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Medalowe występy 
naszych kickboxerów
Czytaj na str. 7

Radni chcieęli wycisnąć 
kasę z GKSu
Czytaj na str. 5

Rozmowa z burmistrzem Łęcznej

Trudne 
relacje 

samorządowe
Panie Burmistrzu Górnik Łęczna to wizy-

tówka miasta w kraju. Czy gminie potrzebny 
był konflikt z GKS-em?

Mnie również decyzja większości radnych 
oburzyła. Od lat wpieramy działalność sportową 
Górnika. Jestem zaskoczony, że radni odrzucili 
moją propozycję zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości stadionów sportowych.  Niestety 
po raz kolejny radni Kotuła i Fijałkowski wraz z 
członkami swoich klubów (klub PIS i Niezależni 
Łęcznej) chcieli swoimi decyzjami doprowadzić 
do zniszczenia dobrze funkcjonujących w Gmi-
nie mechanizmów. Na szczęście nasze apele 
wsparte głosami klubu, kibiców i mieszkańców 
Łęcznej przyniosły efekt. Ostatecznie radni wy-

cofali się ze swojej decyzji i Górnik został obro-
niony. Ze swojej strony deklaruję rozszerzanie 
współpracy z klubem. 

Czyli to nie był jedyny kontrowersyjny po-
mysł radnych?

Z przykrością musze stwierdzić, że nie jedy-
ny. Kilka miesięcy temu te same kluby radnych 
podjęły uchwalę zamiarową o likwidacji biblio-
tek. Kolejnym niezrozumiałym pomysłem jest 
próba rozbicia dobrze funkcjonującej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łęcznej. Na takie działania 
mojej zgody nie będzie. Stanowczo sprzeciwiam 
się psuciu oświaty oraz szukaniem oszczędności 
kosztem czytelników bibliotek. 

dok. na str. 3 

Oferta firmy Budimex zo-
stała wybrana jako najkorzyst-
niejsza w przetargu na budowę 
mostu w Łęcznej w ciągi drogi 
krajowej nr 82.

W przetargu ogłoszonym 
we wrześniu ubiegłego roku 
wpłynęło 11 ofert. Oceniane 
one były przy zastosowaniu 
następujących kryteriów: cena 
(60 proc.), doświadczenie kie-
rownika budowy (20 proc.), 
długość gwarancji jakości (20 
proc.). Najkorzystniejszą ofer-
tę za kwotę 36 659 756,12 zł 
złożyła firma Budimex.

Nowa przeprawa nad rze-
ką Wieprz powstanie obok ist-
niejącego obiektu, zbudowa-
nego w 1966 roku i będącego 

Wścieklizna już 
na Lubelszczyźnie. 

Uważajcie na zwierzęta
Wścieklizna to bardzo 

groźna i śmiertelnie niebez-
pieczna choroba dla zwierząt 
i ludzi. W Lubelskim znalezio-
no pierwszego chorego lista. 
Zwierzęta te można bez trudu 
spotkać także w Łęcznej.

Martwy lis znaleziony zo-
stał 14 lutego na terenie pose-
sji w Dęblinie. Chore zwierzę 
mogło przyjść z województwa 
Mazowieckiego gdzie odnoto-
wywano już kilkanaście przy-
padków choroby.

Wojewoda Lubelski zaka-
zał na terenie kilku powiatów 
organizowania targów, wystaw, 
konkursów, pokazów z udziałem 
psów, kotów oraz innych zwie-
rząt wrażliwych na wściekliznę; 
organizowania polowań i odło-
wów zwierząt łownych, za wy-
jątkiem odstrzałów sanitarnych 
dzików oraz polowań indywidu-
alnych bez udziału psów i na-
ganki, na zasadach określonych 
przez właściwych powiatowych 
lekarzy weterynarii.

Dok. na  str. 3  

Dawny budynek telekomunikacji i poczty, 
siedziba policji, a przez ostatnie lata prawie pusty 
i wystawiony na sprzedaż budynek Orange został 
kupiony przez Powiat Łęczyński. W jego wnętrzu 
powstanie bursa, a także „powiatowe centrum kul-

tury” oraz miejsce dla powiatowych instytucji.
Za pieniądze na przeciwdziałanie covid 

powiat kupił od Orange za kwotę 4,225 mln. 
budynek. Jego remont i przystosowanie ma 
kosztować kolejne 5,166 mln. zł a środki tym 
razem pochodzą z programu Polski Ład.

Bursa ma przyjąć uczniów już we wrze-

Zniknie Orange, będzie Gryf z bursą
śniu. Większość zajmą wychowankowie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego prowadzonej przez 
Akademię Sportu Górnika Łęczna. Dzisiaj mło-
dzi ludzie śpią w Kijanach, a na zajęcia i tre-
ningi piłkarskie dojeżdżają do Łęcznej. Zmiana 

będzie dużym ułatwieniem, a także przyniesie 
wymierne oszczędności pieniędzy i czasu. Po-
zostałe miejsca w bursie zostaną przeznaczone 
dla uczniów Powiatowych Szkół, którzy dzięki 
temu otrzymają szansę skorzystania z oferty 
oświatowej powiatu.

BB

Budimex wybuduje nowy most
już w złym stanie technicznym. 
Most zostanie wybudowa-
ny po lewej stronie, jadąc od 
strony Lublina. Będzie szerszy 
od dotychczasowego. Jezdnia 
będzie mieć siedem metrów 
szerokości, a po obu stronach 
powstaną półmetrowe opa-
ski bezpieczeństwa oraz ciągi 
pieszo-rowerowe o szerokości 
2,9 metra.

Nowy obiekt będzie też 
miał lepsze parametry użytko-
we. Konstrukcja mostu będzie 
przystosowana do obciążeń 
do 50 ton. Dzięki budowie w 
nowej lokalizacji, zmniejszy 
się też liczba kolizji z istnieją-
cymi sieciami kanalizacyjnymi 
i wodociągowymi w trakcie 

prowadzenia prac, a oś dro-
gi oddali się od zabudowy 
mieszkalnej.

Podpisanie umowy plano-
wane jest w pierwszej połowie 
2022 roku. Wykonawca będzie 
miał 23 miesiące na zrealizo-
wanie inwestycji od daty pod-
pisania umowy. W trakcie prac 
budowalnych planowane są 
zmiany w organizacji ruchu na 
DK82. Będzie to m.in. ograni-
czenie dopuszczalnej prędkości 
w rejonie placu budowy.

Stary obiekt wykorzystany 
będzie jako most objazdowy na 
czas prowadzonych robót i zo-
stanie rozebrany po oddaniu do 
użytku nowego mostu.

BB

24 lutego rosyjskie wojska przekroczyły 
granice Ukrainy i rozpoczęła się wojna, którą 
Putin rozpętał, by realizować swoje szalone wi-
zje wielkiej Rosji. Staliśmy się bezpośrednimi 
świadkami tragicznych wydarzeń rozgrywają-
cych się tuż za naszą wschodnią granicą. Rosja 
nie ograniczyła się w swoich kolejnych ruchach 
tylko do działań przeciwko siłom zbrojnym 
Ukrainy, ale rozpoczęła działania wymierzone 
w ludność cywilną. Od pierwszego dnia wojny 
zaczęliśmy się mierzyć z ogromną rzeszą ludzi 
uciekających przed bombami, przed strachem i 
niepewnością. I nie zamknęliśmy granic.

Od pierwszych chwil Polacy pokazali to, co 
w nas najlepsze, wyciągając pomocne dłonie do 
wszystkich uciekających przed tymi tragicznymi 

wydarzeniami. Działania pomocowe zaczęły się 
od osób prywatnych, które nie czekały na decy-
zje urzędów, władz, instytucji. Od ludzi, którzy 
nie patrząc na własną wygodę, spokój, pienią-
dze, możliwości, zaczęli organizować pomoc w 
każdy możliwy sposób.

Nie zabrakło takich osób i działań także 
w Łęcznej. Jednymi z pierwszych były osoby 
związane z jednym z łęczyńskich klubów spor-
towych i trenerem Konradem Płazą. Już w sobo-
tę wieczorem powstał pomysł, by wykorzystać 
pomieszczenia remontowanego budynku przy 
ul. Staszica 15 należącego do Łęczyńskiej Ener-
getyki i dzierżawionego na potrzeby działalności 
sportowej przez GKS Górnik Łęczna. 

dok. na str. 4
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KRONIKA ZDARZEŃ

Producent narkotyków zatrzymany
Na podstawie materiałów zgromadzonych przez łęczyńskich 

policjantów sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 2 mie-
sięcy wobec 41-latka z gm. Puchaczów. Policjanci podczas inter-
wencji domowej w jego pokoju znaleźli słoik z marihuaną. 

- W sobotę przed godziną 23:00 łęczyńscy policjanci zostali 
wezwani na interwencję  do jednego z domów w gminie Pucha-
czów – informuje starszy aspirant Magdalena Krasna.  Z relacji 
zgłaszającego wynikało, że jeden z mieszkańców awanturuje 
się. W trakcie wykonywanych czynności na miejscu interwencji 
funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 
W pokoju 41-letniego awanturującego się domownika zauwa-
żyli rozsypany susz roślinny. Podczas przeszukania pomieszczeń 
mundurowi znaleźli słoik plastikowy z zawartością marihuany. 
Łącznie policjanci zabezpieczyli 160 gramów tego narkotyku. Jak 
ustalili kryminalni mężczyzna najpierw zebrał konopie a potem 
je suszył i rozdrabniał.

