycowa przed drużynami 

ze Spiczyna. Dwie zwycięskie reprezen-
tacje w poszczególnych kategoriach będą 
reprezentowały powiat w rozgrywanych  
7 listopada, również w Cycowie, zawo-
dach szczebla rejonowego.

Jak zwykle nie zawiedli przed-
stawiciele samorządu oraz dyrekcji 

ZS w Cycowie, któ-
rzy dokonali otwar-
cia i podsumowania 
imprezy w osobach 
sekretarza powiatu 
Kazimierza Radko, 
wójta gminy Cyców 
Jana Baczyńskiego 
Vel Mróz oraz dyrek-
tora ZS w Cycowie 
Zbigniewa Rutkow-
skiego. Wręczyli oni 
ufundowane  przez 

starostę  i wójta 
okazałe pucha-
ry i dyplomy.
Składy  zwy-
cięskich repre-
zentacji: 

Dziewczę-
ta gimnazjum: 
Szewczak Mo-
nika,  Ćwiżeń 
Sylwia ,  Bed -
naruk Paulina, 
S z c z e p a ń s k a 

Komplet zwycięstw 
Zespołu Szkół w Cycowie

Magda, Kuryło Emilia, Skórska Ewe-
lina, Korecka Patrycja, Sulima Jagoda, 
Pogorzelska Karolina, Bednaruk Domi-
nika; opiekun Dariusz Bednaruk

Chłopcy gimnazjum: Arasi-
mowicz Cezary, Kołodziej Marcin, 
Rębisz Michał, Chudzik Mateusz, 
Augustynowicz Daniel, Pokrzywa 
Bartłomiej, Nyszko Przemysław, Za-
lewski Mateusz, Bogudziński Łukasz, 
Nowaczek Marcin; opiekun Tomasz 
Oziemczuk.

Chłopcy szkoła podstawowa: Ro-
manowski Bartłomiej, Szewczak Karol, 
Źrubek Karol, Akhmadov Michał, Dors 
Przemysław, Piech Rafał, Majewski Ka-
rol, Nieradko Przemysław, Junkiewicz 
Marcin, Wnętrzak  Dawid; opiekun 
Tomasz Oziemczuk

Dziewczęta szkoła podstawowa: 
Okoń Edyta, Chałupnik Aleksandra, 
Jarmolińska Kinga, Olko Andżelika, 
Kapłan Oliwia, Gałkowska Klaudia, 
Chudzik Andżelika, Okoń Ewelina, 
Baranowska Monika, Olko Paulina; 
opiekunka Justyna Chaciewicz.

Wezwanie na akcje LW Bogdanka 
przewiduje, że okres przyjmowania 
zapisów będzie trwał od 25 października 
2010 roku do 29 listopada 2010 roku, 
a „Powodzenie Wezwania uzależnione 
jest od warunku w postaci złożenia zapi-
sów na sprzedaż co najmniej 25.510.193 
akcji Bogdanki (stanowiących 75 proc. 
kapitału zakładowego Bogdanki) w od-
powiedzi na Wezwanie i uzyskanie zgody 
polskiego organu ochrony konkurencji” 
- podał NWR.

Przyszłość Bogdanki zależy więc 
od tego, czy znajdą się chętni na sprze-
daż akcji naszej kopalni. Najczarniej-
szy scenariusz nastąpi w przypadku, 
gdy NWR wejdzie w posiadanie 
90 proc. akcji. Wtedy może zrobić 
wszystko. Oczywiście nikt nie zamknie 
kopalni, za którą wcześniej zapłacił 
grube pieniądze, prawie 800 milio-
nów euro – według ceny wezwania 75 
proc. akcji kosztuje ok. 650 mln euro.                  
W perspektywie czasu zagrożone mogą 
być natomiast różne spółki wchodzące 
w skład grupy jak EkoKlinkier czy 
Łęczyńska Energetyka, nie mówiąc już 
o wszystkich podmiotach współpracu-
jących z kopalnią. 

