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– Gdy zrodził się pomysł, 
by w Łęcznej powstał oddział 
oparzeń wybraliśmy się z dyr. 
Piotrem Rybakiem do Siemia-

nowic i Gryfic. Dopiero potem, 
gdy poznaliśmy prof. Strużynę, 
zdecydowaliśmy, że w Łęcz-
nej uruchomimy Wschodnie 
Centrum – wspomina Krzysz-
tof Bojarski, zastępca dyr. 
ds. medycznych w SPZOZ w 
Łęcznej. – Dziś jest to sztan-
darowy oddział w naszym 
szpitalu. W pięć lat zespół po-

mógł ponad 2700 pacjentom,  
z czego niemal 28 proc. cho-
rych pochodziło spoza Lu-
belszczyzny – wylicza.

Z roku na rok oddział 
powiększał się. Przybywało 
łóżek, pacjentów, personelu 
i coraz nowocześniejszego 
sprzętu. Początkowo praco-
wały 62 osoby, dziś zespół 
liczy 80 osób. Pięć lat temu 
Oddział WCLOiChR dyspo-
nował 32 łóżkami, dziś jest 
ich 61. – A w razie konieczno-

ści możemy powiększyć liczbę 
łóżek o 30 proc. – zapewnia 
prof. Jerzy Strużyna. Liczba 
łóżek nie jest jednak najważ-
niejsza. Liczy się posiadany 
nowoczesny sprzęt medyczny, 
fachowość personelu. I tu me-
dycy z Łęcznej nie mają się 
czego wstydzić. 

27 czerwca 2011 roku do 
Łęcznej przyjechała komora hi-
perbaryczna, która ratuje życie 
i kilkakrotnie przyśpiesza pro-
ces gojenia ran. W ten sposób 
Łęczna dołączyła do elitarnego 
klubu posiadaczy tak specja-
listycznego sprzętu, którym 
w Polsce dysponują jedynie 
szpital MSWiA w Warszawie 
oraz placówki w Gdyni, Ło-
dzi, Siemianowicach Śląskich 
i Wrocławiu. Lekarze mają też 
do dyspozycji  m.in. laser Dop-
plera umożliwiający badanie 
głębokości oparzeń czy mikro-
skop do zabiegów mikrochirur-
gicznych. 

W powiatowej Łęcznej 
używa się sztucznej skóry i na-
skórka, ale także wykorzystuje 
sprawdzone, naturalne metody 
leczenia oparzeń przynoszą-
cych doskonałe efekty jak np. 
larwy licilia sericata – czyli 
popularnych much plujek. To 
tutaj wymyślono nową metodę 
leczenia trudnej do opanowania 
choroby, tzw. zespołu Lyella, 
której śmiertelność wynosi od 
40 do 60 proc. Nic więc dziw-
nego, że jeśli chodzi o liczbę 
przyjmowanych pacjentów  

Pięć lat oparzeniówki
Już pięć lat, a właściwie 24 sierpnia minie lat sześć, odkąd 

w Łęcznej funkcjonuje Wschodnie Centrum Leczenia Opa-
rzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Szpitalu Powiatowym. 
Początki były trudne, kontrakt z NFZ był niewystarczający, 
tak, że podczas wizyty minister Ewy Kopacz w lutym 2010 
roku trzeba było omawiać przyszłość i kierunki rozwoju 
oparzeniówki w łęczyńskim szpitalu. Spotkanie z ministrem 
zdrowia dało nowy impuls dla rozwoju placówki. Teraz 20 
lutego 2015 roku w Kazimierzu Dolnym zorganizowano kon-
ferencję, podczas której zespół lekarski zaprezentował czym 
zajmuje się aktualnie sztandarowy oddział szpitala.

Akwizytorzy ruszyli w 
teren. Do drzwi mieszkańców 
Łęcznej pukają ładne dziew-
czyny i przystojni chłopcy. 
Łączy ich chęć namówienia 
nas na zmianę dostawcy prą-
du. Chcą nas „nauczyć jak 
używać taryf elektrycznych”. 

Akwizytorzy to już niemal 
codzienność w dzisiejszych 
czasach, warto jednak dobrze 
się zastanowić zanim skorzy-
stamy z ich porad lub zawrze-
my zaproponowaną przez nich 
umowę.

Rynek usług na dostar-
czenie energii elektrycznej 
jest uwolniony i mamy prawo 
do zmiany firmy, która taką 
usługę nam świadczy. Często 
jednak oferty przedstawiane 
przez akwizytorów są tylko na 
pierwszy rzut oka korzystniej-
sze. Opłaty dodatkowe potra-
fią czasem zaprzepaścić zysk z 

teoretycznie niższej stawki za 
kilowatogodzinę.

Przestrzegamy przed pod-
pisywaniem jakichkolwiek 
umów bez wcześniejszego, 
dokładnego przyjrzenia się ich 
warunkom. Warto poprosić o 
kilka dni na przemyślenie ofer-
ty i poradzić się osób bardziej 
zorientowanych lub poszukać 
informacji o tej ofercie w in-
ternecie. Jeśli dana osoba nie 
będzie chciała czekać nama-
wiając na szybkie podpisanie 
umowy powinniśmy zrezy-
gnować z takiej oferty.

Pamiętajmy też, że umowy 
podpisane we własnym domu 
możemy wypowiedzieć. Po-
moc prawną w tym zakresie za-
pewni nam Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. Znajdziemy 
go w starostwie powiatowym w 
Łęcznej.