41-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. 
Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w 
Lublinie, gdzie usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości środ-
ków odurzających. Wczoraj mężczyzna decyzją sądu został tym-
czasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Zgodnie z kodeksem 
karnym przestępstwo jakiego się dopuścił zagrożone jest karą 
nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Potrącony pieszy w szpitalu
73-latek z Łęcznej został potrącony na przejściu dla pieszych 

przez kierującego audi. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił 
do szpitala. Od pieszego pobrano krew do badań na zawartość 
alkoholu. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

- Do zdarzenia doszło wczoraj, 28 lutego około godziny 15:40 
w Łęcznej przy ulicy 11 listopada – informuje starszy aspirant 
Magdalena Krasna. Ze wstępnych ustaleń policjantów wyni-
ka, że 38-letni kierowca pojazdu marki Audi, jadąc od strony 
Ludwina potrącił na przejściu dla pieszych 73-letniego miesz-
kańca Łęcznej. Pieszy z obrażeniami ciała został przewieziony 
do łęczyńskiego szpitala. Pobrano od niego krew do badań na 
zawartość alkoholu. 

Kierujący pojazdem był trzeźwy, została pobrana od niego 
krew do badań na zawartość środków odurzających. Policjanci 

Pędził z prędkością blisko 200 km/h
Policjanci z drogówki zatrzymali kierowcę audi, który na dro-

dze ekspresowej pędził z prędkością 195 km/h. 27-letni mężczy-
zna został ukarany mandatem w kwocie 2500 złotych i otrzymał 
15 punktów karnych. Niebezpieczną jazdę zarejestrowało „oko” 
kamery w policyjnym bmw.

2 marca funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Lublinie patrolując nieoznakowanym radiowozem trasę 
S-12/17 zauważyli szybko jadący samochód marki Audi. Kie-
rujący nie zwracał uwagi na ograniczenie prędkości i lewym 
pasem wyprzedzał kolejne pojazdy. Funkcjonariusze widząc 
niebezpieczną jazdę od razu dokonali pomiarów prędkości. Jak 
się okazało w „oku” policyjnej kamery zarejestrowana została 
prędkość 195 km/h. Pojazd w pierwszym bezpiecznym miejscu 
został zatrzymany. 

Za kierownicą samochodu siedział 27-letni mężczyzna. Funk-
cjonariusze ukarali kierującego mandatem w kwocie 2500 złotych 
oraz nałożyli na niego 15 punktów karnych. 

Dwójka malutkich dzieci pod opieką ... 
upitej matki

Nietrzeźwa matka zajmowała się dwójką dzieci w tym nie-
mowlakiem. W organizmie miała ponad 3 promile alkoholu. 

Zgłoszenie o tym zdarzeniu policjanci otrzymali 22 lutego. Z 
informacji przekazanych dyżurnemu wynikało, iż w jednym z miesz-
kań pijana matka sprawuje opiekę nad dwójką małych dzieci.

- Interweniujący patrol zapukał do drzwi wskazanego miesz-
kania – informuje komisarz Kamil Gołębiowski. Jak się okazało 
była tam kompletnie pijana 33-latka. W mieszkaniu przebywały 
także dzieci kobiety w wieku 3 lat i 4 miesięcy. Kobieta podczas 
badania alkomatem „wydmuchała” ponad 3 promile. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze na miejsce wezwali za-
łogę karetki pogotowia. Dzieci zostały przekazane pod opiekę 
medyków. Funkcjonariusze powiadomili też sąd rodzinny, które 
zdecyduje o dalszym losie maluchów.

33-latka została zatrzymana i noc spędziła w policyjnej celi. 
Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty narażenia dzieci na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić 
kara do 5 lat więzienia.

Miał ponad 3 promile alkoholu
Niepewny tor jazdy pojazdu marki Opel zauważył świadek 

i od razu zadzwonił na numer alarmowy policji. Jak się okazało 
kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

- 22 lutego po godzinie 17:30 patrol ruchu drogowego otrzy-
mał informację, że kierowca pojazdu marki Opel, który porusza 
się ulicami Świdnika może być nietrzeźwy – informuje starszy 
aspirat Elwira Domaradzka. Świadczył o tym bardzo niepewny tor 
jazdy, najeżdżanie na trawnik oraz zmienianie kierunku jazdy bez 
sygnalizowania. Mundurowi zatrzymali opisywany pojazd na ul. 
Hotelowej. Za kierownicą pojazdu znajdował się 39-letni miesz-
kaniec Lublina, u którego przeprowadzone badanie na zawartość 
alkoholu wykazało ponad 3 promile. Mężczyźnie zatrzymano 
prawo jazdy, pojazd został odholowany na policyjny parking, a 
mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia.

Konsekwencjami prawnymi jazdy w stanie nietrzeźwości 
może być: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 
lat do lat 15, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tys. zł, kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

Posiadał 1,5 kilograma narkotyków
Kryminalni zatrzymali 23-latka, który w samochodzie i w 

użytkowanych garażach przechowywał prawie 1,5 kilograma 
gramów różnego rodzaju narkotyków: marihuany, amfetaminy, 
mefedronu oraz tabletek ekstazy. Były tam też woreczki do dys-
trybucji narkotyków, waga elektroniczna oraz ponad 40 tysięcy 
złotych w gotówce. Decyzją Sądu mężczyzna trzy najbliższe mie-
siące spędzi w areszcie tymczasowym.

W piątek późnym wieczorem na terenie Świdnika kryminalni 
próbowali zatrzymać 23-latka, podejrzewając, że młody mężczyzna 
może posiadać narkotyki. Ten schował się w swoim samochodzie 
i usiłował odjechać. Funkcjonariusze w samochodzie zatrzyma-
nego mężczyzny znaleźli ponad 100 gramów narkotyków, kolejne 
środki odurzające i substancje psychotropowe znalezione zostały 
w dwóch garażach zlokalizowanych na terenie miasta.

- Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 1,5 kilograma nar-
kotyków – informuje komisarz Łukasz Kasperek. Mężczyzna usły-
szał wczoraj zarzuty. 23-letni mieszkaniec Świdnika odpowie za 
posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz stosowanie prze-
mocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej 
czynności służbowej. W trakcie zatrzymania, 23-latek uderzył 
bowiem w twarz i klatkę piersiową policjanta starającego się 
unieruchomić jego samochód. Za powyższe przestępstwa grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w posta-
ci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Mandat dla nietrzeźwego rowerzysty
2500 złotych będzie musiał zapłacić rowerzysta będący w 

stanie nietrzeźwości. Tak wysoka grzywna to efekt zmian rządu 
PiS w taryfikatorze, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

Wczoraj po godzinie 17:00 w miejscowości Oleśniki polic-
janci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 56-latka z gminy 
Trawniki, który jechał na rowerze. Okazało się, że mężczyzna jest 
nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu 
w jego organizmie. Mundurowi zgodnie z nowym taryfikatorem 
nałożyli na rowerzystę mandat karny w kwocie 2500 złotych.

- Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku zmienił się 
taryfikator wykroczeń w ruchu drogowym – informuje starszy 
aspirant Elwira Domaradzka. Wysokość mandatów w przypad-
ku niektórych artykułów wzrosła znacząco. Obecnie za kierow-
anie rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 
promila) grozi mandat karny w wysokości 2500 złotych. Dotych-
czas mandat ten wynosił 500 złotych. Natomiast za kierowanie 
rowerem znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 
0,5 promila) aktualnie grozi mandat karny w wysokości 1000 
złotych. Wcześniej wynosił od 300 do 500 złotych.

zatrzymali mu prawo jazdy.
Policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Po wypadku cztery osoby w szpitalu
Cztery osoby trafiły do szpitala, wskutek obrażeń dozna-

nych podczas wypadku drogowego na DK 82 w miejscowości 
Osiedle Kolonia Trębaczów. Ze wstępnych ustaleń łęczyńskich 
policjantów wynika, że kierująca volvo nie udzieliła pierwszeń-
stwa przejazdu toyocie.

- Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego – informuje młodszy aspirant Izabela Zięba. Do wypadku 
z udziałem dwóch pojazdów doszło w sobotę po godzinie 10:00 
na drodze krajowej w miejscowości Osiedle Kolonia Trębaczów. 
Interweniujący na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili, że 33-
letnia kierowca volvo wyjeżdżając w lewo z drogi podporządko-
wanej na drogę krajową nie udzieliła pierwszeństwa prawidło-
wo jadącemu w kierunku Lublina 53-letniemu kierowcy toyoty. 
Kierujący pojazdów byli trzeźwi.

W wyniku wypadku do szpitala dziecięcego w Lublinie tra-
fiły dwie dziewczynki w wieku 2 i 10-lat. Do szpitala w Łęcznej 
trafiły dwie osoby dorosłe. 

Potrącony rowerzysta w szpitalu
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogo-

wego do którego doszło 7 lutego w  Puchaczowie. 21-letni kierow-
ca audi potrącił nastoletniego rowerzystę. W wyniku tego zdarze-
nia rowerzysta został przewieziony do szpitala w Lublinie. 

Do zdarzenia doszło przed godziną 18:00 w Puchaczowie. 
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-letni miesz-
kaniec gminy Rejowiec wykonując manewr skrętu w lewo na 
skrzyżowaniu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo 
poruszającemu się rowerzyście i potrącił go – informuje star-
szy aspirant Magdalena Krasna. W wyniku zdarzenia 16-letni 
cyklista, mieszkaniec gminy Puchaczów został przewieziony do 
szpitala w Lublinie. 