W przypadku przeniesienia sie-
dziby wielkim przegranym będzie cały 
nasz region, któremu ucieknie część 
podatków a ponadto trudno też liczyć 
by czeski właściciel chciał być tak samo 
hojnym sponsorem jak samodzielna 
Bogdanka. Gwoli dziennikarskiej uczci-
wości należy jednak powiedzieć też, że 
scenariusz może być inny a Bogdanka 
stanie się, jak wynika z zapowiedzi 
przedstawicieli NWR, ważnym elemen-
tem dalszych przejęć innych firm, które 
planuje NWR.

Powstaje pytanie, czy NWR po-
wiedzie się wykup akcji Bogdanki. 
Zarząd kopalni wydał oświadczenie, 
że zapoznaje się z ofertą, a „decyzje 
podejmowane będą zgodnie z trybem 
przewidzianym w art. 80 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. W przewidzianym 
również ustawowo terminie Zarząd 
LW Bogdanka S.A. przedstawi swoje 
stanowisko dotyczące ogłoszonego 
wezwania”. 

Głos zabrali też poważni akcjo-
nariusze spółki. Aviva OFE, główny 
akcjonariusz Bogdanki, ocenia, że 
wartość Bogdanki jest znacząco wyż-
sza od ceny proponowanej przez NWR 
w wezwaniu. Analitycy UniCredit 
podwyższyli cenę docelową dla akcji 
Bogdanki o 23 proc. do 118 zł. Wielu 
ekspertów uważa, że samodzielna 
Bogdanka po podwojeniu wydobycia 
węgla (pełne uruchomienie pola Ste-
fanów) może liczyć na cenę 150-180 
zł za akcję! Przy takich rekomenda-
cjach można liczyć, że na wezwanie 
z ceną 100,75 zł znajdzie się niewielu 
chętnych. Co zrobią udziałowcy, no i 
sama NWR, gdy cena dojdzie np. do 
130 zł za akcję?

 Decydujący głos w sprawie 
przyszłości Bogdanki mają dzisiaj 
działające w Polsce Otwarte Fun-
dusze Emerytalne, które posiadają  
39 proc. akcji (należących wcze-
śniej do Skarbu Państwa).  Reszta, 
czyli 61 proc., należy do drobnych 
inwestorów (w tym 10 proc. mieli 
pracownicy, a 4,6 proc. ma Skarb 
Państwa). 

I tu jest problem. Nikt dzisiaj nie 
wie ile z tych pracowniczych praw do 
akcji ma już nowego właściciela, po-
mimo, że oficjalnie tych akcji nie można 

sprzedać do grudnia 2011 roku. Firmy 
skupujące udziały pracownicze działają 
bardzo energicznie i trudno powiedzieć, 
ile osób skuszono szybkimi, chociaż 
marnymi pieniędzmi. 

Tak marnymi, bo ci, którzy 
sprzedali już swoje prawa do akcji 
zrobili najgorszy interes w życiu. 
Według naszych informacji firmy 
skupujące płaciły górnikom po 40-60 
zł za akcję. Przyjmując, że średnio 
każdy pracownik dostał po 1000 
akcji, naiwni otrzymali od 40 do 60 
tys. zł.  Wydaje się, że to dużo. Nie, 
bo według wszelkich znaków akcje 
Bogdanki dojdą minimum do 120 zł. 
Kto już sprzedał to stracił od 60 do 
80 tysięcy złotych! A to nie koniec 
jego porażek. Jeśli w grudniu 2011 
roku będzie cena 120 zł to od takiej 
kwoty trzeba będzie zapłacić podatek 
– 18 proc. czyli średnio 21600 zł. Tak 
więc w rzeczywistości sprzedający 
wcześniej, na akcjach pracowniczych 
zarobią przeciętnie tylko od 18400 zł 
do 38400 zł. Ci, którzy się wstrzymali, 
mogą w grudniu 2011 liczyć nawet na 
99400 zł. Oczywiście kto miał mniej 
akcji straci mniej a kto więcej to jego 
klęska finansowa też będzie większa. 
Podobnie jest z potencjalnym zyskiem 
osób dalej posiadających prawa do 
akcji.

Sprawa ma jednak szerszy 
wydźwięk. Pracownicy wraz ze 
Skarbem Państwa mieli około 15 proc. 
akcji, czyli rząd z pracownikami mógł 
skutecznie zapobiec przymusowemu 
wykupowi akcji przez NWR. Dzisiaj 
trudno powiedzieć, czy jest to jeszcze 
możliwe, tym bardziej, że pracownicy 
nie kwapią się do konsolidacji prawa 
głosu ze swoich akcji. 