Grzegorz Kuczyński

Nie daj się naciągnąć

Już po raz piąty Związek 
Zawodowy Górników w Polsce 
LW „Bogdanka” S.A. był orga-
nizatorem Balu Charytatywne-
go. W czasie jego trwania kilka 
osób uhonorowanych zostało 
Złotym Sercem za pomoc przy 
organizacji balu i przekazanie 
przedmiotów na licytację. Są 
wśród nich Agnieszka Borek, 
Artur Kapelko, Paweł Kowal-
czyk, Janusz Choroś.

Odbyła się także zbiórka 
pieniędzy oraz licytacja m.in. 
koszulek sportowców, obrazów, 
figurek z węgla i soli, lampki 
benzynowych itp.

Tegoroczna zbiórka prze-
znaczona będzie na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego dla chorych 
dzieci: Weroniki, Amelii, Adasia 
oraz Dominika. Najwyższą cenę 
podczas licytacji uzyskała sza-
bla podarowana przez radę Kra-
jową ZZG w Polsce, która zosta-
ła wylicytowana za 1000zł. Na 
V Balu Charytatywnym zebrano 
dokładnie 20.010,00 zł.

- Motto które obowiązuje od 
pierwszego balu „Człowiek jest 
tyle wart ile potrafi dać drugie-
mu człowiekowi” kolejny raz się 
sprawdziło. Dziękujemy wszyst-
kim za piękną postawę oraz 
otwarte serce na potrzeby innych 
– komentował Zdzisław Cichosz, 
przewodniczący ZZG.

GK

Zebrali 
pieniądze

Strach padł na dwustu pra-
cowników Netii, którzy tydzień 
temu podczas porannej zmiany 
usłyszeli alarm pożarowy. Pra-
cownicy opuścili budynek firmy, 
a do akcji przystąpili strażacy.

Przyczyną alarmu był pa-
lący się kosz, prawdopodobnie 
przez wrzucony do środka nie-
dopałek papierosa. 

Przez blisko dwie godziny 
pracownicy marzli na dworze. 
Część z nich przekonana o tym, 
że to tylko nie zapowiedziane 
ćwiczenia wyszła z firmy w lek-
kich ubraniach. W tym czasie 
strażacy wietrzyli pomieszcze-
nia przy ulicy Górniczej.

Po akcji pracownicy powró-
cili do firmy, której pozostało 
odmalowanie osmolonej ściany  
i wyciągnięcie konsekwencji wo-
bec sprawcy wywołania alarmu. 

BD

Ewakuacja 
Netii

Policjanci z Łęcznej ura-
towali chorego 35-latka, który  
w nocy z piątku na sobotę wy-
szedł z domu w nieznanym kie-
runku. Mężczyzna ubrany był 
jedynie w piżamę i domowe 
kapcie. Nie miał przy sobie do-
kumentów, a jest niezdolny do 
samodzielnej egzystencji.  

O zaginięciu poinformowa-
ła policjantów matka, która nie-
obecność syna zauważyła około 
godziny 23 (20 lutego). Z uwagi 
na późną porę, spadek tempera-
tury i istniejące zagrożenia dla 

życia i zdrowia niepełnospraw-
nego mężczyzny, policjanci  
z Łęcznej natychmiast rozpo-
częli poszukiwania mężczy-
zny. Jeden z patroli zauważył 
poszukiwanego na łąkach nad 
brzegiem rzeki. Mężczyzna za-
mierzał wskoczyć do wody.  
W ostatniej chwili policjanci zdo-
łali go powstrzymać. Mężczyzna 
był wychłodzony i wycieńczo-
ny. Na miejsce została wezwana 
karetka pogotowia. Od tragedii 
dzielił dosłownie jeden krok. 

(nor)

Krok do tragedii

To już prawie przesądzone. 
Z „Jedynki” ma zniknąć liceum 
ogólnokształcące. Nie oznacza 
to w żadnym wypadku likwida-
cji czy zamknięcia klas ponad-
gimnazjalnych i pozostawienia 
uczniów na lodzie. Przejęciem 
klas licealnych zainteresowany 
jest powiat łęczyński.

Zgodnie z przepisami na 
gminie spoczywa zapewnienie 
szkolnictwa do poziomu gim-
nazjum. Szkoły, zawodowe  
i średnie to już zadanie powiatu. 
Jednak w Łęcznej od lat było zu-
pełnie inaczej.

Proces ten zaczął zmieniać 
się w 2011 roku. Szkoła przy 
ulicy  Bogdanowicza została na 
20 lat użyczona starostwu. 

Koniec liceum
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„Górnictwo podziem-
ne – gdzie jesteśmy, dokąd 
zmierzamy” – pod takim nie-
zmiernie aktualnym tytułem 
odbyła się sesja plenarna, od 
której w poniedziałek 23 lu-
tego rozpoczęła się w Krako-
wie XXIV Szkoła Eksploata-
cji Podziemnej. Tradycyjnie 
już przyznano wyróżnie-
nia dla najlepszych kopalń  
w Polsce. Miło poinformo-
wać, że „Kopalnią roku 
2014” i to po raz jedena-
sty został Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. 

Takiej liczby tytułów 
„Kopalnia roku” inni mogą 
Bogdance tylko pozazdro-
ścić. Najlepszą kopalnią była 
bowiem już w pierwszej edy-
cji konkursu, zdobywając go 
w latach 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 
2009, 2013. Do tego w latach 
2006 i 2008 uplasowała się 
na drugim miejscu, a w 2012 
roku była trzecia. Jest więc 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. bezapelacyjnym liderem 
wśród najlepszych, tym bar-
dziej, że ma na swoim koncie 
miejsca na podium również  
w kategorii firmy odnotowują-
cej największy postęp i najbez-
pieczniejszej kopalni.