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. 
Żaden z nich nie był pod wpływem alkoholu.

Przejażdżka z narkotykami i pod ich wpływem
Policjanci z Posterunku Policji w Milejowie zatrzymali do kon-

troli 22-latka, który kierował samochodem pod wpływem narko-
tyków. Ponadto w trakcie przeszukania okazało się, że zarówno 
kierowca jak i 19-letni pasażer mieli przy sobie amfetaminę. 

W sobotę rano (5 lutego) policjanci z Posterunku w Milejo-
wie podczas patrolu zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie 
kierowcy mitsubishi, który na widok radiowozu skręcił w drogę 
biegnącą przez las, a następnie zatrzymał się w lesie.

Policjanci  dokonali kontroli mężczyzn podróżujących sa-
mochodem. W jej trakcie funkcjonariusze znaleźli w bocznych 
drzwiach auta zawiniątko z białą substancją, które okazało się wła-
snością 22-letniego kierowcy. Również 19-letni pasażer mitsubishi 
miał ukryty w swoim portfelu woreczek z białym proszkiem, który 
jak się tłumaczył znalazł pod mostem przy rzece. Wstępne badania 
wykazały w obydwu przypadkach, że jest to amfetamina.

Ponadto młody kierowca został poddany badaniu na zawar-
tość narkotyków w organizmie. Potwierdziły się przypuszczenia 
mundurowych, że znajduje się pod wpływem środków odurza-
jących. 22-latek przyznał się policjantom, że kilka godzin wcze-
śniej wcześniej zażył amfetaminę, a następnie wsiadł do swoje-
go samochodu. Od kierowcy została pobrana krew do badań na 
zawartość zakazanych substancji.

22-letni kierowca i 19-letni pasażer zostali zatrzymani i usły-
szeli zarzuty posiadania środków psychotropowych w postaci 
amfetaminy. Dodatkowo kierowca usłyszał zarzuty prowadzenia 
samochodu pod wpływem narkotyków. W świetle obowiązują-
cych przepisów za jazdę pod wpływem środków odurzających 
kierowca może trafić do więzienia nawet na 2 lata, dodatkowo 
grozi mu długoletni zakaz kierowania pojazdami i dotkliwe kon-
sekwencje finansowe.

8 osób w szpitalu po wypadku busa
Łęczyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-

gowego do którego doszło rano (24 stycznia) na drodze krajowej 
numer 82. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący 
tirem częściowo zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie otarł 
się o nadjeżdżającego z naprzeciwka busa, po czym bus wjechał 
do rowu i przewrócił się. 

- Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 6:00 w miejsco-
wości Zofiówka na drodze krajowej numer 82 – informuje star-
szy aspirant Magdalena Krasna. Kierowca tira jadący od strony 
Lublina w kierunku Łęcznej, częściowo zjechał na przeciwległy 
pas ruchu, gdzie otarł się o nadjeżdżający z naprzeciwka bus. W 
wyniku tego bus zjechał do przydrożnego rowu, a następnie prze-
wrócił się. Kierujący tirem odjechał z miejsca zdarzenia.

Busem pasażerskim relacji Łęczna - Lublin podróżowało łącz-
nie 13 osób. Osiem z nich zostało przewiezionych do szpitali w Łęcz-
nej, Lublinie i Lubartowie. 48-letni mieszkaniec Łęcznej kierujący 
busem był trzeźwy. Z miejsca wypadku zbiegł kierowca tira.

Intensywne czynności policji, a także własne ustalenia krymi-
nalnych pozwoliły na wytypowanie podejrzanego. Okazał się nim 
35-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna został zatrzymany i trafił 
do policyjnej celi. Zabezpieczono również samochód ciężarowy 

marki Iveco, którym kierował zatrzymany mężczyzna.

Pożar w Ciechankach
Nad ranem strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku 

mieszkalnego w miejscowości Ciechanki (gmina Puchaczów).
Do zdarzenia pojechał zastęp z KP PSP w Łęcznej oraz jed-

nostki OSP z Ciechanek, Ostrówka i Puchaczowa. Na miejscu po-
żaru i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że zapaliła się sadza 
w przewodzie kominowym.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia i wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania. Następnie do 
przewodu kominowego podano prąd proszku gaśniczego oraz 
wody. Po opanowaniu pożaru wybrano i dogaszono resztki pa-
lącej się sadzy. Pomieszczenia w budynku sprawdzono detekto-
rem wielogazowym, który nie wykazał obecności tlenku węgla. 
Działania zakończono, a zastępy wróciły do remiz.

Akcja ratowniczo - gaśnicza trwała 1 godzinę i 33 minut. 
Wzięły w niej udział 4 zastępy straży pożarnej i 15 ratowników.
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W tym roku Ludwińskie Święto Smaków 
„Tłusty Czwartek” obchodzone było w sied-
miu miejscowościach gminy Ludwin: Czarnym 
Lesie (19 lutego), Zezulinie Drugim (20 lute-
go), Zezulinie (23 lutego), Ludwinie, Grądach 
i Kaniwoli (24 lutego) oraz w Kolonii Dratów 
(26 lutego). 

W tym roku w ramach Tłustego Czwartku 
w Ludwinie odbyły się także warsztaty kuli-

Do finału zbliża się kolejny 
etap wyścigu o fundusze z rzą-
dowego programu Kolej Plus, 
do którego samorząd woje-
wództwa zgłosił pięć projektów. 
Mamy szansę między innymi 
na pociągi do Łęcznej i Janowa 
Lubelskiego oraz lepszy dojazd 
do Kraśnika. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. powinny pod ko-
niec marca utworzyć listę ran-
kingową projektów i podać ją do 
publicznej wiadomości.

Celem Programu jest uzu-
pełnienie sieci kolejowej o po-
łączenia kolejowe miejscowo-
ści o populacji powyżej 10 tys. 
mieszkańców. Program jest 
wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld 
zł stanowią środki z budżetu 
państwa, a ok. 1 mld zł muszą 
dołożyć jednostki samorządu 
terytorialnego.

O dotacje rywalizuje 47 in-

Trudne relacje samorządowe
dok. ze str. 1
Dopiero złożona przez kil-

kuset mieszkańców petycja 
zmusiła grupę radnych do re-
fleksji i mam nadzieję, do osta-
tecznego porzucenia swoich 
zamiarów.

A co z inwestycjami na 
2022 rok. Też wzbudzają tyle 
emocji?

Nigdy w historii gminy nie 
przeznaczaliśmy tak wielu środ-
ków na inwestycje. To ponad 23 
mln zł. Za sprawą skutecznie 
pozyskiwanych środków, więk-
szość to pieniądze zewnętrz-
ne. Dzięki temu zadłużenie 
Łęcznej z roku na rok maleje. 
Najważniejszymi inwestycjami 
są: II etap budowy sieci dróg w 
Łęcznej (od ul. Wyszyńskiego 
do ul. Wierzbowej oraz od ul. 
Księży Wrześniewskich do ul. 
Krasnystawskiej), termomoder-
nizacja SP 4 w Łęcznej, budowa 

żłobka publicznego, remont 
ulic Gwarków, Kasztelańskiej, 
Śródmiejskiej oraz remont dróg 
w Witaniowie, Podzamczu i 
Trębaczowie. W 2022 roku za-
kończy się również rewitalizacja 
Starego Miasta.  

Na Ukrainie toczy się woj-
na. W jaki sposób pomagacie?

Już od pierwszych dni woj-
ny widzę ogromne zaangażowa-
nie i wrażliwość mieszkańców 
Łęcznej. W naszych budynkach 
mieszka ponad 40 uchodźców. 

Wścieklizna już na Lubelszczyźnie. 
Uważajcie na zwierzęta

Dok. ze str. 1
A także trzymanie psów na 

ogrodzonym terenie zamknię-
tym, a kotów w zamknięciu. 
Póki co nie dotyczy to jeszcze 
powiatu łęczyńskiego, ale są-
siedni Lubartowski został do-
tknięty ograniczeniami.

Przypominamy że w Polsce 
obowiązkowemu ochronnemu 
szczepieniu przeciwko wście-
kliźnie podlegają psy powyżej 
3 miesiąca życia, a następnie 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
od dnia ostatniego szczepienia. 
Szczepień psów i kotów przeciw-
ko wściekliźnie dokonują lekarze 
weterynarii świadczący usługi 

weterynaryjne w ramach za-
kładu leczniczego dla zwierząt. 
Koszty szczepienia zwierzęcia 
pokrywa jego właściciel.

Brak szczepienia psa (i 
kota, którego właścicielem jest 
mieszkaniec terenu objętego 
obszarem zagrożonym wystą-
pieniem wścieklizny u zwierząt) 
jest wykroczeniem, za które 
grozi mandat karny w wysoko-
ści do 500 zł.

W ubiegłym roku odnoto-
wano łącznie 110 przypadków 
wścieklizny u zwierząt nie tylko 
tych dziko żyjących, ale też do-
mowych, np. kotów.

BB

Ludwińskie Święto Smaków
narne dla dzieci, na których młodzi kucharze 
piekli tradycyjne ciasteczka amoniaczki oraz 
lepili pierogi. 

Ważnym elementem tego ludwińskiego 
święta był konkurs kulinarny, w którym miesz-
kańcy rywalizowali ze sobą o statuetkę za 
najlepszą potrawę w dziewięciu kategoriach: 
ciasta, desery, chleby, pączki, pierogi, potrawy 
z ryb, z wieprzowiny, z drobiu oraz potrawy 
dietetyczne. Jak co roku zorganizowany został 
także konkurs na najlepszą nalewkę. 