Pozostaje więc czekać i szukać in-
nych dróg – o czym obok.

Ryszard Nowosadzki

Strach w Bogdance
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Wraz z wezwaniem New World 
Resources do wrogiego przejęcia akcji 
kopalni LW „Bogdanka” przyszedł 
niepokój o dalsze losy kopalni.

Negatywnie o przejęciu wypo-
wiedziały się związki zawodowe i na-
tychmiast powstał Społeczny Komitet 
„Łęczna24.pl” który włączył się w obronę 
kopalni.

Na zwołanej konferencji prasowej 
pojawili się założyciele komitetu Grze-
gorz Kuczyński i Sebastian Pawlak wraz 
z Bogusławem Szmucem  przewodniczą-
cym ZZG w Bogdance oraz burmistrzem 
Łęcznej Teodorem Kosiarskim. Na sali 
pojawiło się także bardzo wielu dzienni-
karzy zainteresowanych losami najwięk-
szego w regionie pracodawcy.

W ciągu ostatnich godzin ten temat 
zdominował rozmowy mieszkańców 
naszego miasta. Zaniepokojeni górnicy 
za naszym pośrednictwem chcą poznać 
szczegóły tych działań. Brak wiarygod-
nych informacji powoduje lawinę spe-
kulacji wśród górniczej braci – mówił 
Sebastian Pawlak.

Podał też przykład Ani, której mąż 
pracuje na kopalni, a oni mają 40-letni 
kredyt mieszkaniowy do spłacenia i boją 
się o swoją przyszłość.

Obawiamy się przede wszystkim o 
miejsca pracy górników, którzy już raz 
musieli o nie walczyć. Kosztem wielo-
letnich wyrzeczeń w latach 90. zmienili 
zakład przeznaczony do zamknięcia w 
najlepszą kopalnię w Polsce. A potem 
obronili jej niezależność, gdy próbowano 
ją włączyć do grupy Enea, a siedzibę prze-
nieść poza Lubelszczyznę. Teraz historia 
z przeniesieniem siedziby kopalni się po-
wtarza – mówił Grzegorz Kuczyński.

Górnicy – w sumie 4 tysiące ro-
dzin i mieszkańcy Łęcznej obawiają się 
powtórki losu świdnickich zakładów, w 

których zagraniczny inwestor miał być 
szansą na rozwój, a okazał się początkiem 
zwolnień grupowych i wysyłania ludzi na 
wcześniejsze emerytury. Tam pod hasłem 
restrukturyzacja kryły się ludzkie tragedie 
– tłumaczyli członkowie komitetu.

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski 
mówił jak bardzo kopalnia pomogła mia-
stu. Gdyby nie Lubelski Węgiel dłużej 
trwałaby budowa szpitala. Nie mieliby-
śmy pięknego stadionu, ani wielu dyscy-
plin sportowych. „Bogdanka” to ważny 
mecenas kultury, sztuki i sportu.

Retorycznie pytano o dalszy los 
młodych ludzi, którzy swoją przyszłość 
związali z kopalnią? Tutaj założyli rodzi-
ny, tu się osiedlają. Edukują się w klasach 
górniczych. Kto będzie decydował o ich 
przyjęciach? Osoba z Wielkiej Brytanii?

My nie oddamy kopalni bez walki 
– odpowiedział na pytanie dziennikarzy  
o reakcję związków zawodowych Bogu-
sław Szmuc przewodniczącym ZZG w 
Bogdance.

K o m i t e t  z a p o w i e d z i a ł  t a k -
że dalsze akcje na rzecz pozosta-
nia  kopalni  w Polskich rękach. 
Na zakończenie zaapelowano za pośred-
nictwem mediów do właścicieli akcji LW 
Bogdanka, zarówno tych drobnych jak 
i przede wszystkim OFE, aby nie sprze-
dawały akcji. - Chwilowy zysk nie może 
przysłonić losu kopalni. Domagamy się 
jasnej deklaracji dużych udziałowców: 
czy zamierzają sprzedać kopalnię firmie 
NWR? Nie wyobrażamy sobie Łęcznej i Lu-
belszczyzny bez kopalni. Bez stabilizacji i 
rozwoju tego zakładu nigdy nie przestanie-
my być ścianą wschodnią, źródłem taniej i 
źle wynagradzanej siły roboczej. 