Lista tych nagród jest tym 
cenniejsza, że z upływem lat 
zmieniały się trochę kryte-
ria jej przyznawania. O ile na 
przykład w 2003 roku decy-

dowały proste wskaźniki jak: 
jednostkowy wynik ze sprze-
daży węgla, sprzedaż węgla 
na jednego zatrudnionego oraz 
średnie dzienne wydobycie  
z jednej ściany; to już cztery 
lata później jeszcze bardziej na-
kierowane były na wydajność 
pracy i jej ekonomiczny efekt. 

W skrócie sprowadzały się do 
zyskowności produkcji (bez in-
westycji), kosztu produkcji wę-
gla, dziennego wydobycia ze 
ściany, zatrudnienia na ścianę 
i dobę, rocznej wartości sprze-
daży na jednego zatrudnionego 
oraz wydajności ogólnej.

W ub.r. odbierając na-
grodę za rok 2013, prezes 
Zbigniew Stopa mówił wów-
czas: Jestem bardzo dumny z 
otrzymanego przez naszą fir-
mę – już po raz dziesiąty - wy-
różnienia w konkursie Kopal-
nia Roku, które jest efektem 
wieloletniej pracy wszystkich 
pracowników Bogdanki. Nie-
ustannie stawiamy na rozwój, 

efektywność i kontrolę kosz-
tów. Chcemy pozostać liderem 
efektywności w polskim gór-
nictwie między innymi dzięki 
budowie „inteligentnej ko-
palni”. Jesteśmy też na końco-
wym etapie inwestycji mającej 
na celu podwojenie wydobycia. 
Cieszy nas fakt, że to co robimy –  

i jak to robi-
my – jest przez 
branżę górni-
czą w Polsce 
zauważane i do-
ceniane.

Na począt-
ku ubiegłego 
roku nad gór-
nictwem już 
gromadziły się 
czarne chmu-
ry, z których 

aktualnie spadł deszcz. Nie bez 
kozery dr. Jerzy Kicki z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w za-
powiedzi do tegorocznej XXIV 
Szkoły pisał, że jest „tym razem 
skoncentrowana na działaniach 
mających na celu jak najszyb-
sze wyjście z kryzysu górnictwa 
węgla kamiennego (który to już 
raz?). Mogę obiecać, że z na-
szej strony działań będzie wiele 
i każde z nich z powodzeniem 
może być wykorzystane zarów-
no w kopalni pogrążonej w kry-
zysie, jak i tej, która tego kryzy-
su nie przeżywa. Pragnę jednak 
wszystkich zapewnić, że kopalń, 
które nie odczuwają kryzysu, 
dzisiaj w Polsce już nie ma”. I 

dodawał: Myślę, że działania w 
ostatnich kilkudziesięciu latach, 
ale i to co przed nami, najlepiej 
opisują słowa „Padać i wsta-
wać, padać i wstawać, padać i 
wstawać... i wstać” nieżyjące-
go już barda Jacka Kaczmar-
skiego, pochodzące z wiersza 
„Przypowieść o ślepcach” na-
wiązującego do słynnego obra-
zu mojego ulubionego malarza 
Pietera Bruegla. I szkoda tyl-
ko, że znowu musimy wstawać. 
I na koniec mój apel: Drodzy 
Kochani Górnicy – wstańcie  
i tak trwajcie, bo idą czasy jesz-
cze cięższe.

Podczas obrad dyskuto-
wano więc jak te ciężkie czasy 
przetrwać. Na przykład Andrzej 
Tor, wiceprezes Kompanii Wę-
glowej ds. produkcji referował 
jakie cele przyświecają restruk-
turyzacji spółki. Są to: uchro-
nienie KW przed całkowitą 
utratą płynności, restrukturyza-
cja rozwojowa kopalń i budowa 
konkurencyjnej pozycji rynko-
wej „nowej” KW,  kontynuacja 
wydobycia węgla kamiennego 
na Górnym Śląsku oraz stabi-
lizacja bezpieczeństwa energe-
tycznego państwa. Co można 
podsumować zdaniem, że cho-
dzi o zrestrukturyzowanie nie-
rentownych kopalń, które są po 
prostu niezdolne do funkcjono-
wania na rynkowych zasadach 
i stanowią ogromne obciążenie 
dla spółki. 

Natomiast prezes Zbi-
gniew Stopa mówił o tym 
jak wygląda dziś i jak będzie 
wyglądać jutro w Lubelskim 

Węglu „Bogdance”. W swo-
im referacie podkreślał, że 
Bogdanka osiągnęła sukces 
idąc w kierunku inteligent-
nych rozwiązań. Prezes Stopa 
stwierdził, że nie byłby jed-
nak on możliwy bez - załogi 
o wysokich kwalifikacjach  
i wysokiej kulturze technicznej, 
bez wysokowydajnych, nieza-
wodnych i nowoczesnych ma-
szyn i urządzeń, automatyzacji  
i wdrażania nowoczesnych sys-
temów informatycznych mają-
cych usprawnić procesy tech-
nologiczne.

