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LW „Bogdanka” S.A. 

– najlepiej zarządzana firma

dok. na str. 2

„Najbardziej kompetentny zarząd 
ma LW Bogdanka. Tak uznali analitycy, 

maklerzy i doradcy, ankietowani na 

zlecenie „Pulsu Biznesu” przez TNS 

Pentor. Górnicza spółka wygrała w 
imponującym stylu. W ostatnich pięciu 
latach tak wysokich ocen w tej kate-

gorii nie otrzymał żaden inny zespół 
menedżerów. Uznanie od finansistów to 
tylko potwierdzenie wcześniejszej decy-

zji wielu z nich o zakupie akcji firmy” 

m.in. napisał serwis gsr.pb.pl w tekście 
pod znamiennym tytułem „Najlepszy 
zarząd ma Bogdanka”. Sam prezes 
Mirosław Taras stwierdził w prasie: 
Jestem zaszczycony takimi ocenami ale 

jednocześnie nie ukrywam, że wierzę w 
to, iż Bogdanka zasługuje na wysokie 
noty. Ocena pracy zarządu to już inna 
sprawa. Cieszę się, że nasze starania i 
dbałość o wzrost wartości spółki zostały 
dostrzeżone.

Nominacji do prestiżowego tytułu 
Pulsu Biznesu dokonują analitycy gieł-
dowi, doradcy inwestycyjni i maklerzy 
reprezentujący domy i biura makler-
skie, towarzystwa ubezpieczeniowe, 
fundusze inwestycyjne, emerytalne i 
powiernicze, jak również departamenty 
kapitałowe banków oraz firmy konsul-
tingowe z całego kraju. Elity ekono-

mistów dokonują wskazań laureatów, 
w specjalnej ankiecie przygotowanej 
przez Pentor Research International, 
spośród wszystkich podmiotów notowa-

nych na parkiecie warszawskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych. Bogdance 
przyznali za 2010 r. najwyższą ilość 
punktów. 

Ankietowani specjaliści poddawali 
ocenie siedem jednakowych dla wszyst-
kich uczestników rankingu elementów 
działalności to jest kompetencje zarzą-

du, jakość oferowanych produktów i 
usług, relacje z inwestorami, perspek-

tywy rozwoju, sukces w minionym 
roku, skutki zmiany zarządu oraz 

rekomendowanie zakupu akcji spółki. 
Zsumowane wyniki z poszczególnych 
kategorii dały Bogdance 80 punktów na 
100 możliwych do uzyskania. Najwyżej 
spośród ankietowanych firm oceniono 
Lubelski Węgiel za kompetencje za-

rządu, jakość produktów i usług oraz 
relacje inwestorskie. Na drugim miejscu 
nasza kopalnia znalazła się w kategorii 
perspektyw rozwoju oraz w kategorii 
sukces w 2010 r. Ankietowani uznali 
też, że kurs spółki poszedłby mocno 
w dół, gdyby nagle zmienił się zarząd 
spółki. To kolejny sukces menedżerów 
Bogdanki. 

Dużym sukcesem prestiżowym 
jest też znalezienie się na Liście DIA-

MENTÓW FORBESA, która jest opra-

cowywana na podstawie szwajcarskiej 
metody wyceny wartości firm uwzględ-

niającej wyniki finansowe oraz wartość 
majątku. W rankingu sklasyfikowano 
w skali kraju 2058 firm najszybciej 
zwiększających swoją wartość w latach 
2007-2009. W tej kategorii Bogdanka 
znalazła się na 10 pozycji w Polsce z 
dynamiką wzrostu wartości sięgającą 80 
proc. Na 84 przedsiębiorstwa z Lubelsz-

czyzny, które zostały zakwalifikowane 
do rankingu, Lubelski Węgiel okazał się 
niekwestionowanym liderem.

Trudno się dziwić, skoro dobre 
wyniki Bogdanka ciągle poprawia. 
Tylko w pierwszych trzech kwartałach 
2010 r. Lubelski Węgiel osiągnął marżę 
EBIT 25 proc. Według założeń w ubie-

głym roku wydobycie węgla w spółce 
miało wynieść 5,7 mln ton i do 2014 r. 
ma się podwoić.  W parze ze wzrostem 
wydobycia ma iść poprawa wydajności. 
W ciągu najbliższych czterech lat ma 
ona poprawić się o 82 proc. (wydajność 
liczona według tona/pracownik/rok). 
By to osiągnąć w latach 2010-2014 
Bogdanka zamierza przeznaczyć na cele 
rozwojowe aż 1,8 mld zł.

Ryszard Nowosadzki

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o przysłowiowym deszczu nagród jakie 
ostatnio otrzymuje nasza kopalnia. Wspominaliśmy, że może ich być więcej.     
I tak się stało. Spółka z Bogdanki zwyciężyła w generalnej kwalifikacji rankingu 
Pulsu Biznesu na Giełdowa Spółkę Roku 2010. Równorzędne pierwsze miejsce 
zajął Cyfrowy Polsat. Jakby tego było mało LW Bogdanka S.A. została laure-

atem tegorocznej edycji prestiżowego rankingu miesięcznika biznesu FORBES 
i wywiadowni gospodarczej - firmy Dun&Bradstreet. Spółka zyskała tytuł 
DIMENTÓW FORBESA 2011 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech 
latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Wyniki rankingu, 
w formie specjalnego raportu FORBES opublikował w wydaniu miesięcznika 
z 27 stycznia 2011 r.  