Komitet zapowiedział także dalsze 
akcje na rzecz pozostania kopalni w 
Polskich rękach.

Arek 

Komitet społeczny 
w obronie kopalni
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Wieści z Puchaczowa 

Zapraszamy na naszą NOWĄ stronę internetową

www.e-pojezierze.pl

uśmiechy na twarzach i zaanga-
żowanie w pracę to pierwsze co rzuca 
się w oczy wchodząc do Powiatowego 
Zakładu Aktywności Zawodowej. W 
przestronnej kuchni przygotowywa-
nych jest właśnie czterysta obiadów. 

Zakład Aktywności Zawodowej 
mieszczący się na 900 m kw. na tyłach szpi-
tala powiatowego przy ul. Krasnystawskiej 
działa od 4 lat. Początki były trudne, gdyż 
jest to jeden z nielicznych zakładów tego 
typu w Polsce i dodatkowo największy 
w województwie lubelskim. W zakładzie 
obecnie pracuje 70 osób, z których 50 
posiada orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. 

Zakład prowadzi działalność gastro-
nomiczną, przygotowuje całodzienne wy-
żywienie dla pacjentów szpitala, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, szkół i innych 
placówek. Ponadto organizuje bankiety, 
przyjęcia, świadczy usługi cateringowe 
oraz szkolenia w nowocześnie wyposa-
żonej sali multimedialnej.

Nad produkcją w zakładzie czuwają 

specjaliści z odpowiednimi kwalifikacja-
mi - pięciu kucharzy i dietetyk.

- Gdyby nie ten zakład siedziałabym 
bezczynnie w domu. Osobie zdrowej 
ciężko jest o pracę, a co dopiero osobie 
niepełnosprawnej – mówi nam Monika 
Lisowska, która w PZAZ pracuje od 2007 
roku. Kobieta, która wcześniej chorowała 
na ostrą białaczkę mówi, że nikt inny by 
jej nie zatrudnił. - Oprócz pracy zyskujemy 
doskonały sposób na rehabilitację, a że 
człowiek samą pracą nie żyje to organizo-
wane mamy wycieczki i turnusy, na które 
sami nie bylibyśmy w stanie wyruszyć. 

- Największym sukcesem zakładu 
jest to, że osoby niepełnosprawne mają 
tu wsparcie koleżeńskie od innych osób. 
Wychodzą z domu, otwierają się, mo-
bilizują do dalszej pracy – wymienia 
dyrektor PZAZ p. Małgorzata Paprota. 
Organizujemy im warsztaty i szkolenia 
z różnych dziedzin. Kończą prawo jazdy, 
sami przyjeżdżają do pracy, biorą udział 
w kursach komputerowych, gastronomicz-
nych, obsługi kas fiskalnych itp.

Zakład finansowany jest z kilku źródeł. 
Pieniądze pozyskiwane są  min. od Urzędu 
Marszałkowskiego, który przekazuje dota-
cję z PFRON i  Powiatu. Aby utrzymać się 
na rynku ZAZ zasadniczą część środków 
finansowych musi wypracować w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
Pomimo tego, że zakład gotuje dla wielu 
firm jego możliwości produkcyjne nie są 
wykorzystane optymalnie. 

- Nasze wyroby kulinarne cieszą się 
dużym zainteresowaniem w środowisku 
lokalnym. W budynku szpitala mieści się  
barek oferując dania gorące i zimne do 
spożycia na miejscu, czy na wynos. Barek 
czynny jest w godzinach 8-19.00 – mówi 
Małgorzata Paprota. 

Głównym odbiorą PZAZ-u jest szpi-
tal powiatowy w Łęcznej. Nie wiadomo 
jednak, czy obsługa szpitala będzie stałym 
elementem działalności usługowej ZAZ, 
gdyż uzależnione jest to od przetargu na do-
stawę posiłków w drodze zamówienia pu-
blicznego. O realizacji zamówień decyduje 
najniższa cena za posiłki.  Na zatrudnienie 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej 
czeka wielu niepełnosprawnych. 