Prezes Z. Stopa szerzej 
odniósł się do aktualnych pro-
blemów górnictwa w kontek-
ście Bogdanki w wywiadzie 

dla Trybuny Górniczej. Powie-
dział m.in. „Niskie ceny węgla  
i ogromne zapasy tego surowca, 
które dobijają śląskie kopalnie, 
prowadzą do rozwiązań, które 
w dłuższej perspektywie mogą 
wpłynąć na konkurencyjność 
firm wydobywczych. Mam tu 
na myśli pomysły powiązania 
organizacyjnego tzw. Nowej 
Kompanii Węglowej z firmami 

energetycznymi. Nie ukrywam, 
że tego typu rozwiązania mogą 
nam poważnie ograniczyć 
rynek zbytu. Zakładam jed-
nak, że decyzje, które w tym 
względzie będą zapadały, będą 
miały podstawy biznesowe,  
a nie polityczne”. 

Dodał też, że „Musimy tak 
jak inni zaciskać pasa, ale jed-
nocześnie mamy ten komfort, że 
możemy sięgać daleko w przy-
szłość. Tym bardziej, że zakoń-
czyliśmy nasze strategiczne in-
westycje w Stefanowie, a także 
uruchomiliśmy Zakład Prze-
róbki Mechanicznej Węgla, 
przez co osiągnęliśmy docelo-
wą zdolność produkcyjną ko-
palni. Dzięki temu możemy dziś 

s p r o s t a ć 
t r u d n y m 
warunkom 
rynkowym. 
(…) musimy 
zastanowić 
się nad tym, 
jak działać 
w dłuższym 
t e r m i n i e . 
J e s t e ś m y 
w ł a ś n i e  
w trakcie 

weryfikacji strategii na najbliższe 
lata. Wprawdzie nasza koncesja 
wygasa w 2031 roku, ale przy 
tak intensywnym wydobyciu, ja-
kie prowadzi Bogdanka, musimy 
już dziś myśleć o nowych fron-
tach wydobywczych, by zabez-
pieczyć sobie zasoby węgla na 
przyszłość”.

Ryszard Nowosadzki
fot. LW „Bogdanka” SA    

Górnicy – wstańcie i tak trwajcie

*

ORZECH LUZ 27 D 467,40   492,00

ORZECH BIG-BAG 27 D 526,44   551,04

GROSZEK LUZ 27 D 467,40   479,70

GROSZEK BIG-BAG 27 D 526,44   538,74

22 D 332,10   344,40

22 D 350,55   362,85

20 D 295,20   307,50

20 D 313,65   325,95

-
-

NIE ZWLEKAJ
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K R O N I K A     Z D A R Z E Ń
Handlarze marihuaną w areszcie

Łącznie już pięć osób tra-
fiło na trzy miesiące do aresztu 
pod zarzutem uczestniczenia  
w obrocie znacznej ilości środków 
odurzających. Wszystko zaczęło 
się od zwykłej kontroli drogowej 
jaką przeprowadzili policjanci  
w piątek 6 lutego około godz. 21 
w Zofiówce gm. Łęczna. W For-
dzie Mondeo kierowanym przez 
29-letniego mieszkańca gminy 
Ludwin funkcjonariusze natrafili 
na leżącą na przednim siedzeniu 
reklamówkę z zawartością suszu 
roślinnego. Badanie przeprowa-
dzone narkotesterem wykazało, że 
to marihuana. Łącznie zabezpie-
czono kilogram tego narkotyku.

Podjęte czynności doprowa-
dziły do kolejnych uczestników 
handlu narkotykami. Już następ-
nego dnia policjanci zatrzyma-
li 27–letniego mieszkańca gm. 
Wólka Lubelska. Jak się okaza-
ło to właśnie on pośredniczył w 
przekazaniu kilograma marihuany 
kierowcy Mondeo za 12 tys. zł. 
Ponadto policjanci ustalili, że w 
styczniu br. również zbył za 6 tys. 
zł. pół kilograma marihuany, któ-
ra następnie trafiła w ręce miesz-
kańca tym razem gminy Łęczna. 
Policjanci postanowili sprawdzić 
mieszkanie tego 27–latka i pod-
czas przeszukania w jego pokoju 
w zatyczce od dezodorantu oraz 
w kieszeni bluzy znaleźli dwa 
woreczki foliowe z marihuaną. 
W niedzielę zatrzymano kolejne 
osoby. W ręce kryminalnych z 
Lublina wpadł 27–letni diler ze 
stolicy województwa. Z kolei 
w ręce łęczyńskich policjantów 
wpadł 37–letni odbiorca narkoty-

ku mieszkający w gminie Łęczna. 
Piątą osobą, której zostały przed-
stawione zarzuty uczestniczenia 
w obrocie znacznej ilości środ-
ków odurzających jest 28–letni 
mieszkaniec Łęcznej. Z uwagi na 
to, że działał w warunkach recy-
dywy naraził się tym samym na 
surowszą karę.

Zgodnie z obowiązującym 
prawem przestępstwa jakich się 
dopuścili się oskarżeni zagrożo-
ne są karą do 12 lat pozbawienia 
wolności. Jak zapowiadają poli-
cjanci sprawa jest rozwojowa i 
niewykluczone są dalsze zatrzy-
mania w tej sprawie.
Bezpieczne ferie

W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży łęczyńscy 
policjanci wspólnie z funkcjona-
riuszami straży miejskiej w ra-
mach akcji ,,Bezpieczne Ferie” 
odwiedzają placówki organizu-
jące różne formy wypoczynku 
dla dzieci. Podczas spotkań z 
dziećmi funkcjonariusze prze-
prowadzają pogadanki na temat 
zasad ogólnie pojętego bezpie-
czeństwa w czasie ferii. Przeka-
zują też ulotki „Zima. Czy wiesz 
jak się zachować” zawierające 
m.in zasady unikania zagrożeń 
i właściwych zachowań podczas 
zimowego wypoczynku. 