Dajana po nowemu

ZMARŁ METROPOLITA LUBELSKI
ABP  JÓZEF  ŻYCIŃSKI

Pojezierze: Lubelszczyzna należy 
do najbiedniejszych regionów kraju. 
Czy są szanse aby w 2011 roku nasze 
województwo weszło wreszcie na 
drogę rozwoju i wzrostu gospodar-

czego?
Krzysztof Bojarski:  Są już 

pierwsze tego symptomy. Wojewódz-

two miało w ubiegłym roku wyższy 
wskaźnik wzrostu gospodarczego 
niż średnia krajowa, szybciej rosły 
też pensje. Ciągle jednak bez pienię-

dzy unijnych nie jesteśmy w stanie 
dokonać skoku naprzód. Dobrze 
więc, że pod koniec bieżącej per-
spektywy finansowej Unii udało się 
uzyskać wsparcie dla kilku bardzo 

Będzie elektrownia i drogi
Rozmowa z Krzysztofem Bojarskim, radnym Sejmiku Wojewódzkiego, przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, zastępcą dyrektora w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej.

ważnych inwestycji. W najbliższych 
latach zakończy się budowa lotniska 
(2012r), będzie droga ekspresowa do 
Warszawy, o którą pieniądze wygra-

liśmy m.in. z Krakowem czy innymi 
dużymi ośrodkami. Budowa S-17 już 
się rozpoczęła i kolejne odcinki będą 
wchodzić do realizacji. Następna 
ważną sprawą jest budowa drogi kra-

jowej nr 19, która połączyć ma pół-
noc z południem. Te trzy inwestycje 
podnoszą atrakcyjność inwestycyjną 
naszego województwa i jednocześnie 
rozwiązują największe problemy 
komunikacyjne województwa. Ich re-

alizacja pozwoli skupić się na drogach 
wojewódzkich czy powiatowych. 

Oczywiście same drogi nie roz-

wiążą problemów rozwoju wojewódz-

twa, ale bez nich nie byłoby to w ogóle 
możliwe. Z tego względu ważny jest 
też duży projekt o wartości 360 mln zł 
„Wrota Lubelszczyzny”, który z kolei 
zapewni dostęp do szerokopasmowego 
internetu praktycznie w całym woje-

wództwie. Za samą poprawą atrakcyj-
ności dla biznesu muszą jednak pójść 
konkrety czyli po prostu inwestycje. 
I tu mam dobrą wiadomość. W woje-

wództwie lubelskim powstaną wkrótce 
dwie duże inwestycje energetyczne – w 
Puławach i w naszym powiecie zbudo-

wane zostaną elektrownie.
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Znane w Łęcznej Składy Budowlane Dajana zmieni-
ły siedzibę i teraz z usług tej firmy można skorzystać w 
nowej okazałej siedzibie znajdującej się tuż za Łęczną, 
przy drodze nr 820 prowadzącej do Ludwina i dalej na 
jeziora Pojezierza. To nie jedyne zmiany jakie czekają na 
klientów. Na nowej dużej powierzchni handlowej każdy 
może znaleźć praktycznie wszystko, co potrzebne jest do 
wybudowania a później wykończenia domu. Czego nie 
znajdzie się na półkach czy wystawienniczych ekspozy-

cjach, to powinno być w obszernych magazynach. Firmę 
postawiono bowiem na ponad hektarowej działce.

„Dajana” rozpoczęła działalność w Łęcznej prawie 
trzy lata temu ale szybko znalazła wiernych i uczciwych 
klientów. Sprzyjała temu zwykła handlowa solidność jak i 
współpraca z dobrymi producentami materiałów budowla-

nych, ociepleniowych, dachowych i wykończeniowych, bo 
w tej firmie stawia się na jakość połączoną z dobrą ceną. 

Jednak jeśli ktoś szuka najtańszych substytutów dobrych 
produktów, w Dajanie również je znajdzie. 

„Dajana” jest firmą rodzinną, pracują w niej nie tylko 
synowie właściciela ale w jej działalność angażują się 
również inni członkowie rodziny. Ta familijna atmosfera 
rozciąga się na wszystkich pracowników, oczywiście jeśli 
są chętni do pracy i ustawicznego kształcenia się. 

dok. na str. 2

10 lutego w czwartek w Rzymie, gdzie miał uczestniczyć w konferencji dotyczącej wychowania katolickiego, 
zmarł nagle abp Józef Życiński. W orzeczeniu pośmiertnym lekarza stwierdzono, że przyczyną był zawał serca. 
Ks. Andrzej Luter, przyjaciel zmarłego i duszpasterz dziennikarzy powiedział na antenie TVN24, że arcybiskup 
Życiński był ciężko chory, chociaż nie obnosił się z tym. - Zmarł dobry i niezwykły człowiek – powiedział. - Był 
człowiekiem ogromnej pracy, był wierny naukom Jana Pawła II, potrafił mówić głośno o tym co mu się nie podoba 
w Kościele - powiedział o abp Życińskim rzecznik lubelskiej kurii ks. Mieczysław Puzewicz. dok. na str. 2
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KRONIKA ZDARZEŃ

www.e-pojezierze.pl

Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A.
Ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zabudowań gospodarczych 

przeznaczonych do rozbiórki w miejscowościach:

1.Działka nr 74/9 w Bogdance:
- murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 110,72 m2, 
- murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 118,36 m2,
- murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 9,50 m2.

2. Działka nr 69 w Bogdance:
- murowany budynek mieszkalny o pow. użyt. 90,10 m2,
- murowany budynek inwentarski o pow. użytk. 93,60 m2, 
- murowana kuchnia letnia z drewutnią o pow. użytk. 35,40 m2 ,
- murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 9,00 m2.

3. Działka nr 55/3 w Bogdance:
- murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 96,90 m2,
- murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 89,52 m2,

4. Działka nr 88,89 i 90 w Bogdance:
- murowany budynek mieszkalno – gospodarczy o pow. użytk. 119,61 m2,
- murowana kuchnia letnia o pow. użytk. 16,10 m2,

5. Działka nr 85,86 w Bogdance:
- murowany budynek inwentarski o pow. użytk. 53,40 m2

6. Działka nr 130/1, 130/2, 151/1, 151/5 w Bogdance:
- murowany nie otynkowany parterowy budynek mieszkalny o pow. użyt. 64,60 m2,
- dwa parterowe murowane budynki inwentarskie o pow. użytk. 87,00 m2, 
- murowany garaż o pow. użytk. 40 m2 ,
- murowana piwnica wolnostojąca o pow. użytk. 1,90 m2.