Grzegorz Kuczyński

Rozgrywki pierwszej ligi piłki nożnej 
przekroczyły półmetek rundy jesiennej. 
Za nami jedenaście kolejek, przed nami 
sześć spotkań pierwszej części sezonu. 
W pierwszych sześciu meczach piłkarze 
Górnika Łęczna byli drużyną własnego 
boiska. W Łęcznej odnosili zwycięstwa, 
zaś na wyjeździe przegrywali. W spotka-
niu piątej kolejki z ŁKS w Łodzi górnicy 
mogą mówić o dużym pechu, gdyż zabra-
kło im kilka minut do zdobycia jednego 
punktu, nasi piłkarze stracili bramkę w 
osiemdziesiątej siódmej minucie i prze-
grali zero do jednego. W siódmej i ósmej 
serii gier drużyna z grodu dzika poniosła 
dwie wysokie porażki. Najpierw Górnika 
„zatopiła” w Świnoujściu miejscowa 
Flota, która wygrała aż cztery do jednego. 
Jak pokazał następny mecz, drużyny znad 
morza, górniczej jedenastce nie leżą.         

W konfrontacji rozegranej w Łęcznej 
nasz zespół uległ jeden do trzech szcze-
cińskiej Pogoni. Po tym meczu zespół 
zajmował w tabeli trzynaste miejsce, ma-
jąc trzy punkty przewagi nad pierwszym 
miejscem spadkowym i kibice byli pełni 
obaw o dalsze wyniki. 

Na szczęście w trzech kolejnych grach 
łęcznianie nie doznali porażki. Więcej, 
wreszcie wygrali na wyjeździe, pokonując 
po „złotej bramce” z rzutu karnego Dolcan 
Ząbki. Następnie zremisowali na własnym 
stadionie jeden do jednego z pretendentem 
do awansu, do ekstraklasy Piastem Gliwi-
ce. Jedenasta kolejka przyniosła naszym 
kolejny punkt. Został on przywieziony z 
dalekiego Poznania, po drugim z rzędu 
remisie jeden do jednego. Kibiców niewąt-
pliwie cieszą ostatnie wyniki, jednak przed 
sztabem szkoleniowym i drużyną jeszcze 

dużo pracy, gdyż drużyna gra po prostu 
słabo i bez stylu, szczególnie razi w oczy 
nieskuteczność. Ponadto wciąż brakuje 
bramkostrzelnego napastnika. 

Jak na razie dobrym bilansem bram-
kowym mogą się pochwalić pomocnicy 
i obrońca. Najwięcej dla zespołu bo trzy 
bramki strzelił Dejan Miloseski, po dwie 
Rafał Niżnik i Wallace Benevente. Dzięki 
czterem zwycięstwom i dwóm remisom, 
Górnik z dorobkiem czternastu punktów 
zajmuje w tabeli jedenaste miejsce, strzelił 
jedenaście bramek, stracił zaś piętnaście. 
Przed drużyną wyjazdowy mecz (drugi z 
rzędu) z Sandecją Nowy Sącz (obecnie 
w tabeli piąta) i pojedynek na własnym 
boisku (23.10. godzina 17.00) z Podbe-
skidziem Bielsko-Biała (wicelider tabeli 
po jedenastu meczach). Kibice maja na-
dzieję, że Górnik podtrzyma dobrą passę 
z ostatnich trzech meczów.

Mariusz Łagodziński

R a d a  g m i n y  p o  r a z  d r u g i 
podjęła decyzję w sprawie wyra-
żenia  zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki, zostało to zawarte 
w uchwale  XLI/213/10 Rady Gminy 
Puchaczów z dnia 5.03.2010r.

Fundusz sołecki są to pieniądze 
 w budżecie gminy zagwarantowane 
dla sołectw na realizację tych zadań 
gminy, które będą służyły popra-
wie warunków życia mieszkańców. 
Wysokość środków wyodrębniona 
w budżecie gminy Puchaczów na 
rok 2011 wynosi razem 378.664 zł. 
Obecnie fundusz sołecki jest na etapie 
składania uchwalonych wniosków,  w 
terminie do dnia 30 września 2010r., 
który jest terminem nieprzekraczal-
nym. Przedsięwzięcia zgłoszone we 
wniosku danego sołectwa będą reali-
zowane w roku 2011.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Puchaczowie przedstawia  kilka pro-
pozycji imprez kulturalnych na sezon 
jesienny. Konkursy, turnieje jak 
również  wieczór wróżb skierowane są 
głównie do młodzieży szkolnej. 