Ponadto w ramach akcji 
STOP 18 kontrolują sklepy w 
których prowadzona jest sprze-
daż alkoholu i wyrobów tyto-
niowych. Sprzedawców uwraż-
liwiają na problem sprzedaży 
wyrobów tytoniowych i alko-
holu osobom nieletnim. Przy-
pominają również o grożących 
konsekwencjach.

Wpadli na gorącym uczynku
Łęczyńscy policjanci zatrzy-

mali na gorącym uczynku spraw-
ców włamania do automatu do 
gier w Łęcznej, z którego ukradli 
pieniądze. To 33–letni mieszka-
niec Łęcznej oraz 38–letni miesz-
kaniec Lublina. Policjanci ustalili, 
że 33–latek ma na swoim koncie 
jeszcze dziewięć przestępstw do-
tyczących kradzieży i kradzieży 
z włamaniem do samochodów. 
Mężczyzna w okresie od listopa-
da 2014 r. do końca stycznia br. 
wielokrotnie włamywał się do 
zaparkowanych na terenie Łęcz-
nej samochodów. Wówczas jego 
łupem padały m.in. radia CB, 
nawigacje, radioodtwarzacze, na-
rzędzia, podnośnik, apteczki, do-
kumenty, felgi aluminiowe. W ten 
sposób spowodował straty na  po-
nad 7 tys. zł. Część skradzionego 
mienia policjanci odzyskali.

Do zdarzenia doszło w nocy 
z soboty na niedzielę 1 lutego 
około godz. 3.00. Łęczyńscy po-
licjanci otrzymali zgłoszenie, że 
w salonie gier w Łęcznej dzieje 
się coś niepokojącego. Natych-
miast został skierowany tam pa-
trol policji. Na miejscu zdarze-
nia policjanci zauważyli dwóch 
mężczyzn, którzy włamali się 
do automatu. Skradzione z niego 
pieniądze przesypywali do wor-
ka. Łącznie policjanci zabezpie-
czyli ponad 2750 zł. Mężczyźni 
usłyszeli zarzuty. Zgodnie z 
obowiązującym prawem prze-
stępstwa jakich się dopuścili 
zagrożone są karą do 10 lat po-
zbawienia wolności. Jednakże z 
uwagi na fakt, że działali w wa-
runkach recydywy tym samym 
narazili się na surowszą karę.

opr. nor

z oparzeniami jest to już drugi 
ośrodek w Polsce.

 Dziś ośrodek leczy nie tyl-
ko oparzenia czy pacjentów z 
zespołem Lyella, ale wykonuje 
także zabiegi z zakresu medy-
cyny plastycznej i rekonstruk-
cyjnej. W listopadzie ubiegłego 
roku na oddziale pojawili się 
mali pacjenci. WCLOiChR sta-
ło się jednym z trzech miejsc w 

Pięć lat oparzeniówki
kraju – po Szczecinie i Krako-
wie, gdzie leczy się oparzenia u 
dzieci. Przeprowadzane się tu 
także zabiegi rekonstrukcyjne, 
m.in. operuje się rozszczepy 
warg i podniebienia. A w przy-
szłości? 

– W Łęcznej powstanie 
oddział mikrochirurgii, re-
plantacji kończyn i chirurgii 
ręki – zapowiada prof. Jerzy 
Strużyna. – Będzie to piąta, po 

Krakowie, Trzebnicy, Pozna-
niu i Szczecinie taka placówka 
w kraju.

Nie dziwią więc kwia-
ty, podziękowania i słowa 
uznania, jakie usłyszeli le-
karze łęczyńskiego cen-
trum podczas spotkania  
w Kazimierzu Dolnym. Kon-
ferencja do nich się nie ogra-
niczyła, wygłoszono na niej 
kilkanaście prezentacji do-
tyczących leczenia oparzeń  
i chirurgii.

Ryszard Nowosadzki
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Łukasz Siegieda, podpisu-
jący się też jako Bartol, napisał, 
że w lutym w Łęcznej, rzekomo 
z powodu obowiązującego postu, 
nie można wziąć ślubu cywilnego. 
Jako że chyba słusznie uważa, iż 
„jego blog” ma małą oglądalność, 
swoje wywody dodał do społecz-
nościowego serwisu wykop.pl, 
skąd trafił  na wiele różnych stron. 
Łęczna została nazwana ciemno-
grodem zarządzanym przez kle-
chów. W innym portalu zaczęto 
szydzić z wartości chrześcijań-
skich, bliskich przecież wielu 
mieszkańcom grodu dzika. 

Świadomie czy nie, Ł. Sie-
gieda rozpętał małą antyreligijną 
histerię, podczas gdy problem 

istnieje, tyle, że nie w poście czy 
adwencie. Dotyczy też nie tylko 
Łęcznej ale wielu innych samo-
rządów. Urzędy Stanu Cywilnego 
realizują zadania zlecone z za-
kresu administracji rządowej, na 
które to rząd skąpi pieniędzy, tak 
jak skąpi ich na oświatę. To fakty. 
Według np. badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2014 roku 
w województwie lubuskim (bada-
niem objęto 65 proc. USC) dotacje 
celowe pozwalały na pokrycie 60 
proc. realnych kosztów funkcjono-
wania USC, pozostałe koszty po-
krywały gminy z dochodów wła-
snych. Większość samorządów na 
działalności USC oszczędza więc 
jak się da, ograniczając zatrud-

nienie czy możliwości udzielania 
ślubów w soboty. Nijak to się ma 
do prawa osób niewierzących, czy 
o innym niż katolickie wyznaniu, 
do godnych warunków zawarcia 
związku małżeńskiego w USC. 
Dlatego problem ten podejmiemy 
w obszerniejszej publikacji.