7. Działka nr 52/2 w Bogdance:
- murowany budynek mieszkalny o pow. użyt. 154,82 m2,
- drewniany budynek mieszkalny o pow. użytk. 65,56 m2, 
- murowany budynek gospodarczy o pow. użytk. 91,28 m2 ,
- murowany budynek obory-chlewni o pow. użytk. 70,40 m2,
- drewniana stodoła o pow. użytk. 131,50 m2,
- drewniana szopa o pow. użyt. 31,00 m2,
- drewniana szopa o pow. użyt. 30,00 m2,
- drewniany garaż o pow. użytk. 20,50 m2, 

Warunkiem sprzedaży jest rozbiórka zakupionych zabudowań przez kupującego 
oraz uprzątnięcie po nich terenu do stanu pierwotnego. Oferty należy składać w bu-

dynku Zarządu pokój nr 4 w terminie do dnia 28.02.2011 r. w zamkniętych kopertach 
z podaniem numeru działki i nazwy budynku. Oferta winna zawierać proponowaną 
cenę zakupu netto wybranego budynku oraz adres i telefon oferenta. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem tel. 081 462 52 75 lub 081 462 56 49. 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak też uzna-

nia, że przetarg nie dał rezultatu oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

–  Głównym celem projektu było 
zwiększenie szans zatrudnienia i mobil-
ności zawodowej uczniów – mówi Teresa 
Olko, koordynator projektu Nowoczesna 
Szkoła. Ten cel został osiągnięty. W 
znalezieniu pracy pomaga chociażby 
dobra znajomość języka angielskiego, 
a uczniowie chętnie korzystali z dodat-
kowych zajęć z anglistką. Dostali także 
fachowe wsparcie doradcy zawodowego, 
od którego dowiedzieli się, w jaki sposób 
skutecznie poszukiwać pracę.

Projekt Nowoczesna Szkoła realizo-

wany był od marca 2009 do końca stycznia 
2011 roku i objął prawie tysiąc godzin 

lekcyjnych. Chętni uczniowie korzystali 
z  dodatkowych lekcji matematyki (łącznie 
170 godz.), informatyki (200 godz.), języka 
angielskiego (200), przedsiębiorczości (30), 
języka polskiego (120). Ponadto uczniowie 
wysłuchali porad doradcy zawodowego w 
grupie i indywidualnie, a także psychologa. 

Projekt został zrealizowany przy 
współpracy Zespołu Szkół im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 
Lublinie ze środków unijnych w ramach 
działania mającego na celu podniesienie 
jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawo-

dowego).                                              (k)

Będzie łatwiej zdobyć pracę

Dajana po nowemu
dok. ze str. 1

Pojezierze: Jak rozumiem nasza 
będzie węglowa, ale czy wybrano już 
konkretną lokalizację, bo dotychczas 
była mowa o dwóch możliwych miej-
scach jej budowy.

K.B.: W powiecie łęczyńskim 
elektrownia będzie zlokalizowana w 
Starej Wsi, czyli w gminie Łęczna. Tak 
mogę powiedzieć po spotkaniach jakie 
odbyłem z marszałkiem Hetmanem, 
prezesem Górskim i prezesem Tara-

sem. Polska Grupa Energetyczna S.A. 
oraz GDF SUEZ Energia Polska S.A. 
mają założyć spółkę, która wybuduje 
elektrownię o mocy 800 MW. Dobór 
partnerów spółki nie jest przypadkowy 
– PGE jest największym producentem i 
dostawcą energii elektrycznej w Polsce, 
natomiast GDF SUEZ to piąty wytwórca 
energii w Polsce, a największy w połu-

dniowo – wschodniej Polsce, a co jeszcze 
istotniejsze jednocześnie jest jednym 
z największych producentów energii 
odnawialnej („zielonej”), dzięki insta-

lacji współspalania biomasy z węglem 
kamiennym. Dzięki posiadanym przez 
GDF SUEZ tzw. limitom CO

2
  inwesty-

cja w Łęcznej może być opłacalna.
Elektrownia węglowa budowana 

według najnowocześniejszej technologii 
to olbrzymia szansa dla Łęcznej i całego 
powiatu. To 400-500 nowych miejsc 

pracy w samym zakładzie energetycz-

nym oraz jeszcze około 300 w firmach 
współpracujących. Ponadto inwestycja 
oznacza duży przypływ gotówki dla 
gminy Łęczna, mówi się o kilkunastu a 
nawet do dwudziestu milionach złotych 
z podatków. Realizowana będzie w 
technologii  przyjaznej dla środowiska. 
Więcej szczegółów będę mógł podać po 
obejrzeniu bliźniaczej elektrowni  firmy 
GDF SUEZ położonej w północnych 
Niemczech, wizytę zaplanowaliśmy z 
marszałkiem województwa na przeło-

mie maja i czerwca. Jest więc szansa na 
rozwój miasta i gminy, tylko trzeba się 
do tego dobrze przygotować. Konieczne 
jest opracowanie nowego planu rozwoju 
Łęcznej, tak by nabrała ona charakteru 
nowoczesnego, sporego miasta. Łęczna 
musi tych przyszłych pracowników 
elektrowni zatrzymać u siebie, zachęcić 
ich do osiedlenia się tutaj. Dlatego też 
nie może być dalej tylko dużą sypialnią, 
z której na przykład po podstawowe 
nawet usługi kulturalne wyjeżdża się do 
Lublina. Konieczne jest też przygotowa-

nie nowych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i wiele innych działań o 
których w tej krótkiej rozmowie nie ma 
czasu wspominać.

Pojezierze: Rozmawiamy w dniu 
pacjenta czy inaczej mówiąc w „dniu 
chorego”. W łęczyńskim szpitalu dzie-

je się podobno wiele spraw, które życie 
tutejszych pacjentów mogą uczynić 
znośniejszym.