Planowany jest także Bal Andrzej-
kowy z udziałem pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy.
Harmonogram imprez:

21.10.2010 godz. 10.00 – Gminne 
Eliminacje 14 Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego pt. „Chopin i jego 
przyjaciele”.

28.10.2010 godz. 10.00 – „Uroki 
Jesieni” - Rambit Międzyklasowy. 
Turniej dotyczący tematyki jesiennej, 
przewidujemy również konkurencje 

sprawnościowe, plastyczne, a także 
pytania na orientacje. 

09. 11.2010 godz. 9.00 –  Jesienny 
Bal Przedszkolaka.

16.11.2010 godz. 12.00 – „Mały 
Mistrz Ortografii” – Zabawa w ortogra-
fię skierowana do uczniów klas III szkół 
podstawowych  z terenu gminy.

25.11.2010 godz. 15.30 – Andrzejki  
z tradycyjnymi wróżbami dla młodzieży 
szkolnej klas V i VI z terenu gminy.  

27.11.2010  – Bal Andrzejkowy z  
udziałem  Kół Gospodyń  Wiejskich z 
terenu gminy. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
wymienionych uroczystości dostępne są 
w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w 
Puchaczowie tel. 81 75-75-345.

Imprezy kulturalne w GOK

Fundusz sołecki  na 2011r.

Wyniki lepsze niż gra

Praca rehabilitacją

Temat VI edycji konkursu literac-
kiego organizowanego przez Łęczyń-
skie Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych brzmiał: „Pryzmat – trudy 
życia codziennego i sposoby radzenia 
sobie z nimi”. 

Konkurs miał charakter otwarty i 
każdy chętny mógł spróbować swoich 
sił w dowolnej formie literackiej. Do 
komisji konkursowej wpłynęło 81 prac, 
z których jury wybrało i nagrodziło 6 
oraz przyznało wyróżnienia 6 autorom. 
W kategorii poezji jury nagrodziło: „In-
stynkt” i „Siłacze” Bożeny Handweker 
vel Handwerker; „Wystarczy winda” 
i „Tylko podaj mi dłoń” Agnieszki 
Kowalskiej; „Mój przyjaciel wiatr”                  
i „Farby” Justyny Kulczyckiej; „Gdy-
byś” i „Jak żyć” Agnieszki Kwiatkow-
skiej;  „Matka”, „W cieniu skrzydeł 

anioła” i „Wywiad z laureatem” Anny 
Pliszewskiej, „Wspomnienie” Jerzego 
Wójcika. W kategorii prozy jury przy-
znało wyróżnienia. 

Prace były oceniane w trzech kate-
goriach wiekowych: 6-13 lat; 13-18 lat; 
powyżej 18 lat. Sponsorem konkursu i 
nagród był Urząd Miejski, patronat hono-
rowy objął burmistrz Teodor Kosiarski, 
patronat medialny „Gazeta Pojezierze 
Łęczyńsko – Włodawskie”.

Gala z wręczeniem nagród, prezen-
tacją nagrodzonych utworów, autorów 
oraz tomiku twórczości laureatów, odbyła 
się w siedzibie Muzeum Regionalnego 
w Łęcznej. Tomik jest dostępny w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Łęcznej oraz we wszystkich jej filiach, 
Powiatowej Bibliotece Publicznej, w 
bibliotekach szkolnych na terenie gminy 

Łęczna oraz w siedzibie Łęczyńskiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
przy ul. Akacjowej 11. Dla laureatów 
konkursu przygotowano też nagrodę 
specjalną: wyjazd na wycieczkę tury-
styczną do Krakowa, z wizytą w teatrze 
im. Juliusza Słowackiego na spektaklu pt: 
„Wyobraźcie sobie … Wiliam Szekspir” 
w reżyserii Jerzego Klesyka i wykonaniu 
Andrzeja Seweryna. 

(sim)

Sposoby na trudy