Tegoroczne Ludwińskie Święto Smaków 
było również dobrą okazją do promocji pro-
duktów tradycyjnych, z których gmina Ludwin 
jest wyjątkowo dumna: chleb ludwiński, ma-
karon, kiełbasa dratowska, prosie pieczone z 
kaszą gryczaną, nalewka z mniszka lekarskiego. 
Produktem godnym uwagi jest również wino 
państwa Żuków. 

Podczas świętowania tłustego czwartku nie 

Kolejnych kilkudziesięciu przyję-
ły prywatne osoby. Ogromnym 
wsparciem jest stworzony przez 
wolontariuszy punkt tymczaso-
wego pobytu w obiekcie Górni-
ka przy ul. Staszica 15. W całej 
Łęcznej uruchomiono wiele 
punktów zbiórek, a mieszkań-
cy , za co im bardzo dziękuję, 
otworzyli swoje serca niosąc 
olbrzymią pomoc. Jesteśmy 
w stałym kontakcie z naszym 
miastem partnerskim Kowel na 
Ukrainie, gdzie systematycznie 
przekazujemy dary.  

Rozmawiało Pojezierze

zabrakło oczywiście akcentu 
artystycznego. W tym roku go-
ście mieli możliwość obejrzenia  
spektaklu „W kleszczach”, który 
powstał na warsztatach teatral-
nych zorganizowanych dla lu-
dwińskiej młodzieży poprowa-
dzonych przez Jarosława Figurę 
- aktora, reżysera i dyrektora 
technicznego Sceny Plastycz-
nej KUL. Co więcej, przygoto-
wana została także wystawa  
pięknego rękodzieła Bogdana 
Ładowskiego. Zwieńczeniem 
świętowania była Ludwińska 
Biesiada poprowadzona przez 
Marka Wąsika.

GL

westycji z całego kraju, (o szaco-
wanej wartości około 18 mld zł, 
które obejmują łącznie długość 
około 1500 km linii).

Z projektów zgłoszonych 
przez władze Lubelszczyzny 
największy dotyczy naszego re-
gionu, a jest nim połączenie z 
Lublina do Łęcznej i kopalni w 
Bogdance. Zgodnie z lokalnymi 
analizami  wskazano wariant, 
który zakłada prowadzenie linii 
od Dominowa, czyli pokrywa-
jący się znacznie ze szlakiem 
Lublin-Dorohusk. Jednak Urząd 
Marszałkowski forsuje wariant, 
w którym nowy tor łączyłby się 
z linią na lotnisko w Świdniku. Z 
Lublina do Łęcznej miałoby kur-
sować dziennie 14 pociągów, 
tyle samo byłoby powrotnych, 
zaś między Łęczną a Bogdanką 
miałyby kursować cztery pary 
pociągów dziennie.

Nowe linie kolejowe Kolejna inwestycja miałaby 
lepiej skomunikować Włodawę, 
dzięki doprowadzeniu 10 km 
torów do centrum i budowie 
nowej stacji Włodawa Miasto. 
Równocześnie zmodernizo-
wany miałby być szlak Chełm-
Włodawa, by pociągi pasażer-
skie mogły się rozpędzać do 120 
km/h. Samorząd deklaruje sześć 
par pociągów na dobę. Mowa 
jest też o przesunięciu przystan-
ku Okuninka Białe, który znajdu-
je się dziś 4 km od Okuninki.

Z naszego województwa 
zgłoszono ponadto wniosek o 
budowę linii Szastarka-Janów 
Lubelski-Biłgoraj, gdzie w ciągu 
dnia miałoby kursować 12 par 
pociągów. Linia do Biłgoraja 
miałaby przebiegać po istnie-
jącej linii 68 i odgałęziać się od 
niej w miejscowości Polichna, 
idąc w nowym śladzie przez 
centrum miasta Janów Lubelski 
oraz Frampol. Kolejny projekt 
związany jest z Kraśnikiem. Prze-

bieg linii do Kraśnika skierowany 
miałby być po śladzie obecnej 
linii nr 68, a następnie nowym 
odcinkiem od miejscowości Lasy 
do Kraśnika Fabrycznego. 

O rządową dotację rywali-
zuje też projekt elektryfikacji od-
cinka Rejowiec-Zamość i dopro-
wadzenie go do stanu, w którym 
pociągi pasażerskie mogłyby się 
poruszać z prędkością 120 km/h, a 
towarowe 80 km/h. Prace mmia-
łyby także obejmować budowę 
łącznicy Płoskie-Siedliska omija-
jącej stację Zawada oraz elektryfi-
kację odcinka Rejowiec Zachodni-
Rejowiec Południowy. Samorząd 
deklaruje uruchomienie sześciu 
par pociągów na dobę. Ostatnią z 
lubelskich inwestycji zgłoszonych 
do Kolei Plus jest elektryfikacja 
107 km linii od Lublina Północne-
go do Łukowa.

Program Kolej Plus zapla-
nowano do realizacji do 2028 
roku.

(nor)
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Takiego narodowego zrywy nie było od daw-
na. Polacy oddolnie ruszyli pomagać targanej 
wojną Ukrainie i jej mieszkańcom, którzy schro-
nienia szukają w naszym kraju. Pomagają ludzie 
przyjmując pod swój dach uchodźców, pomagają 
samorządy, a rząd… rząd tylko rządzi.

Wystarczyły pierwsze informacje o wy-
buchu powszechnej wojny na Ukrainie (bo na 
mniejszą skalę wojna trwa tam od 2014 roku), 
aby na przejściach granicznych pojawili się wo-
lontariusze z ciepłą odzieżą, posiłkiem, ofertą 
transportu i dachu nad głową. Do dzisiaj 1,5 
miliona Ukraińców przekroczyło już granicę z 
Polską.

W Łęcznej natychmiast powstała nocle-
gownia w obiektach MMA Górnik Łęczna przy 
ul. Staszica 15.

Natychmiast wszystkie szkoły, przedszkola, 
biblioteki, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, a także 

dok. ze str. 1
Po przedstawieniu pomysłu już w niedzielę rano klub dał 

zielone światło. Na portalu facebook zostało rzucone hasło, 
że potrzebna jest pomoc w przygotowaniu pomieszczeń, ich 
uprzątnięciu i dostosowaniu dla docierających tu Ukraińców. 
Ponieważ stan pomieszczeń był opłakany to plan zakładał, że 
prace potrwają ok. 2-3 dni. Jednak po apelu o pomoc zgłosiło się 
tak wielu chętnych, że udało się wszystko przygotować w ciągu 
zaledwie jednego dnia.

Potrzebna była nowa in-
stalacja elektryczna - znalazła 
się firma, która się tym zajęła. 
Potrzebna była naprawa in-
stalacji hydraulicznej, montaż 
pryszniców, umywalek - zna-
leźli się hydraulicy, którzy to 
wszystko zamontowali. Część 
wyposażenia jak umywalki, 
szafki czy baterie przekazała 
Castorama. Brakowało kuchni, łóżek, materaców, pościeli. Po-
wstał aneks kuchenny, zorganizowano łóżka polowe, łóżeczka dla 
małych dzieci, pościel. Z niczego w ciągu kilku godzin stworzono 
miejsce, które było gotowe przyjąć pierwszych potrzebujących. 
Początkowo zakładano, że będzie tu około 40 miejsc noclego-
wych. Obecnie jest ich około 55!

Z założenia jest to miejsce na pobyt krótkoterminowy i ko-

rzystający spędzają tu zazwyczaj od kilku godzin do 2-3 dni. Na-
stępnie jadą dalej, do rodzin, przyjaciół, znajomych, tam, gdzie 
udaje się im zorganizować pomoc na dłuższy czas.

Tu, na miejscu dostają to, co jest im najbardziej potrzebne: 
jedzenie, miejsce do odpoczynku, nocleg, dostęp do łazienki. 
Chorzy są przyjmowani w łęczyńskiej przychodni Salmed. Gdy 
jest taka potrzeba, do chorych przyjeżdża lekarz - pani Justyna 
Wróbel-Gnyp.

Braki na bieżąco sygnalizowane są poprzez portal społecz-
nościowy i za każdym razem 
spotykają się z błyskawicznym 
odzewem zarówno osób pry-
watnych jak i firm, dzięki czemu 
udaje się realizować działalność 
tego miejsca.

Została zakupiona pralka, 
a pracownicy łęczyńskiej firmy 
MediaExpert zafundowali su-

szarkę. Gdy okazało się, że przy-
jeżdżający potrzebują kontakto-
wać się z najbliższymi, a dzieci 
chcą obejrzeć bajki to łęczyński 
Mik-Net podpiął internet. Na 
ścianie powieszono telewizor. 

Każdego dnia akcję wspie-
rają osoby pomagające w dy-
żurach na miejscu, przywożące 
i odwożące potrzebujących, 
zajmujące się sprzątaniem, sor-
towaniem, praniem i wieloma 
innymi rzeczami. 

Bardzo duże wsparcie 
udzieliły firmy. Wśród nich za-
pewniający w dużej części co-

dzienne gorące wyżywienie bar „30-stka”, czy „Dworek nad 
Wieprzem”. Pieczywo jest dostarczane przez piekarnie „Grela” 
oraz „Oskroba”. Gotują również osoby prywatne. Wodę dostar-
cza firma Eden Springs.   