Wracając zaś do enuncjacji  
Ł. Siegiedy to znów oczy przesło-
niła mu mgła niechęci do burmi-
strza, a wtedy zazwyczaj pogarsza 
się ostrość widzenia i rozum mil-
czy. Zamiast publikacji wyszedł 
chybiony trochę donos. Trudno 
jednak z Warszawy pisać racjonal-
nie o Łęcznej. Nie dość, że daleko, 
to jeszcze brzęk słoików w koncen-
tracji przeszkadza. I z grodu dzika 
komuś ciemnogród wychodzi.

 (nor) 

Ciemnogród okiem „warszawiaka”
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OGŁOSZENIA FIRMOWE
usługi Nadzoru Budowlanego – 

kierownik budowy domów, inspek-
tor nadzoru. Adaptacje projektów 

typowych. Przeglądy roczne szkół, 
przedszkoli i budynków użyteczno-
ści publicznej. Marian Małyska, 

Łęczna, ul. Orląt Lwowskich 2/20, 
tel. 81 752 07 32, 660 237 734 

19 lutego 2015 r. w lubelskim 
urzędzie Wojewódzkim odby-
ła się, z okazji przypadającego  
w tym roku 95-lecia jego funkcjo-
nowania, konferencja popularno–
naukowa w której uczestniczyli 
uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych i gimnazjalnych  z terenu 
województwa lubelskiego.

Profesorowie Ryszard Szczy-
gieł i Jan Lewandowski przedsta-
wili historię naszego województwa 
i urzędu wojewody. Najnowsze 
dzieje od chwili powstania w 1920 
roku lubelskiego UW zaprezento-
wał rzecznik prasowy wojewody 
lubelskiego Marcin Bielesz. Pra-
cownicy urzędu opowiadali też  
o obecnych działaniach i kom-
petencjach wojewody oraz  
o funkcjach służby cywilnej. Ostat-
nią częścią konferencji był quiz 

sprawdzający wiedzę z zakresu 
funkcjonowania urzędu, zadań wo-
jewody oraz roli służby cywilnej. 
Przystąpiło do niego 50. wcześniej 
wytypowanych przez nauczycieli 
uczniów ze zgromadzonych szkół.

Jarosław Kalinowski z klasy 
IIIc Gimnazjum nr 1 im. Króla 
Bolesława Chrobrego w Łęcznej 
znalazł się wśród jedenastooso-
bowej grupy finalistów z szóstą 
lokatą. Ostatecznie zajął trzecie 
miejsce i otrzymał w nagrodę dysk 
zewnętrzny o pojemności 1,5 TB 
oraz pamiątkowe monety Narodo-
wego Banku Polskiego. Znawcom 
zadań urzędu wojewódzkiego na-
grody wręczyli wicewojewoda 
Marian Starownik i Ilona Fabrow-
ska - Skibińska, dyrektor Lubel-
skiego Oddziału NBP w Lublinie.

R. Brzozowski

Lubelski uW ma 95 lat Turniej następców?

W ostatnich latach leka-
rze coraz częściej  rozpoznają  
u pacjentów zespół metabo-
liczny. Nie jest to odrębna jed-
nostka chorobowa, tylko zespół 
kilku czynników ryzyka chorób 
układu sercowo - naczyniowego  
i cukrzycy typu 2. 

Na rozwój zespołu metabo-
licznego wpływa brak aktywności 
fizycznej i wysokoenergetyczna, 
niewłaściwa dieta, prowadząca 
do nadwagi. Pierwszoplanowym 
zaleceniem u dla pacjenta z ze-
społem metabolicznym jest re-
dukcja masy ciała. Wskazana jest 
stała współpraca z dietetykiem, 
który pomoże zmodyfikować 
dotychczasowy styl życia, aby 
uległy poprawie czynniki, które 
doprowadziły do powstania ze-
społu  metabolicznego. 

Indywidualnie dobrana die-
ta jest nieodłącznym elementem  
leczenia zespołu metabolicz-
nego, wspomaga leczenie far-
makologiczne, często pozwala 
na zmniejszenie dawki leków,  
a także poprawia samopoczucie  
i jakość życia pacjenta. Głównym  
celem dietetyka jest odpowiednia 
edukacja żywieniowa pacjenta  
z zespołem  metabolicznym, która 
polega przede wszystkim na odpo-
wiednim doborze produktów spo-
żywczych oraz  właściwym spo-
sobie  przygotowywania posiłków. 
Osobom z zespołem  metabolicz-
nym zalecana jest tzw. terapeutycz-
na zmiana stylu życia polegająca 
na: modyfikacji żywienia, redukcji 
masy ciała, zwiększeniu aktywno-
ści fizycznej oraz rezygnacji z pale-
nia papierosów.                     (t. sp.)

Zespół metaboliczny- leczenie dietetyczne

25 stycznia 2015 r. na stadionie 
GKS w Łęcznej odbył się turniej o 
Puchar Prezesa Górnika Łęczna w 
którym udział wzięli zawodnicy Gór-
nika „Żak młodszy” z rocznika 2007. 