K.B.: Przede wszystkim muszę po-

wiedzieć, że w szpitalu z nowego kontraktu 
z NFZ generalnie jesteśmy zadowoleni, bo 
w tym roku jest większy o 10 mln zł czyli 
mamy 50 proc. wzrost. W kwietniu lub maju 
kończymy budowę centrum hiperbarii gdzie 
będziemy stosowali nowe techniki medyczne 
oraz gdzie zwiększy się do ośmiu ilość łóżek 
na oddziale intensywnej opieki medycznej 
dla pacjentów oparzonych, gotowych na 
przyjęcie pacjentów z całej Polski, których 
będzie mogło dowieźć pogotowie lotnicze 
dzięki całodobowemu lądowisku helikopte-

rów. Wdrażamy też system informatyczny 
szpitala, a w ramach Wschodniego Centrum 
Leczenia Oparzeń wdrażane są też nowe me-

tody leczenia m.in. za pomocą sztucznej skó-

ry, która dzięki miejscowym rozwiązaniom 
nie będzie się wiele różnić od naturalnej. 

Sądzę więc, że to będzie dobry rok dla 
SP ZOZ zarówno pod względem finanso-

wym jak i możliwości leczenia naszych 
pacjentów. Otrzymaliśmy nowy kontrakt 
na badania tomograficzne, kupiliśmy 
ośmiorzędowy tomograf komputerowy i 
nasi pacjenci już nie będą musieli jeździć 
do Lublina by tam zrobić badania. Firma 
Gastromed, która dzierżawi u nas pomiesz-

czenia też dostała kontrakt z NFZ, dzięki 
czemu badania endoskopowe przewodu 
pokarmowego będą dostępne dla miesz-

kańców powiatu na miejscu w Łęcznej.
Rozmawiał Ryszard Nowosadzki

Będzie elektrownia i drogi
dok. ze str. 1

Stłuczka koło Netii
7  lu tego  po  raz  ko le jny  na 

skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Górnic-

zej i Stefanii Pawlak zderzyły się  dwa 
samochody osobowe. Tak jak w przy-

padku poprzednich stłuczek zignorowano 
pierwszeństwo przejazdu. 
Potrącił pijaną pieszą

W Dratowie gm. Ludwin kierujący 
samochodem osobowym marki VW 
Vento potrącił 10 lutego o godz. 17.40 
poruszającą się prawą stroną jezdni 
pieszą. Okazało się, że 41 – letnia 
mieszkanka gm. Puchaczów miała blisko 
promil alkoholu w organizmie, natomiast 
28 – letni kierujący był trzeźwy. Piesza 
z urazami nogi została przewieziona do 
szpitala w Łęcznej. 
Pomoc ofiarom 

Od 21 do 26 lutego w ramach ,,Ty-

godnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w 
Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywd-

zonych Przestępstwem pełnić będą dyżury 
specjaliści: prawnik, psycholog, pracownik 
socjalny i policjant. Na terenie wojewódz-

twa lubelskiego taki Ośrodek mieści się 
w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy 
Osobom Potrzebującym ,,AGAPE” – ul. 
Bernardyńska 5, 20 – 109 Lublin, tel. 81 
534 38 87, www.agape.lublin.pl , adres e-
mail: poczta@agape.lublin.pl . Ponadto na 
szczeblu lokalnym informacje w zakresie 
tej inicjatywy można uzyskać u dyżurnego 
Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. 
Tel. 81 75 27 210, tel. alarmowy 997, 112 
lub osobiście.
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Tak, bo zarząd firmy uważa, że 
uzyskiwanie dobrych efektów dzia-

łalności zależy w dużej mierze od 
fachowości wszystkich pracujących 
i nadążania za wszelkimi  nowinka-

mi w branży.  Dlatego też Składy 
Budowlane „Dajana” we współpracy 
z producentami nowoczesnych ma-

teriałów i usług budowlanych przy-

gotowały w swoim nowym obiekcie 
ośrodek doradczo-informacyjny, 
kształcący przyszłych specjalistów 
branży usługowo-budowlanej jak i 
doradzający potencjalnym klientom 
firmy.

Ma to też związek z planowa-

nym rozszerzeniem zakre-

su usług świadczonych w 
„Dajanie”. 

Już teraz można sko-

rzystać z pomocy projek-

tantów firmy, którzy w spe-

cjalnym trójwymiarowym 
programie komputerowym 
zaprojektują wygląd wy-

marzonej np. łazienki, do-

biorą odpowiednie urzą-

dzenia i akcesoria, a jeśli 

będzie potrzeba znajdą solidnego 
wykonawcę. W przyszłości „Daja-

na” będzie świadczyć kompleksowe 
usługi budowlane (od sprzedaży 
materiałów i akcesoriów po wyko-

nawstwo) całych budynków. Tak 
samo dokładnie, jak teraz dobierają 
i mieszają tynki i farby elewacyjne. 
Wszystko ma się opierać na najnow-

szych materiałach i technologiach. 
Tak jak ich własny obiekt handlowy 
przy Podzamczu 222, uzbrojony w 
najnowsze technologie ogrzewania, 
monitoringu, itp.

Składy Budowlane „Dajana” 
21-010 Łęczna, Podzamcze 222

 

Urodził się w Nowej Wsi koło 
Piotrkowa Trybunalskiego. W 1972 r. 
po ukończeniu studiów w Wyższym 
Częstochowskim Seminarium Du-

chownym w Krakowie przyjął święce-

nia kapłańskie. Swoją posługę łączył z 
umiłowaniem wiedzy – był nie tylko 
wszechstronnie wykształcony, swoimi  
umiejętnościami chętnie dzielił się 
z innymi. Doktor teologii i filozofii, 
habilitowany w 1980 roku,  prowadził 
wykłady nie tylko na polskich uczel-
niach ale m. in. w Berkeley, Oxfordzie, 
Catholic University of America w 
Waszyngtonie, Catholic University 
of Australia w Sydney. Publikował w 
wielu czasopismach krajowych i za-

granicznych, napisał ponad 50 książek 
i ponad 300 artykułów poświęconych 
problematyce filozoficznej, teologicznej, kulturowej i naukom przyrodniczym. 

Śmierć arcybiskupa Życińskiego to wielka strata nie tylko dla Kościoła polskie-
go, ale i dla Kościoła powszechnego – stwierdził abp Sławoj Leszek Głódź. Stra-
ciliśmy człowieka, który kochał innych ludzi. Zabierał głos w trudnych momentach 
Episkopatu. Wychodził z założenia, że zawsze trzeba mówić prawdę, nawet jeśli jest 
trudna – abp Tadeusz Gocłowski. Genialnie orientował się w tym co dzieje się w 
świecie. Był odważny, miał odwagę mówić to co myśli, był daleki od jakiejkolwiek 
poprawności politycznej – ks. Adam Boniecki.