Wsparcia udziela także burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski 
odpowiadając na każdą prośbę. Z jego inicjatywy w „małej” szko-
le podstawowej udostępniono salę na sortownię przynoszonych 

Jak jeszcze możemy pomóc?
osoby prywatne zorganizowały zbiórki produk-
tów na potrzeby uchodźców w Polsce, a także 
dla walczących na froncie Ukraińców. Dzięki 
temu tylko w samej Łęcznej powstało kilka 
dużych magazynów z darami. 

Z Łęcznej wyjeżdżały już dwa duże 
transporty dla walczących Ukraińców, 
odbywało się to za pośrednictwem part-
nerskiego miasta Kowel. Nasi wschodni 
sąsiedzi dostali agregaty prądotwórcze, 
koce i buty oraz kilkanaście ton jedze-
nia! Kolejne bardzo duże transporty są w 
przygotowaniu.

Podobne oddolne inicjatywy dzieją 
się we wszystkich gminach powiatu łę-
czyńskiego. Wójt Ludwina Andrzej Chabros na-
wet 4 razy osobiście jeździł z darami za wschod-
nią granicę! Jak sam twierdzi, czuł się do tego 
zobowiązany! - Pomagamy naszym braciom w 

walce z okupantem.
We wszystkich samorządach naszego po-

wiatu powstają też punkty noclegowe, gdzie 
w bezpiecznych warunkach przyjmowani są 
uchodźcy, mieszkają w nich już setki osób. 
Na szczególne podziękowania zasługują także 

wszystkie osoby, które uchodźców przyjmują 
pod swoim prywatnym dachem, karmią i poma-
gają odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Jeśli nasi czytelnicy mają nadal ochotę 

wspierać Ukrainę, warto do punktów zbiórek 
przynosić przedmioty potrzebne bezpośrednio 
tam. Są to baterie, świece, śpiwory, karimaty, 
grube koce i zimowe kurtki męskie, rękawice 
robocze, środki higieny, środki czystości, bielizna 
termiczna, męskie buty od rozmiar 43 w górę, 

żywność trwała gotowa do spożycia 
(konserwy, słoiki) środki opatrunko-
we. Prosimy jednocześnie o przeka-
zywanie pomocy całymi paczkami 
tych samych produktów. Oszczędza-
my wtedy czas na ich sortowanie w 
punktach przyjęć. Zamiast kupować 
wszystkiego po jednej sztuce, lepiej 
przynieść całą paczkę ręczników, 
świec, bielizny, skarpet lub mydła.

Pomagać można także poprzez 
deklarację swojej pomocy czy to w 

miejscach takich jak to przy ul. Staszica 15, czy 
też w swojej gminie o gotowości do przyjęcia 
Uchodźców.

Grzegorz Kuczyński

przez mieszkańców Łęcznej ubrań, butów, środków czystości i 
innych potrzebnych rzeczy.  

Należy podkreślić, że to wszystko udało się dzięki pomocy 
wielu osób, które błyskawicznie odpowiedziały na apel i które 

cały czas aktywnie uczestniczą w tej akcji i pomocy. 
Codziennie są to dziesiątki osób i firm bezinteresow-
nie poświęcających swój czas i pomagające w każdy 
możliwy sposób. Nie trzeba było nikogo przekonywać, 
namawiać, a setki ludzi i tak ruszyło do niesienia po-
mocy, tworzenia punktu, przyjmowania ludzi z Ukra-
iny. W ten sposób do dzisiaj przez obiekt przewinęło 
się znacznie ponad 600 osób i z każdym dniem jest 
ich kilkadziesiąt więcej!

Nie sposób nie wspomnieć o innych wspiera-
jących mocno całą akcję. Wśród nich są takie firmy 
jak: Piątek Bus, która pomaga w przewozach osób; 
podobnie p. Łukasz Tylec i firma „Zabij Szkodnika”, 
który udostępnia swojego busa; firma Vosti, która 
sfinansowała zakup 20 łóżek; HDS Herkules, która 
nieodpłatnie udostępniła kontener do przechowy-
wania rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjo-
nowania; PGKiM, który codziennie odbiera śmieci. 
Kosze do sortowania dostarczanych rzeczy zapewnił 
p. Janusz Czapliński. To wreszcie ludzie i firmy z ca-
łego kraju i świata codziennie przekazujące pomoc 

nie tylko dla Łęcznej.
Po informacji o ludziach marznących na przejściach granicz-

nych pojawił się pomysł wykonania i dostarczenia na nie „kok-
sowników”. I tu błyskawicznie pojawiło się wsparcie od kopalni 
Bogdanka i firmy MR Bogdanka, która zaprojektowała i wykonała 

50 takich palenisk.
Warto dodać, że Łęczna nie tylko przyjmuje, ale także wy-

syła pomoc dalej, do miejsc, gdzie jest niezbędna, na Ukrainę. 
Cały czas ludzie monitorują sytuację i odpowiadają na apele o 
pomoc i wsparcie dobiegające z różnych miejsc.

Tomasz Pastuszak
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Niebywałe chluba Łęcznej, jej wizytówka i powód rado-
ści dla wielu kibiców czyli Górnik Łęczna padł ofiarą radnych. 
Zdecydowali oni o nałożenie po raz pierwszy w historii na 
stowarzyszenie GKSu konieczności zapłaty ponad 250 tysięcy 
złotych podatku od nieruchomości za stadion na którym grają 
najlepsze zespoły w Polsce!

Radni z Łęcznej pobierają sowite wynagro-
dzenie. W grudniu ubiegłego roku sami sobie 
zafundowali podwyżki. Do tego tak zmienili 
przepisy, że ich dieta automatycznie wzrasta 
wraz z pensją minimalną. W ten sposób już 
po miesiącu po przyznaniu sobie podwyżek w 
Nowy Rok 2022 wchodzili z wizją styczniowej 
waloryzacji!

W czasie maksymalnego zaciskania pasa w 
samorządach, wszędobylskiej drożyny, szaleją-
cych cen gazu, benzyny i prądu radni z Łęcznej 
postanowili podnieść swoje wynagrodzenia. 
Obecnie zarabiają już ponad sto procent wię-
cej niż w momencie obejmowania funkcji w 
2018 roku!

Po trzech podwyżkach diet radni zarabiają 
już na rękę następująco:

Krzysztof Matczuk - 2107 zł, 
Piotr Winiarski - 1806 zł, 
Renata Okoń - 1806 zł, 
Michał Targoński - 1655,50 zł, 
Mariusz Fijałkowski - 1655,50 zł, 
Jarosław Łuczyński - 1505 zł, 
Piotr Kotuła - 1505 zł, 
Marzena Florek – 1505, 
Grzegorz Pelica - 1505 zł, 
Łukasz Sawicki - 1505 zł, 
Michał Czajkowski - 1505 zł, 
Iga Zawisza-Klimkiewicz - 1505 zł, 
Zbigniew Łagodziński - 1204 zł, 
Adam Susz - 1204 zł, 
Teodozja Syta - 1204 zł, 
Danuta Szychta-Zagwodzka - 1204 zł, 
Jan Skibiński - 1204 zł, 
Tomasz Dudek - 1204 zł, 

Radni na wypasionej diecie. 
Publikujemy listę płac 

Halina Mazurkiewicz - 1204 zł, 
Antoni Pasieczny - 1204 zł, 
Marek Wojciechowski - 1204 zł

Taki stan rzeczy zirytował mieszkańców. Do 
tego radni będący w opozycji do burmistrza m.in. 
Piotr Kotuła wskazywali, aby oszczędności zaczy-
nać od siebie. Na reakcje nie trzeba było długo 
czekać. Jeszcze w styczniu pojawiła się propozy-
cja burmistrza Leszka Włodarskiego o obniżenie 
swojego wynagrodzenia do minimum, oraz diet 
radnych do symbolicznych 100 zł, aby ich pra-
ca miała charakter społeczny, a nie zarobkowy. 
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, miały 
zasypać dziurę w systemie śmieciowym. Radny 
Kotuła rakiem zaczął wycofywać się ze swoich 
słów, mówiąc, że został źle zrozumiany i miał 
na myśli oszczędności na głupich pomysłach… 
a nie na dietach! Jak nie trudno się domyślić, 
radni którzy chwilę wcześniej otrzymali trzecią 
podwyżkę, nie zgodzili się na propozycję bur-
mistrza o obniżenie swoich wynagrodzeń. Nie 
zgodzili się także, aby zmniejszyć uposażenie 
samego burmistrza.

W dyskusji padały nawet odwołania do Pi-
sma Świętego. - Godzien jest robotnik płacy swo-
jej – mówił nawiązując do biblijnego cytatu radny 
Grzegorz Pelica. Stwierdził też, że samorządowcy, 
którzy reprezentują w radzie mieszkańców, pra-
cują w dużej mierze społecznie, ale nie mogą 
tracić finansowo na swojej aktywności.

Z zaprezentowanych przez Leszka Włodar-
skiego wyliczeń wynikało, że zmniejszenie wy-
nagrodzenia i diet mogłoby przynieść ok. 450 
tys. zł oszczędności w budżecie Łęcznej.

BB

Wojna polsko-polska o 
„Górnika”

Od kilku miesięcy obser-
wuję wojnę w Łęczyńskim sa-
morządzie o podatek od nieru-
chomości od stadionów spor-
towych. O ile poprzednia Rada 
Miejska i jej przepisy były przy-
chylne stowarzyszeniu GKS Gór-
nik Łęczna o tyle obecna Rada 
stwarza problem na miarę woj-
ny polsko-polskiej na łęczyń-
skim poletku samorządowym 
pomiędzy organem wykonaw-
czym, a stanowiącym.