W turnieju wzięło udział 9 
drużyn. Młodzi Górnicy grali w 
dwóch drużynach i zajęli dru-
gie oraz szóste miejsce. Puchar 
Prezesa Górnika Łęczna zdobyła 
drużyna z Lublina PN MOTOR 
LUBLIN. Skład drużyny Górnik 

Łęczna I: Kacper Kulas, Michał 
Stefański, Filip Wójtowicz, Kac-
per Ciężki, Dawid Bojczuk, Mi-
chał Jabłoński, Antoni Nowak, 
Kacper Sierpień, Mateusz Słomka 
i Szymon Franczak. Skład drużyny 
Górnik Łęczna II: Miłosz Niewia-
domski, Nikodem Wyka, Oliwier 
Fryt, Paweł Gotowicki, Bartosz 
Antończak, Kacper Wójcik, Karol 
Więckowski, Bartek Łukasiewicz  
i Maja Wypych.

Dwaj sportowcy z łęczyń-
skiego klubu Fizjo-Sport we-
zmą udział w morderczej 
rywalizacji. Wystartują w 
biegu Rzeźnika. Do poko-
nania będą mieli dystans 80 
kilometrów.

Bieg Rzeźnika jest to-
warzyskim rajdem miłośni-
ków biegania i Bieszczad. 
Blisko osiemdziesięciokilo-
metrowa trasa wiedzie czer-
wonym szlakiem z Komań-
czy przez Cisną, góry Jasło  
i Fereczata, Smerek oraz poło-
niny do Ustrzyków Górnych. 
Limit czasu wynosi 16 godzin.

Wystartuje w nim nasza 
para zawodników tj. Maciej 
Kołodziejczyk i Paweł Dy-
lewski. Od 10 miesięcy przy-
gotowują się do startu, a teraz 
trenują 4 razy w tygodniu. 
Trasa biegu podzielona jest na 
pięć etapów pomiędzy którymi 
znajdują się punkty regenera-
cyjne. Przybliżone przewyż-
szenie trasy to +3235m pod-
biegów oraz -3055m zbiegów.

Celem zawodników z Łęcznej 
jest przede wszystkim dobiegnięcie 
do mety, co już samo w sobie jest 
wyczynem. Organizatorzy dają 
na przebiegnięcie całej trasy 16 

godzin. Maciek 
i Paweł chcie-
liby to zrobić  
w 12,5 godziny. 
Będą rywalizo-
wać z innymi za-
wodnikami, ale  
i z własnymi 
organizmami.
Bieg jest mę-
czący i wyma-
ga ogromnego 
wysiłku.

G. Kuczyński

Gotowi na Rzeźnika Sprzedam mieszkanie 32m2  
8 piętro (2 pokojowe – balkon) Cena 
do uzgodnienia. Tel. 665 324 742
Sprzedam działkę, 0,96h w 
Łęcznej, pomiędzy szpitalem a 
salą gimnastyczną, przeznacze-
nie – zabudowa jednorodzinna. 
Cena do uzgodn. Tel. 817521986, 
507086044 (po godz. 15).
Sprzedam mieszkanie M-3,  
47 m2, 2p. winda. Łęczna, ul. Sta-
szica. Tel. 602 840 111.
Sprzedam działkę budowlano-rolną 
w miejscowości Nowogród o pow. 
3000 mkw. Wymiary 25x120m, 
część budowlana 1000 mkw o wym. 
25x40m. Sieć wodociągowa na 
działce sąsiedniej, możliwość pod-
ciągnięcia, wydzielona skrzynka do 
przyłącza elektrycznego. Dojazd 
drogą utwardzoną szer. 5m potwier-
dzone notarialnie na wieczyste użyt-
kowanie. Działka oznaczona na pla-
nie zagospodarowania jako 152/11. 
Cena 100 tys. zł. Do negocjacji. 
Tel. 504-135-238, 600-378-236.
Kupię ziemię w okolicy Łęcznej. 
Tel. 605 231 439

Masaże lecznicze. 
Dojazd do pacjenta. 

Tel. 514-985-125 
Od 35 zł/masaż.

ogłoszenia drobne Sprzedam 4 działki budowlane, 
po 15 ar , 40-37m w Ludwinie Ko-
lonia, 3 km do jezior, 10 km do ko-
palni Bogdanka. Tel 608-389-355
Sprzedam mieszkanie M-2, 36 m2, 
2 pokoje z aneksem kuchennym, ul. 
Gwarków 7. Cena do uzgodn. Tel. 
691 332 272 
Sprzedam włsnościowe M-4 
63mkw, ul. Jasminowa 1, I p wy-
posażenie gratis, atrakcyjna cena. 
Tel. 81 462-74-72, 608-389-355
Sprzedam mieszkanie w tarasow-
cu, 71m2, 2/3 p., parkiet, nowe 
okna i drzwi, szafy „komandor”,  
zabudowa kuchni. Cena 260 tys. do 
uzgodnienia. Tel. 66 33 43 774

Przeniesiono tam klasy tech-
ników z „jedynki” pozostawiając 
liceum. Dziś w szkole na Bogda-
nowicza funkcjonuje Zespół Szkół 
Górniczych i Zespół Szkół im. 
Króla Kazimierza Jagiellończyka. 