Prywatnie, od strony ludzkiej, był bezpośredni, gościnny, otwarty, bez tej 
otoczki sztucznej, bardzo naturalny, czym sobie także zaskarbiał wielką sympatię 
i życzliwość wielu środowisk, w tym będących także z dala od Kościoła. Poza tym 
nie było tematów, od których by on uciekał – abp Sławoj Leszek Głódź. 

Abp Józef Życiński wielokrotnie gościł w łęczyńskim, odwiedzał górników 
w dniu ich święta, poświęcał ważne dla powiatu obiekty... Pozostanie w naszej 
wdzięcznej pamięci.

Abp  Józef  Życiński
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Kiedy proponuję choremu na 
daną jednostkę próby innowacyjnego 
rozwiązania jego problemu, zastana-

wiam się (nie raz) jakich słów użyć, by 
go przekonać. Do czego? Do tego że 
postęp nie dotknął w naszych czasach 
tylko budownictwa, inżynierii itd, ale 
także wszelkich działów medycyny, 
pielęgniarstwa, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie podnosić jakość naszego 
zdrowia. Wielu z nas do owych „me-

dycznych wynalazków”  podchodzi 
sceptycznie ze względów ekonomicz-

nych, zarzucając ich zwolennikom 
chęć zrobienia tylko kasy. Owszem, 
finanse były, są i będą stałym elemen-

tem naszych przedsięwzięć. Niczego 
w życiu nie otrzymujemy za darmo. 
Tylko pytanie co w tej rzeczywistości 
jest bardziej ekonomiczne i racjonalne: 
ZAPOBIEGANIE pewnym dolegli-
wościom czy potem mozolne, nazna-

czone niejednokrotnie bólem i jeszcze 
większym obciążeniem finansowym 
LECZENIE?

W naszych rozważaniach rozpa-

trzymy dziś dwa przypadki, w których 
my, jako aktywni współpartnerzy 
służby zdrowia  , możemy przyczynić 
się do lepszych efektów procesów 
terapeutycznych. Świadomie używam 
określenia „współpartnerzy”, akcentu-

jąc tym samym fakt, że obraz pacjenta 
scedującego odpowiedzialność za 
własne zdrowia tylko na lekarza czy 
pielęgniarkę  systematycznie odchodzi 
do przeszłości. To my, a nie szpital czy 
przychodnia jesteśmy odpowiedzialni 

głównie za nasze zdrowie. Tamte insty-

tucje udzielają nam niezbędnego wspar-
cia w tym zakresie, ale nie uzurpują 
sobie prawa wyłączności do naszego 
zdrowia. Dlatego w naszym czysto 
pojętym interesie leży poszukiwanie 
nowych rozwiązań zdrowotnych, dys-

kutowanie o nich z fachowcami, a nie 
zamykanie się tylko na to stare i może 
niekoniecznie skuteczne. 

Dziedziną stale badaną i ewa-

luujacą jest niewątpliwie chirurgia, 
borykająca się m.in. z powikłaniami 
zakrzepowo -zatorowymi, problemami 
owrzodzeń żylnych goleni. Ich wspól-
nym mianownikiem są zaburzenia krą-

żenia krwi różnego pochodzenia. 
Powikłania zakrzepowe stanowią 

poważne następstwa unieruchomienia 
pacjenta: po przebytych zabiegach 
chirurgicznych, udarach mózgu itd. 
Zwolniony przez owe unieruchomienie 
obieg krwi, brak pracy pompy mięśnio-

wej sprzyjają m.in., zlepianiu się płytek 
krwi. Krążąca po naczyniach „grudka 
krwi” może ostatecznie zaczopować 
któreś z nich. Krew danym naczyniem 
nie dopływa już do tkanek. Jeżeli do-

tknie ten problem ważnego życiowo 
naczynia, taki zakrzep grozi śmiercią. 
O ile pozycja pozycja środków farma-

kologicznych jest w zapobieganiu i le-

czeniu zakrzepicy dobrze ugruntowana, 
o tyle metody mechanicznego radzenia 
sobie z tym problemem nadal pozostają 
na etapie wdrażania. W szpitalu Mount 
Carmel ( i nie tylko) w Dublinie w 
Irlandii stałym elementem procedury 

przyjęcia pacjenta na oddział chirurgii 
jest pobranie wymiarów kończyny 
dolnej potrzebnych do dobrania podko-

lanówki czy pończochy przeciwzakrze-

powej. Te ośrodki są już  przekonane 
że koszt wyłożony na zapobiegnięcie  
rozwojowi zakrzepicy pooperacyjnej 
jest o wiele bardziej opłacalny aniżeli 
późniejsze borykanie się z powikła-

niami. W badaniu przeprowadzonym 
przykładowo u pacjentów po zawale 
serca wykazano że pończochy ucisko-

we są tak samo skuteczne jak heparyny 
drobnocząsteczkowe w zapobieganiu 
zakrzepicy żył głębokich kończyn 
dolnych. Fizyczne metody ( do których 
zaliczamy także wczesne uruchamianie 
pacjenta jeżeli tylko stan chorego na 
to zezwala) prewencji stosuje 
się powszechnie u pacjentów 
po udarze krwotocznym mó-

zgu. Według danych American 
Stroke Associaton z 2007 roku” 
u chorych z ostrym udarem 
krwotocznym i niedowładem/
porażeniem połowiczym po-

winno się stosować urządzenia 
powodujące przerywany ucisk  
pneumatyczny. „

Kompresjoterapia nadal 
walczy o swoją pozycję w 
zapobieganiu i leczeniu owrzo-

dzeń żylnych goleni, które 
także mogą być konsekwencją 
choroby zakrzepowo-zatoro-

wej.  W miejscu niedokrwie-

nia kończyny dochodzi do 
obumarcia tkanki , tworzenia 

rozległych ran, wymagających leczenia 
tygodniami. Często dołącza się bowiem 
do tego infekcja która znacznie utrudnia 
terapię. Zdarza się , że brak możliwości 
opanowania rany zmusza do amputacji 
kończyny.  