Już w grudniu można było 
podjąć uchwałę zwalniającą 
obiekty sportowe z podatku i w 
ten sposób wykazać przychyl-
ność dla rozwoju kultury fizycz-
nej w naszej gminie. Niestety 
zabrakło dobrej woli i temat 
zdjęto z porządku obrad Rady 
Miejskiej. Czy wydarzyło się 
to dlatego, że była w tej spra-
wie przychylność burmistrza, 
a radni od dłuższego czasu 
starają się robić mu na prze-
kór?  Temat stał się gorącym 
kartoflem dla radnych, którzy 
chcieli od niego uciec. A może 
to wszystko przez populizm 
radnych i pieniądze z „Gór-
nika” miałyby przykryć aferę 
z podnoszeniem sobie diet?  
Obserwując z boku ten „ka-
baret” odnoszę wrażenie, że 
w obecnej Radzie brak jest 
kompetentnego lidera, jakim 

była śp. pani Krystyna Borkow-
ska, a już na pewno nie jest 
nim obecny Przewodniczący p. 
Matczuk, który w żaden spo-
sób nie potraf ułożyć współ-
pracy na linii Rada-Burmistrz.  
Czy chodzi tutaj o prywatne ani-
mozje czy o pokazanie, kto tutaj 
jest ważniejszy? A może o kur-
czowe trzymanie się stołka? W 
końcowym etapie konsekwen-
cje ponosi Stowarzyszenie GKS 
Górnik Łęczna, a w szczególno-
ści dzieci i młodzież uczęszczają-
ca na zajęcia w klubie. Dyskusje 
na sesji, wypowiedzi niektórych 
radnych i kuriozalne ich oświad-
czenia pokazałt jak wielkie 
jest niezrozumienie problemu 
i ignorancja pseudo polityków 
formatu starowiejskiego w 
kwestiach działalności stowa-
rzyszenia klubów sportowych 
i organizacji pozarządowych. 
To nie burmistrz sieje zamęt 
i mowę nienawiści, ale radni 
którzy w mediach opublikowali 
oświadczenie i bali się pod nim 
nawet podpisać. Pokazaliście 
swoją prawdziwą twarz nęka-
jąc niezdecydowanych radnych 
telefonami i nakazując im, żeby 
nie popierać Górnika! To wy 
załatwiacie prywatne sprawy 
typu droga do własnego pola 
czy zmiana pod siebie planów 
zagospodarowania wykorzy-
stując swoją pozycję w radzie. 
Wcale nie reprezentujecie inte-
resów łęczyńskiego społeczeń-
stwa, a jedynie swoje własne. 
Na szczęście nadchodzi czas 
rozliczeń.

Kibic

Radni chcieli wycisnąć kasę z GKSu, 
żeby opłacić podwyżkę swoich wyższych diet?

Gdyby decyzja została po-
trzymana oznaczałoby to, że 
GKS musiałby płacić miastu oko-
ło 550 tysięcy złotych rocznie 
właściwie tylko za to, że stadion 
jest w Łęcznej i w odróżnieniu 
do innych stadionów w Polsce 

nie jest własnością miasta…. 
Odczytane zostałoby to jako 
kara, bo Górnik Łęczna wyko-
nuje obowiązki, które normalne 
wykonują samodzielnie miasta 
czyli rozwija i pielęgnuje sport. 
Jednak zamiast podziękowań 
nad GKSem zawisła groźba ban-
kructwa. Krótkowzroczność rad-
nych mogła skończyć się bardzo 
źle. I tym razem nie popisał się 
radny Grzegorz Pelica będący 
przewodniczącym Komisji Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Spraw 
Młodzieży! On także chciał do-
kręcić śrubę sportowemu sto-
warzyszeniu. Nie brakuje gło-

sów, że niektórzy radni chcieli 
otrzymać podatek od GKSu, aby 
pokryć niedobory w budżecie 
gminy Łęczna wywołane przez 
ich podwyżkę diet!

Na szczęście po pierwszej 
decyzji części radnych uderza-

jącej w GKS doszło do wielkiego 
poruszenia. O zmianę apelowa-
li członkowie klubu, burmistrz 
Łęcznej, kibice i mieszkańcy. 
Ogólnopolskie media nie szczę-
dziły słów krytyki pod adresem 
radnych. Presja społeczna ka-
zała im gasić pożar, usiąść do 
stołu rozmów. W efekcie bur-
mistrz ponownie złożył taką 
samą uchwałę jaj wcześniej o 
zwolnieniu GKS z konieczno-
ści płacenia podatku, ale tym 
razem decyzja radnych była 
odmienna! Kibice z Łęcznej 
odetchnęli z ulgą. 

BB
Obok prezentujemy przesłany do naszej redakcji kibicowski komentarz.

Na kilku publicznych bu-
dynkach będących własnością 
lub współwłasnością Powiatu 
Łęczyńskiego zawisły bannery 
niby informacyjne, niby promo-
cyjne, ale wyglądające jak zwy-
kłe bannery reklamowe osoby 
wiceministra Artura Sobonia.

Podobne bannery zawisły w 
wielu miejscach województwa 

lubelskiego w tym, co szczególnie 
bulwersuje, na budynkach szkół.

Wszystkie bannery łączy 
jedno, poza informacją o pienią-
dzach z programu „Polski Ład” 
znajduje się na nim ogromne 
zdjęcie uśmiechniętego Artura 
Sobonia sekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Finansów oraz jego 
imię i nazwisko. Bannery do 
złudzenia przypominają te wy-
korzystywane przez Sobonia w 
trakcie kampanii wyborczej do 
sejmu sprzed trzech lat.

Rządzone przez PiS staro-
stwo nie widzi nic złego w ob-
wieszeniu publicznych budyn-
ków takimi banerami, twierdząc, 
że są one wyłącznie informa-
cyjne. Jednak miedioznawca 
UMCS Paweł Nowak nie ma 

Autopromocja za publiczne pieniądze?
wątpliwości, że bilbord zawiera 
zbyt wiele elementów perswa-
zyjno-manipulacyjnych, aby 
można byłoby go uznać jedynie 
za informacyjny.

Stanowczy sprzeciw prze-
ciwko działaniu starosty Krzysz-
tofowi Niewiadomskiemu wy-
rażają działacze stowarzyszenia 
Polska 2050 - Jako Stowarzysze-

nie Polska 2050 oraz jako repre-
zentanci oburzonych bilbordami 
mieszkańców powiatu łęczyń-
skiego wyrażamy nasz stanow-
czy sprzeciw wobec tego typu 
praktyk politycznych na budyn-
kach należących do starostwa 
powiatowego – napisał Rafał 
Maksymowicz.

BB
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Zrobiono to w chwili, kiedy rząd Mateusza 
Morawieckiego zapowiedział zamrożenie płac w 
budżetówce w ustawie budżetowej na 2022 rok 
i zrobił to drugi rok z rzędu. Podniósł się szum. 
Aby go przykryć posłowie przegłosowali ustawę 
gwarantującą podwyżki uposażeń Prezydentowi 
RP oraz przedstawicielom władzy samorządo-
wej. Obiekcje opozycji, w tym poprawki senatu 
zostały odrzucone. Większość samorządów i 
samorządowców ochoczo skorzystała z moż-
liwości otrzymywania sporo 
większych apanaży.

Pod koniec listopada pisa-
liśmy jakie podwyżki przyznali 
sobie i staroście z PiS radni po-
wiatowi. Przypomnijmy. Uznali 
(rządząca większość), że za-
sługują na najwyższe możliwe 
podwyżki, dzięki czemu starosta (z wyrównaniem 
od 1. sierpnia) zarabia 19.470 zł brutto a na przy-
kład przewodniczący rady ma dietę – 2.900 zł a 
radny bez funkcji – 1.700 zł.

Nie byli jedyni. Śladem powiatowego samo-
rządu ochoczo podążyli radni z Puchaczowa. To 
tym bardziej ciekawe, bowiem wielokadencyjny 
wójt Adam Grzesiuk (PSL), który nie cieszył się 
popularnością wśród radnych i miał przyznane 
minimalne pobory, nagle odzyskał zaufanie i 
nie kto inny jak opozycyjny radny wystąpił o 
przyznanie mu maksymalnej podwyżki. No i 
wszystko poszło gładko i sprawnie. Wójt (z wy-
równaniem od 1. sierpnia) zarabia 19.470 zł 
brutto. Radni też niemało. Przewodniczący rady 
i zastępca rady mają diety po 2.147 zł na rękę 
(było 1.342 zł), przewodniczący komisji stałych 
2.061 zł (było 1.288 zł), a radni bez funkcji 1.717 
zł (1.073 zł).    

Władza ma się dobrze

W Spiczynie podwyżki były niższe. Dochody 
przewodniczącego wzrosły z 850 zł miesięcznie 
do 1000 zł, wiceprzewodniczącego z 250 zł na 
700 zł, przewodniczących komisji z 250 do  600 
zł, pozostałych radnych z 200 zł na  500 zł.

Ciekawie odbywało się przyznawanie pod-
wyżek w gminie Cyców. - Ustawodawca zrobił 
nam prezent bardzo kłopotliwy - ocenił 29 listo-
pada podczas sesji Rady Gminy Cyców wójt Wie-
sław Pikuła (KWWyborców Wspólna Sprawa). 