W ostatnich tygodniach 

Koniec liceum
burmistrz Łęcznej Teodor Ko-
siarski zaproponował władzom 
powiatu przejęcie klas liceum 
pod skrzydła powiatu. Chociaż 
pomysł wymaga dopracowania, 
to oczywistym wydaje się, że  
w niedalekiej przyszłości liceum 
zmieni właściciela.                GK
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Szkoły dla młodzieży oraz 
dla dorosłych z terenu powiatu 
łęczyńskiego przedstawią swoją 
ofertę  na Targach Edukacyjnych, 
które odbędą się dnia 18 marca 
2015 roku, w godzinach 11.00 - 
14.30 w Zespole Szkół nr 2 na ul. 
Jaśminowej w Łęcznej. Przewidy-
wany jest udział 10 szkół. 

Głównym celem Tar-
gów Edukacyjnych jest pomoc 

uczniom szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w planowa-
niu kształcenia i przyszłej kariery 
zawodowej. Dla odwiedzających 
przygotowano wiele ciekawych 
atrakcji: pokazy prezentujące po-
szczególne szkoły, w tym kulinar-
ne, kosmetyczne, informatyczne, 
górnicze oraz konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami.  

(r)

Targi edukacyjne

Duża część naszego społeczeń-
stwa ciągle nie rozumie, że w wa-
runkach gospodarki rynkowej in-
gerencja państwa w gospodarkę to 
zawsze spore ryzyko. Pomoc z bu-
dżetu oznacza, iż płacimy my wszy-
scy. Na przywileje różnych grup 
zawodowych też składają się wszy-
scy pozostali. Taka zależność jest 
jednak mało zauważalna dla prze-
ciętnego Kowalskiego. Wprawdzie 
powoli, ale i to się zmienia. 

Zapewne wielu mieszkańców 
kibicowało górnikom z Kompanii 
Węglowej w ich walce „z rządem” o 
wsparcie dla nierentownych kopalń, 
nie zdając sobie sprawy, że takie 
wsparcie może zagrozić miejscom 
pracy ich samych lub kogoś bliskie-
go. A tak po prostu jest. Najdobitniej 
wyraził to Zbigniew Stopa, prezes 
LW „Bogdanka” w rozmowie z por-
talem górniczym wnp.pl. Stwierdził 
m.in. że dofinansowanie kopalń, któ-
re trafią do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a później zostaną sprzedane 
prywatnym firmom, jest niezgod-
ne z prawem oraz niesprawiedliwe  
i krzywdzące dla rentownych spół-
ek, takich jak Bogdanka. 

- Jesteśmy świadomi tego, 
że Kompania Węglowa sprzedaje 
węgiel poniżej kosztów jego wy-
tworzenia. (…) Jeżeli ktoś liczy, 
że otrzyma dofinansowanie, więc 
może sobie sprzedawać węgiel po 
każdej cenie, to musi się to spotkać 
z naszą reakcją. Przecież inne, 
zdrowe firmy tego nie wytrzyma-
ją. (…) Nie pozwolimy, by swymi 
cenami KW wyeliminowała nas  
z rynku. (…) Wystosowaliśmy pi-
smo do UOKiK-u. Wystosujemy 
kolejne, a ponadto zamierzamy wy-
stąpić do Brukseli o to, czy zasadne 
jest dofinansowanie kopalń, które z 
Kompanii Węglowej mają trafić do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Mają one być restrukturyzowane 
nie w celu likwidacji, tylko w celu 

sprzedaży innym podmiotom. A to 
jest przecież niezgodne z prawem.

Podobne stanowisko zajął Ka-
towicki Holding Węglowy. Stano-
wisko Bogdanki rozumie też Jerzy 
Markowski, były wiceminister go-
spodarki. Stwierdził on: Jest oczy-
wistym, że Kompania Węglowa bę-
dzie się starała sprzedać ten węgiel 
za każdą cenę. Jeżeli jednak będzie 
to polegało na nieuzasadnionym 
obniżaniu cen, poniżej kosztów wy-
dobycia - to po pierwsze zrujnuje to 
rynek cen węgla, co dotknie innych 
producentów, ale także samą Kom-
panię Węglową. Ubocznym skut-
kiem zmniejszania przychodów ze 
sprzedaży węgla - tylko i wyłącznie  
z powodu obniżenia jego cen - będzie 
skomplikowanie sytuacji w firmach, 
które sobie dotychczas radzą. Ta-
kich, jak Lubelski Węgiel, Katowicki 
Holding Węglowy czy Jastrzębska 
Spółka Węglowa, która również  
w 30 procentach produkuje węgiel 
energetyczny. Dlatego ja rozumiem  
i podzielam pogląd Zbigniewa Stopy. 

Oczywiście takich opinii nie 
podziela prezes KW. On uważa, że: 
Jeżeli nie będziemy sprzedawać za-
pasów to firma zbankrutuje i pewne 
jest przeszacowanie zwałów i to na 
dużo mniejszą wartość niż ceny ryn-
kowe, po których dziś sprzedajemy 
węgiel naszym kontrahentom. 

Tak wychodzą istotne różnice 
zdań i interesów. Na jaw wychodzi 
brutalna prawda: zbyt duża pomoc 
dla nierentownych firm może ozna-
czać upadek tych jeszcze rentow-
nych. Nie ma dzisiaj pytania: Czy 
rząd dołoży pieniędzy? Jest pyta-
nie: Czy ma pomóc KW, kosztem 
LW, KHW i JSW, by za pięć lat 
mieć dalej problem z niewydajną 
Kompanią? Tak właśnie musimy 
zacząć patrzeć na różne protesty, 
patrzeć z punktu widzenia całego 
kraju a nie konkretnej firmy.

R. Nowosadzki    

Pomoc dla KW, szkodą dla LW