Tematyka leczenia z zastosowa-

niem kompresjoterapii jest niezwykle 
obszerna. Dotyka także popularnego 
problemu samych żylaków, o których 
szczegółowo pisaliśmy kilka numerów 
wcześniej. Zadaniem powyższego arty-

kułu jest przypomnienie, zachęcenie do 
podejmowania dyskusji ze specjalista-

mi na temat możliwości zastosowania 
fizycznych metod w terapii żylaków, 
owrzodzeń, w profilaktyce zakrzepów. 
Wyobraźmy sobie sytuację chorego 
leżącego tygodniami czy miesiącami 
w łóżku. Prawdopodobnie będzie on 
przyjmował środki przeciwzakrzepowe 
w postaci zastrzyków podskórnych. 
Przy całym obciążeniu organizmu, 
kto z nas, zdrowych chciałby dzień 

Żylaki i kompresja
w dzień miesiącami przyjmować za-

strzyki? (które zresztą też kosztują). 
Warto się zastanowić czy jest w danych 
przypadku szansa choćby ograniczenia 
tych zastrzyków, a włączenia bezbólo-

wej kompresjoterapii? W warunkach 
polskich chory niestety musi jeszcze 
sam pokrywać koszt zakupu podkola-

nówek, pończoch uciskowych (można 
natomiast starać się o dofinansowanie 
do aparatów generujących ucisk pneu-

matyczny), aczkolwiek korzyści z tego 
płynących nie sposób przeliczyć na 
pieniądze...

Źródła tekstowe dostępne u au-

tora.
Informacji na temat produktów 

uciskowych udziela sklep ortopedyczny 
Otro – Wrzos w szpitalu w Łęcznej (tel. 
81 752-62-21). 

Produkt wymaga konsultacji le-

karskiej.
S. Grzesiak 

Władze Lublina chcą poszerzenia 
jego granic po tereny zaplanowanej 
obwodnicy. Sąsiednie gminy straciłyby 
bardzo atrakcyjne tereny, a ich miesz-

kańcy zapłaciliby wyższe podatki.
Obwodnica to naturalna granica 

miasta. Podkreślałaby jego metropolital-
ny charakter. Lublin zyskałby też nowe 
tereny do rozwoju i budowy chociażby 
osiedli mieszkaniowych – mówi Kata-

rzyna Mieczkowska-Czerniak rzecznik 
prezydenta miasta.

Od strony Łęcznej okrojona ze swo-

ich terenów miałaby zostać gmina Wól-
ka, która zapewne musiałaby przestać ist-
nieć, bo zostałaby wchłonięta do Lublina. 
Lokalne samorządy nie chcą dopu-

ścić do połączenia. Jastków, Niemce 
i Wólka już szykują plan obronny. 
Twierdzą, że ich gminy bardzo dużo 
zainwestowały na swoim terenie i w 
odróżnieniu od Lublina ich mieszkańcy 
płacą znacznie mniejsze lokalne podatki. 
Proponują także miastu wojewódzkiemu, 
aby ziemię rolną, którą na jego terenie 
uprawia tysiąc rolników przekształcić w 
budowlaną i tam inwestować.

Lublin jednak nie zamierza odpusz-

czać. Jeszcze w tym roku rozpocznie 
konsultacje z mieszkańcami okolicznych 
gmin. Następnie o chęci powiększenia 
koziego grodu poinformowany zostanie 
wojewoda, ministrowie i rząd, który 
ostatecznie podejmie decyzje.         GK

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Simona Bolivara w Milejowie dzięki 
uczestnictwu w projekcie Archimedes 
mogli uczestniczyć w zajęciach laborato-

ryjnych z fizyki, które odbyły się w Insty-

tucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja 
Sołtana w Świerku koło Otwocka. 

W ramach wyjazdu młodzież 
zobaczyła Reaktor Maria jedyny 
obecnie działający polski reaktor 
jądrowy (pierwszy polskiej produk-

cji) o mocy cieplnej 30 MW, urucho-

miony w grudniu 1974 w Instytucie 
Badań Jądrowych (IBJ) w Otwocku-

Świerku pod Warszawą.
Obecnie reaktor zarządzany jest 

przez Instytut Problemów Jądrowych 
im. Andrzeja Sołtana, który został wy-

dzielony z dawnego IBJ. Reaktor nosi 
imię Marii Skłodowskiej-Curie.

GK

Uczniowie „Bolivara„ zwiedzali reaktor atomowy

Lublin chce być bliżej Łęcznej?

Zarząd i związkowcy z Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” S.A. nie 
doszli do porozumienia w sprawie 
wysokości podwyżek wynagrodzeń. 9 
lutego władze spółki poinformowały 
o wejściu w spór zbiorowy.

Przedmiotem sporu jest wysokość 
planowanego wzrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia dla pra-

cowników w 2011 roku. Negocjacje w 
tej sprawie są prowadzone od początku 
roku, ale nie zakończyły się wypra-

cowaniem wspólnego stanowiska. Na 
początku rozmów związkowcy z czte-

rech działających w kopalni związków 
zawodowych oczekiwali zgody na 
10-procentowy wzrost wynagrodzeń. 
Z upływem czasu redukowali swoje żą-

dania, tak że ich ostateczna propozycja 
opiewała na 4,5 proc. wzrost. Zarząd od 

początku natomiast proponował  wzrost 
płac o 3,5 procent.

Władze spółki podkreślają, że 
inwestycje w Bogdance (podwojenie 
wydobycia węgla i wzrost zatrudnienia) 
wymagają utrzymania konsekwentnej 
dyscypliny kosztów, pomimo dobrych 
wyników ekonomicznych. Do tego 
średnie wynagrodzenie w Bogdance to 
aktualnie 6350 zł brutto. To jedna z naj-
wyższych płac w branży i wielokrotność 
średniej płacy w regionie. Dlatego propo-

zycje przedstawione przez związki zawo-

dowe uznają za zbyt wygórowane.
Przedstawiciele załogi argumentu-

ją, że wyniki spółki są bardzo dobre, a to 
przecież załoga pracuje na ten zysk. 