Dodał też, że aktualnie samo-
rządy borykają się z trudnymi 
budżetami (podwyżki cen 
energii, paliwa itp.), a ponad-
to konstrukcja przymusowych 
podwyżek wprowadza zamie-
szanie pod koniec roku bu-
dżetowego, w którym takich 

ekstra wydatków nie przewidziano. 
Dlatego skromne zresztą podwyżki przyzna-

no z datą obowiązywania od 1. stycznia 2022. W 
przypadku radnych nie ma to znaczenia, gorzej z 
pensją wójta. - Skoro ja sam też jestem za później-
szym terminem ustawowej podwyżki, to może nikt 
nie będzie tego chciał negować – powiedział mi 
wójt Pikuła. Podwyżka dla wójta jest minimalnie 
wyższa niż ustawowe minimum 80 proc. Stanowi 
je pensja zasadnicza 9.100 zł, dodatek funkcyjny 
2.520 zł i 30% dodatek specjalny. Dieta radnego 
z 300 zł wzrośnie do 450, dodatek przewodniczą-
cych komisji stałych z 300 na 500 zł. Dieta prze-
wodniczącego rady wyniesie 2100 zł.

Prawdziwy kontredans w sprawie samo-
rządowych diet i pensji burmistrza odbył się w 
Łęcznej. Ale o tym można przeczytać w innym 
tekście „Demagogia królowała na sesji rady”.

R. Nowosadzki

30 lipca 2021 prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie podwyższające pensje nie 
tylko dla premiera, ministrów czy wiceministrów, ale też innych wysokich rangą urzędników 
państwowych jak wojewodowie, rzecznicy itp. Skorzystali na tym również posłowie i senato-
rowie, których uposażenia są ustawowo powiązane z pensjami wiceministrów. 
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 Sprzeciw wobec 
kłamstw telewizji

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem 
chrześcijańskim. Jest świętem ruchomym.  Papież Pius X (1903-
1914) chciał ustalić stałą datę Wielkanocy. Pomysł spotkał się 
jednak ze sprzeciwem Kongregacji ds. Obrzędów.

Polakom kojarzy się przede wszystkim z poranną rezurekcją 
(resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie) a po powrocie do 
domu z uroczystym śniadaniem wielkanocnym i dzieleniem się 
święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, 
wielkanocne baby i mazurki. Mówiąc o symbolach tych świąt 
większość wymieniłaby jeszcze malowanie pisanek, śmigusa-
dyngusa w drugi dzień świąt i oczywiście wcześniejsze świecenie 
potraw w kościołach czyli tzw. 
święconkę.

Mało kto już wie, że np. 
malowanie pisanek czy pole-
wanie się wodą w Poniedziałek 
Wielkanocny, wywodzi się jesz-
cze ze starosłowiańskich „po-
gańskich” tradycji związanych 
z Jarym Świętem. A mazurek 
wielkanocny wypiekany w wielu 
domach pochodzi z ... Turcji. W 
Polsce zaczęto piec mazurki w 
XVII wieku.  Ale dlaczego mazur-
ki wypieka się właśnie na Święta 
Wielkanocne? Słodkie ciasto ma 
być nagrodą po trwającym 40 
dni Wielkim Poście. Z kolei inne popularne ciast baba (babka) 
„przywędrowało” do naszego kraju ze wschodu, a dokładniej 
z rejonów Litwy i Białorusi. Charakterystyczny kształt wypieku 
nawiązywał do spódnic noszonych przez kobiety w święta. Po-
pularny zaś zajączek wielkanocny nie ma nic wspólnego z kultu-
rą chrześcijańską, wywodzi się z czasów pogańskich, w których 
symbolizował płodność i dobrobyt.

Odnośnie święconki warto wiedzieć, iż każdy składnik koszycz-
ka wielkanocnego ma swoją symbolikę. Pisanki symbolizują nowe 
życie, chleb Ostatnią Wieczerzę, wędlina koniec postu, sól ochronę, 
masło dobrobyt, ciasto umiejętności a baranek Chrystusa.

To co oczywiste dla Polaka może być zupełnie nieznane w 
innych, zwłaszcza odległych od nas krajach. Chociaż stanowimy 
jedną wielką chrześcijańską rodzinę, właściwie każdy kraj ma swoje 
specyficzne zwyczaje związane z obchodzeniem tych świąt. Przyj-
rzyjmy się więc kilku z nich, dla nas być może kontrowersyjnych.

Australia 
W Australii miesza się wiele kultur, co widać także po ob-

chodach Wielkanocy. W Niedzielę Palmową, wierni tak jak w 
Europie udają się do kościołów z palemkami, tyle że często są 
one wykonane z prawdziwych liści palmy. Z palmowych liści wy-
konuje się też krzyże. Później zarówno palemki jak i wykonane 
z nich krzyże zostają spalone. Popiół jest przechowywany aż do 
Środy Popielcowej i to właśnie nim posypywane są głowy wier-
nych na znak pokuty. 

Zbiorowe wychodzenie na 
ulice w porze nadawania wie-
czornego „Dziennika Telewi-
zyjnego”, tzw. spacery świdnic-
kie, zainicjowano w Świdniku 
w dniach 5 – 14 lutego 1982. 
W odpowiedzi na „spacery” 
władze przedsięwzięły szereg 
działań represyjnych wobec 
mieszkańców Świdnika. Po roz-
propagowaniu spacerów przez 
Radio Wolna Europa i prasę 
podziemną, podobne formy 
protestu społecznego były kon-
tynuowane w następnych tygo-
dniach m.in. w Lublinie i Puła-
wach. Akcja została zainicjowa-
na przez działaczy podziemnej 
„Solidarności” w Swidniku, a 
nietypową formę protestu wy-
myślił Jan Kaźmierczak, trener 
bokserów ze świdnickiej Avii, 
działacz NSZZ “Solidarność”, 
a potem podziemnej opozycji. 
Właśnie mija 40. rocznica tych 
wydarzeń.

W miniony piątek rozpo-
częły się obchody upamiętnia-
jące 40. rocznicę „świdnickich 
spacerów”. Wzięli w nich udział 
przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, 
świdnickich związków, instytu-
cji oraz placówek oświatowych, 
a także szereg mieszkańców. 
Pod tablicą upamiętniającą to 
wydarzenie złożone zostały 
kwiaty, odśpiewano hymn, nie 
zabrakło też okolicznościowych 
przemówień.

Australijczycy zdecydowanie częściej niż europejczycy nie 
obchodzą świąt w domu, co nie znaczy, że nie obchodzą ich w 
gronie rodziny i przyjaciół. Zazwyczaj nie zasiadają jednak przy 
świątecznym stole a przy … grillu, gdzie królują mięsa, warzywa, 
a często także dynia. Specyficznym świątecznym daniem są słod-
kie bułeczki ozdobione symbolem krzyża. 

Bermudy
Legenda głosi, że pewien katecheta na Bermudach szukał 

prostego sposobu na zademonstrowanie wniebowstąpienia 
Chrystusa do nieba i wpadł na pomysł, aby zrobić to za po-
mocą latawca ozdobionego obrazem Jezusa. W rezultacie w 

Wielki Piątek niebo nad Ber-
mudami wypełniają kolorowe 
latawce wykonane z patyków 
i bibuły.

Filipiny 
Na Filipinach wierni przy-

wiązują ogromną wagę do po-
kuty i oczyszczenia duszy przed 
Wielkanocą. I pokutują w kon-
trowersyjny sposób, od które-
go odcina się nawet Kościół. 
Najczęstszym aktem wyznania 
win jest biczowanie się w Wielki 
Piątek. Mężczyźni nawet przez 
kilka godzin chodzą po ulicach 
z naciętymi (np. żyletkami) 

plecami, uderzają w nie specjalnymi bambusowymi biczami i 
opryskują krwią każdego, kto się do nich zbliży. Innym dosyć 
częstym zwyczajem jest niesienie krzyża lub czołganie się po 
ulicy. Trwa to nierzadko kilka godzin. Męczennik otoczony jest 
grupą osób, które utrudniają mu drogę bijąc go drewnianymi 
pałkami i biczami. 

Ostatnią grupę stanowią śmiałkowie, którzy pozwalają się 
ukrzyżować na znak jedności z Panem. Rokrocznie kilkanaście 
osób daje się przybić się do krzyża na kilka minut. Pierwsi wyko-
nują to w formie prawdziwego przedstawienia. Mają mikrofon, 
otoczeni są wiankiem modlących się kobiet, niczym prawdziwy 
Jezus a towarzyszą im rzymscy żołnierze, jęki i pieśni.

Oczywiście praktykom tym poddaje się stosunkowo nieliczna 
grupa Filipińczyków. Cierpiętnicy mają własne powody aby wziąć 
udział w tych ceremoniach, może to być chęć zadośćuczynienia 
za popełnione grzechy albo wdzięczność za otrzymane łaski. Co 
ciekawe dookoła stoją kolorowe stragany, budki z jedzeniem, pije 
się alkohol a wszystkiemu towarzyszy świąteczna atmosfera.

Hiszpania 
Mieszkańcy Hiszpanii przez ostatni tydzień nie chodzą do 

pracy. Dlatego charakterystycznym elementem przez cały Wielki 
Tydzień są długie, ciągnące się w nieskończoność procesje po-
kutników, którzy w specjalnych strojach pokutnych z kapturami, 
krzyżami, świecami, często boso, idą ulicami miast i pokutują za 
swoje grzechy. 