Zgodnie z prawem spór zbiorowy 
może doprowadzić nawet do strajku.

 (nor) 

Chcą większych podwyżek
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Ogłoszenia drobne

Przez dziewięć miesięcy był Pan 
prezesem Górnika Łęczna S.A. 31 
stycznia zrezygnował Pan z pełnienia 
tej funkcji. Jakie były powody?

Miałem swój plan na budowę dru-

żyny mogącej walczyć o Ekstraklasę, 
jednak wymagał on większej cierpliwości 
ze strony wszystkich zainteresowanych 
rozwojem Górnika.

Jak Pan ocenia swoją pracę w 
Łęcznej?

Podstawowym założeniem było 
utrzymanie Górnika w I lidze. Ten cel 
udało nam się zrealizować. Przed kolej-
nym sezonem dziewięciu zawodnikom 
skończyły się kontrakty, a to oznaczało 
przebudowę drużyny. Kilku graczy po-

zyskaliśmy dzięki życzliwości włodarzy 
Widzewa Łódź i Polonii Warszawa. Inni 
przyszli za darmo. Tylko jeden zawodnik 
dołączył do drużyny na zasadzie transferu 
definitywnego. Mimo to, zakładaliśmy 
walkę o szóste miejsce w obecnym sezo-

nie. Przy odpowiednim przygotowaniu 
zespołu ten cel jest ciągle osiągalny.

Patrząc z perspektywy czasu, pod-

jęte przez Pana decyzje nie wydają się 
czasem chybione?

Na pewno wiele rzeczy zrobiłbym 
inaczej. Przemyślałbym kilka transfe-

rów. Czasami ocena umiejętności gracza 
nie jest wystarczająca. Wiele zależy od 
cech charakteru, czy też mentalności 
zawodnika.

Jaki kierunek rozwoju klubu po-

winien obrać Pana następca?
W obecnej sytuacji Górnik powinien 

bazować na utalentowanej młodzieży z 

regionu. Dobrym przykładem jest Mate-

usz Pielach, który powinien do Górnika 
trafić dużo wcześniej. Poza tym młody 
zawodnik zacznie się identyfikować z  
zespołem, jeśli będzie wiedział że się na 
niego stawia.

Więcej było sukcesów, czy porażek 
Krzysztofa Dmoszyńskiego w Górniku 
Łęczna ?

Trudno jednoznacznie stwierdzić. 
Udało nam się obniżyć koszty prowadzenia 
pierwszej drużyny dzięki zmianie pewnych 
punktów w kontraktach. Niektórzy piłka-

rze otrzymywali pieniądze za to, że są w 
klubie. Nie miało znaczenia czy grają, czy 
też nie. Jest to złe rozwiązanie. Zawodnik 
powinien dostawać pieniądze za realizację 
konkretnego celu. Były również porażki. 
Nie  zrealizowaliśmy kilku projektów. 
Miejsce w tabeli jak i styl gry również nie 
są adekwatne w stosunku do oczekiwań. 
Ostateczną ocenę pozostawiam kibicom.

Odnośnie kibiców, jak Pan ocenia 
relacje między wami?

Klub działa w oparciu o prawo spółek 
handlowych, więc pewne decyzje mogły 
się nie podobać kibicom Górnika. Mimo 
to jestem zadowolony z naszych relacji, 
szczególnie ze Stowarzyszeniem Kibi-
ców Górnika Łęczna. Wspólnie z SKGŁ 
zrealizowaliśmy kilka projektów, m.in. 
szereg imprez charytatywnych. W Łęcz-

nej spotkałem się z życzliwością ludzi, 
bardzo oddanych  klubowi, począwszy od 
pracowników klubu, na kibicach kończąc. 
Lubelszczyzna zasługuje na to, by jej 
wizytówką był Górnik Łęczna.

Rozmawiał Łukasz Olszewski

Sportowa wizytówka Lubelszczyzny
Rozmowa z Krzysztofem Dmoszyńskim, byłym prezesem 
Górnika Łęczna S.A.

Ludwiniak Ludwin  po wcześniej-
szym wyeliminowaniu Tura Milejów 3-1 
wziął udział w wojewódzkim finale Lu-

dowych Zespołów Sportowych seniorów 
w halowej piłce nożnej, który odbył się 
w hali sportowej w Piaskach. W turnieju 
wzięło udział aż 9 drużyn, które zostały 
podzielone na 3 grupy. 

- Ostatecznie nasz zespół zajął 5 
miejsce. Szkoda, że nie załapaliśmy się 
na podium, stać nas było bowiem nawet 
na finał w tym turnieju - mówi Grzegorz 
Sajnaj jeden z piłkarzy ludwińskiej dru-

żyny. W sumie przegraliśmy tylko jeden 
mecz (jak się później okazało ze zwycięzcą 

tych mistrzostw) dwa wygraliśmy i dwa 
zremisowaliśmy. 

Najlepsi okazali się gospodarze, Pia-

skovia Piaski, pokonali oni w finale turnieju 
Michów aż 4-0. Natomiast w meczu o 3 
miejsce Omega Stary Zamość wygrała z 
Chrzanowem również 4-0. Królem strzel-
ców turnieju z 8 bramkami na koncie został 
piłkarz naszego klubu Grzegorz Sajnaj. Lu-

dwiniak poza jednym meczem rozegrał kilka 
dobrych spotkań, a w meczu z Chrzanowem 
dwa razy przeciwnika ratował słupek, dzięki 
czemu to drużyna z Chrzanowa a nie ludwi-
nianie zagrała w półfinale turnieju.

                               M. Łagodziński

Piąte miejsce Ludwiniaka 

Piłkarki ekstraligowego GKS Górnik 
Łęczna przygotowują się do rundy wiosen-

nej o Mistrzostwo Polski. Nowymi twarza-

mi w zespole trenera Mirosława Stańca są 
Anna Sznyrowska i Paulina Kawalec, które 
przyszły z Unii Racibórz. Z wypożyczenia 
powróciła Agata Guściora. 

Po tygodniowym pobycie na zgrupowa-

niu w Wiśle, nasze piłkarki rozegrały mecz 
sparingowy z drużyną w której wystąpiły 
zawodniczki do lat 16 dwóch krakowskich 
klubów. Górniczki strzeliły przeciwniczkom 
dziesięć goli tracąc jednego (Anna Szny-

rowska 4, Julia Sokolova 3, Paulina Pakuła, 
Katarzyna Podsiadła, Anna Grudzińska). 

Kolejnym elementem przygotowań 
był Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Łęczyńskiego. W hali Zespołu 
Szkół w Puchaczowie wystąpiły trzy dru-

żyny, dwie żeńskie Górnik I i Górnik II oraz 
męska reprezentacja powiatu łęczyńskiego 
gminy Puchaczów. Panowie zagrali bez 
taryfy ulgowej, w pierwszym meczu poko-

nali Górnik I 2:1 (bramki Krzysztof Budka, 
Mariusz Łagodziński - Ana Alekperova) zaś 
w drugim Górnik II 5:0 (Rafał Kalinowski 
4, Krzysztof Budka). W tym momencie było 
wiadomo,że to drużyna powiatu łęczyń-

skiego gminy Puchaczów jest zwycięzcą 
turnieju. W meczu reprezentacji Górników, 
lepszy okazał się Górnik I wygrywając z 
Górnikiem II 5:2 (Alekperova 2, Zubczyk 
2, Siczek – Guściora, Kawalec). Wszystkie 
drużyny otrzymały puchary ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 

Pierwszy mecz górniczki rozegrają 
dziewiętnastego lub dwudziestego marca 
we Wrocławiu z miejscowym KS AZS. Po 
rundzie jesiennej zajmują w tabeli siódme 
miejsce na dziesięć drużyn.              MŁ

Dwadzieścia siedem punktów w 10 
meczach dało mistrzowski tytuł drużynie 
Eko Torf Bud w 11 edycji Powiatowej Ligi 
Halowej w Piłce Nożnej. Wicemistrzem 
został Ludwiniak Ludwin zaś brązowym 
medalistą Pub 30.

Najlepszym zawodnikiem wybrano 
Jarosława Mazurkiewicza (Pub 30), bram-

karzem Michała Mazura (Eko Torf Bud), 
królem strzelców z 12 strzelonymi bramkami 
został Michał Zielony (Eko Torf Bud). Pu-

chary, medale i dyplomy ufundowane przez 
Powiatowy SZS w Łęcznej wręczyli wice-

starosta Łęczyński Kazimierz Budka, wójt 
gminy Ludwin Andrzej Chabros oraz prezes 
PSZS w Łęcznej Mirosław Tarkowski.

Ostateczna kolejność: 1. Eko Torf 
Bud; 2. Ludwiniak Ludwin; 3. Pub 30; 4. 
Skarbek; 5. Netia; 6. Geo Linia.

M. Łagodziński

Szlifują formę 

Eko Torf Bud mistrzem

Wynajmę auto marki Jaguar do ślubu. 
Tel: 607-974-094.
Sprzedam działkę rolno- budowlaną 
1h 55 ar przy trasie na Poj. Łęczyń-

sko- Włodawskie, Kol. Ludwin,4 km 
od Łęcznej,uzbrojona, woda, gaz, prąd, 
kanalizacja przy oświetlonej ulicy, możli-
wośc wykopania stawu. Cena 2 tys./ar do 
uzgodnienia. Tel: 609-617-415.
Kupię ziemię w okolicy Łęcznej. Tel: 
605-231-439.
Sprzedam lodówkę AMICA, nowa, nie-

rozpakowana. Cena 900zł.. Tel: 81 752 20 
41.; 505-077-324.
Sprzedam działkę 17ar, położona w Łęcz-

nej przy ul. Ogrodowej nr działki 2464/7. 
Cena do uzgodnienia. Tel: 513-156-747.
Suknie ślubne i wieczorowe. Sprzedaż i 
wypożyczalnia. Promocje! Zapraszamy do 
nowo otwartego Salonu Ślubnego „Wena” 
ul.Polna Łęczna. Tel: 784649475.
Sprzedam działki budowlane w Starej Wsi 
2,5 km od Łęcznej, 20 i 32 ar, narożne przy 
drodze asfaltowej, pełna dokumentacja, szer. 
39m, cena  5 tys./ar. Tel: 602-598-557.
Sprzedam garaż przy ul. Leśnej w Łęcz-

nej. Cena 30 tys. Tel: 663-090-900.

Sprzedam mieszkanie 36m2 ul. Skarbka, 
I piętro, 150 tys./ do uzgodnienia. Tel: 
510-539-736
Wynajem sali na imprezy okolicznościo-

we, osiemnastki itp. Sale profesjonalnie 
przygotowane. Tel: 608-351-864.
Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo 
- usługowy, 68m2 przy ul. Wojska Polskie-

go w Łęcznej. Tel: 792-874-017.
Sprzedam kiosk typu RUCH , ok. 20m2 
w Łęcznej. Cena 3 tys./do uzgodnienia. 
Tel: 785-865-777.
Sprzedam działkę budowlaną 0,26h w 
Starej Wsi/ k Łęcznej. Cena 70 tys./ do 
uzgodnienia ( komplet dokumentów). Tel: 
723-139-051.
Sprzedam dom murowany, ocieplony, 2 
pokoje, kuchnia, ganek, łazienka, wc, ga-

raż, komórka, działka 600m2, ogrodzona, 
5 km od kopalni. Wólka Nadrybska 21 B, 
cena 80 tys./do uzgodnienia. Tel: 723-90-
20-70; 81 527-76-03.
Sprzedam Renault Scenic Grand ( 7 os.) 
2008r; 40 tys. km, srebrny metalik, 1,9D-

Ci, 130KM. Cena 37900zł./ do negocjacji. 
Tel: 603-683-900.
Sprzedam Renault Modus (nowy model) 
2008r., 30tys. km, beż metalik, 1,5DCi. 
Cena 27900zł. Tel: 603-683-900.