Egzotyczne zwyczaje Wielkanocne Na południu Hiszpanii w Wielkim Tygodniu odbywają się 
procesje pasyjne, organizowane przez katolickie bractwa. Zaczy-
nają się one już w Niedzielę Palmową. Pierwsza procesja idzie 
z wielkim, ważącym kilka ton ołtarzem. Pod nim, ukryci za spe-
cjalnymi zasłonami idą ci, którzy go niosą. Oblicza się, że ciężar, 
który przypada na każdą osobę wynosi nawet 50 kg. Hiszpanie 
przechodzą z tymi ołtarzami przez całe miasto, modląc się i śpie-
wając pieśni – co ciekawe połączone z muzyką flamenco.

Irlandia 
W Wielką Sobotę w miastach tego ultrakatolickiego narodu 

odbywają się pochody, podczas których ludzie manifestują swoje 
zmęczenie długim postem i chęć rozpoczęcia świętowania. Para-
dzie przewodzi lokalny rzeźnik, który ... niesie zawieszonego na 
kiju śledzia! Mieszkańcy biją rybę – będącą symbolem postu – 
kijami, pałkami i czym kto ma. Tak zmaltretowany śledź zostaje 
w końcu wrzucony do rzeki. Wtedy rzeźnik nakłada na ten sam 
kij udekorowany kwiatami barani udziec, który ma zwiastować 
czas ucztowania. 

W Irlandii kultywuje się też zwyczaj tańczenia wokół wielka-
nocnego ciasta. Kto wytrzyma najdłużej i będzie tańczył do upa-
dłego, otrzymuje wypiek (a potem się nim dzieli z bliskimi).

Szwecja
Jedną z dziwniejszych tradycji to wielkanocne wiedźmy. W 

Szwecji oraz części Finlandii, w Wielki Czwartek lub w Wielką 
Sobotę odbywa się mini Halloween. Dziewczynki i chłopcy w 
wieku 7-12 lat zakładają długie spódnice oraz kolorowe chusty 
na głowę i chodzą od drzwi do drzwi, zbierając do miedzianego 
garnuszka różne smakołyki. Tradycja ta pochodzi od starych wie-
rzeń, że w Wielki Czwartek wszystkie wiedźmy lecą w niemieckie 
góry na spotkanie z Szatanem. Aby je odstraszyć i uniemożliwić 
im powrót, Szwedzi palą ogniska, puszczają fajerwerki i petardy, 
aż do Niedzieli Wielkanocnej.

Bez względu jednak na te specyficzne zwyczaje, których 
tutaj zostały przedstawione tylko przykłady, dla wszystkich 
Wielkanoc (Pascha) pozostaje najstarszym i najważniejszym 
świętem chrześcijańskim (obok Bożego Narodzenia), upamięt-
niającym śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

oprac. Ryszard Nowosadzki

Jak wyjaśniał burmistrz 
Świdnika Waldemar Jakson, 
obecne pokolenie powinno 
wiedzieć o tym, co zdarzyło 
się 40 lat temu oraz czcić tych, 
którzy brali udział w spacerach. 
Wówczas mieszkańcy pokona-
li bowiem strach i w ramach 
protestu spacerowali, choć po 
ulicach jeździły czołgi, strzelano 
do ludzi, były też aresztowania 
i internowania. 

Następnie odbył się pokaz 
laserów, po którym zgroma-
dzeniu udali się na symboliczny 
spacer. W Miejskim Ośrodku 
Kultury można też było obej-
rzeć film dokumentalny Mag-
daleny i Rafała Kołodziejczy-
ków pt. Na przekór grudniowej 
nocy. Opowiada on o wydarze-
niach na Lubelszczyźnie sprzed 
40. lat, pokazanych są z per-
spektywy fikcyjnego bohate-
ra – fotografa. Oczywiście nie 
zabrakło też inscenizacji. Były 
koksowniki, wystawa sprzętu 
ZOMO oraz patrole Milicji Oby-
watelskiej.

Robi się przykro, że histo-
ria się powtarza – państwowa, 
a właściwie partyjna telewizja 
znów raczy nas z ekranu nie-
prawdziwymi i zmanipulowa-
nymi informacjami. Celuje w 
tym TVP info – tyle że robi to 
przez cały dzień i dzisiaj trudno 
byłoby wybrać godzinę analo-
gicznego protestu. 

rkn

Już kilka tygodni po nielegalnym wprowadzeniu w PRL 
stanu wojennego, mieszkańcy Świdnika a wkrótce również Lu-
blina i Puław w chwili kiedy zaczynał się Dziennik Telewizyjny, 
wychodzili na spacer ulicami miast. 
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ogłoszenia drobne
Sprzedam powystawowy iPhone 
5 SE 64GB srebrny BEZ BLOKAD, 
nowy akumulator, etui. W ideal-

nym stanie, w 100% sprawny, bez 
żadnych wad czy uszkodzeń.
Cena 450 zł. T: 517 984 470

Wynajem koncentratorów tlenu 
do tlenoterapii - skuteczna rehabili-
tacja pocovidowa - T: 509 483 065

Zabudowy meblowe:
meble kuchenne na wymiar, szafy 

przesuwne, meble łazienkowe.
Tel. 600 549 188

Poszukuję siedliska w okolicach 
Łęcznej. T: 513 686 864

Grający wodzirej / Dj - oprawa 
muzyczna małych imprez rodzin-
nych, okolicznościowych, firmo-

wych. T. 602 811 876
Sprzedam rower miejski damski. 
Bardzo dobre podzespoły, rama 
alu, przerzutka wbudowana w 

piastę, prądnica wbudowana w 
piastę, bagażnik. Koła 26 cali. 

W chorwackiej miejscowości Karlovac od-
był się Puchar Europy w kickboxingu „Karlovac 
Open”. W szranki stanęło prawie 1000 zawod-
ników ze 143 klubów i 27 krajów, zgłoszonych 
do ponad 1600 startów indywidualnych. W 
tym gronie znalazło się także dwóch zawod-

ników łęczyńskiej sekcji Lubelskiego Klubu 
Sportów Walki Dan. Ich łupem padły w Chor-
wacji trzy medale.

Dwukrotnie na podium stanął Igor Gło-
wienka (kadet starszy do 42 kg). W formule 
pointfighting wygrał dwa pojedynki z zawod-
nikami bułgarskimi i dopiero w półfinale uległ 
Węgrowi, późniejszemu zwycięzcy kategorii, 
zdobywając ostatecznie brąz. W formule light-
contact pokonał Rumuna i Bułgara ulegając w 
finale zawodnikowi mołdawskiemu i zdobył 
ostatecznie srebrny krążek. 

Paweł Bielecki startując wśród kadetów 

Ekipa Lubelskiego Klubu Sportów Walki 
Dan wzięła udział w seminarium szkoleniowym 
kickboxingu, które w Pabianicach prowadził 
trener kadry Włoch Manuel Nordio. 

Gospodarzem imprezy był partnerski klub 
danowców - Azja Pabianice, a patronem Polski 
Związek Kickboxingu. W seminarium wzięło 
udział około 130 uczestników z 17 klubów, a 
miłym akcentem była obecność trenerów kadr 
narodowych. Do Pabianic przyjechali reprezen-
tacyjni szkoleniowcy Agnieszka Turchan (za-
razem wiceprezes PZKB), Zenon Pawlikowski, 
Leszek Jobs i Henryk Piwowar. Trener Manuel 
Nordio przeprowadził łącznie 14 godzin zajęć 
w dwóch grupach wiekowych, dzieląc się swą 
bogatą wiedzą z zakresu formuł light-contact 
i kick-light. 

Mimo covidowych problemów i kwaran-
tanny niektórych zawodników w szkoleniu 

Manuel Nordio szkolił kickboxerów

wzięła udział dwunastka reprezentantów LKSW 
Dan z sekcji w Świdniku, Łęcznej i Piaskach. 
Już w wakacje włoski trener odwiedzi naszych 
sportowców ponownie podczas obozu letniego 
w Krasnobrodzie.

rk

Kolor biało-bordowy. Stan bardzo 
dobry. Cena 500 zł. 

T: 692 53 53 66

WGN Biuro Nieruchomości 
Skutecznie sprzedajemy 

nieruchomości - 
Mieszkania, domy, działki. 
Zadzwoń! tel. 513 686 864

Sprzedam gospodarstwo/siedlisko. 
Dom, działka 1,55ha, Busówno.

220 tys. zł. Tel. 513 686 864

Medalowe występy naszych kickboxerów
młodszych -37 kg w pointfighting już w pierw-
szej walce trafił na faworyta kategorii z Węgier 
ulegając 3:4. W kick-light po wolnym losie w 
pierwszej rundzie w świetnym stylu pokonał 
innego Węgra. W walce o wejście do finału 
spotkał się z bardzo dobrym reprezentantem 
Izraela. Wynik wyrównanej, zaciętej walki 
zmieniał się co chwila, ostatecznie po dwóch 
rundach dwóch sędziów orzekło remis, trzeci 
wygraną Izraelczyka, który ostatecznie wygrał 
przez wskazanie sędziowskie. Paweł Bielecki 
zdobył więc brąz.

Warto wspomnieć, że we wszystkich prze-
granych walkach nasi reprezentanci spotkali się 
z późniejszymi złotymi medalistami. Zawodni-
ków do startu przygotowywali trenerzy Piotr 
Bernat i Bartłomiej Daniel. Kolejnym konkursem 

w kalendarzu łęczyńskich sportowców będzie 
turniej Polish Open w taekwon-do, który odbę-
dzie się w połowie marca w Dzierżoniowie. 

P. Bernat


