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Trzy szybkie pytania do burmistrza

Będzie remont drogi nad jeziora
Przebudowa drogi nad jeziora w końcu zostanie zrealizowana. Wybrano wykonawcę
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 820. Po zakończeniu prac
będzie przypominała ona drogę
do Milejowa, pojawi się nowy
asfalt i ścieżka rowerowa.
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Lublinie poinformował, że wykonawcą inwestycji za
kwotę 81,973 mln
zł zostanie firma
Strabag.
O remont drogi od wielu lat
dopominali się mieszkańcy, turyści, wójtowie, przedsiębiorcy.
Bezskutecznie, zawsze brakowało pieniędzy. Zostawał połamany i pofałdowany asfalt. Kiedy
wreszcie pojawiły się środki finansowe na remont całej drogi, tuż po wygranych wyborach
samorządowych w 2018 radni
sejmiku województwa lubelskiego pieniądze przesunęli na
drogę w powiecie kraśnickim,
skąd pochodzi marszałek województwa lubelskiego Jarosław

Stawiarski z PiS. Wywołało to
falę protestów i złość oszukanych przez PIS mieszańców
Łęcznej i Ludwina.
Dwukrotnie odbywały się
protesty na rondzie w Ludwinie,
aż w końcu jesienią ubiegłego
roku znalazły się pieniądze z

Rządowego Funduszu Polski
Ład na częściowe wyremontowanie drogi. Pierwszy etap
zakłada prace z Łęcznej do Dąbrowy. Będą chodniki, asfaltowa
ścieżka rowerowa i trzy ronda.
Za murem w kierunku Podzamcza, w Dratowie i przy obecnym
skręcie nad jezioro Piaseczno.
Jako ciekawostkę dodamy,
że droga przebudowana zostanie częściowo jako „przeciwdziałanie skutkom społecznogospodarczym Covid-19”
BB

Czy Łęczna dostanie pieniądze z nowego rozdania
Polskiego Ładu?
Mam fantastyczną wiadomość dla Naszych mieszkańców. W miniony poniedziałek
otrzymaliśmy promesę w wysokości ponad 15 mln zł na
realizację dwóch kluczowych
inwestycji. Pierwszy projekt
zakłada wybudowanie oraz
modernizację aż 16 dróg w
Łęcznej. Zadowoleni będą
mieszkańcy osiedla Słonecznego, Niepodległości oraz Starego Miasta. Drugi ogromny
projekt to budowa nowego
przedszkola na osiedlu Bobrowniki. Będzie to inwestycja budowana od podstaw w
okolicy Szkoły Podstawowej

15-lecie chóru Cordi Est
W tym roku mija 15 lat
od utworzenia łęczyńskiego
chóru Cordi Est. Powstał on w
2007 roku w Centrum Kultury
w Łęcznej, z inicjatywy kilkunastu osób – pasjonatów śpiewu
chóralnego. Od 2012 roku chór
działa przy parafii św Józefa.

Zakładzie Chóralistyki.
Repertuar zespołu obejmuje ponad 150 utworów o tematyce religijnej różnych epok: od
średniowiecza do współczesności. Zespół ma w repertuarze także ponad 50 utworów o tematyce świeckiej. Są to w większości

Członkowie zespołu wywodzą się z różnych środowisk,
zawodów oraz miejscowości.
Łączy ich zauroczenie możliwością wspólnego muzykowania i
umiłowanie pieśni.
Od początku istnienia zespołu dyrygentem jest pani Joanna Ćwirko – pracownik Wydziału Artystycznego UMCS w

utwory patriotyczne oraz opracowania melodii ludowych.
W roku 2019 chór wystąpił
w Koncercie Muzyki Filmowej w
Filharmonii Lubelskiej, brał udział
Diecezjalnym Dniu Muzyki Chóralnej oraz w spotkaniu z nowego
cyklu pod nazwą Śpiewanie u św.
Antoniego w Lublinie.
dok. na str. 2

nr 4 w Łęcznej. Napisaliśmy bardzo dobre projekty
i skutecznie pozyskaliśmy
zewnętrzne środki.
A co z Rynkiem II? Będzie betonoza?
Projekt rewitalizacji
był szeroko konsultowany
z mieszkańcami oraz został
zaakceptowany przez konsekratora zabytków wiele lat
temu. To właściwie na jego
wskazanie Rynek II miał zostać przywrócony do swojej
pierwotnej formy i być „płaski”. Jednak dzięki naszym
staraniom w ostatnim etapie
rewitalizacji zostanie posadzonych ponad 240 drzew.
Zostaną one rozlokowane w
południowej części Rynku,

wokół placu oraz przy ulicach
Starego Miasta. W ramach prac
pod kładką powstanie skwer
również z nową zielenią.
Boi się Pan referendum?
Wierzę w rozsądek mieszkańców Naszej gminy. Większość społeczeństwa docenia
jak dużo inwestycji powstaje
oraz jak skutecznie pozyskiwane są na ten cel środki zewnętrzne. Trwa rewitalizacja
Starego Miasta, budowa nowych dróg w centrum miasta
oraz modernizacja wiejskich.
Wniosek o referendum na kilkanaście miesięcy przed powszechnymi wyborami to jedynie zagrywka polityczna, która
ma na celu wypromować jej inicjatorów.
(red)

Nad jeziora mini obwodnicą?

Przed wyborami parlamentarnymi powstał program budowy 100 obwodnic w kraju. Na liście znalazła się Łęczna. Wyglądała na dopisaną w ostatniej chwili na potrzeby kampanii
wyborczej. Brak było jakichkolwiek konkretów, przekonywującego uzasadnienia dla takiej inwestycji.
Przyznała to nawet GDDKiA. techniczno-ekonomiczno-środoObwodnica Łęcznej to nowe za- wiskowe z elementami koncepcji
danie, dla którego proces inwe- programowej za ponad 2,1 miliostycyjny dopiero się rozpoczyna. na złotych. Po dwóch latach prac
Pierwszym etapem będzie opra- przedstawiono trzy koncepcje
cowanie dokumentacji w zakre- wytyczenia obwodnicy Łęcznej. Na
sie studium korytarzowego, a samym wstępie należy dodać, że w
kolejnym opracowanie studium każdym wariancie miałby to być jetechniczno-ekonomiczno-środo- dynie łuk jednojezdniowy wychowiskowego wraz z elementami dzący i wracający w drogę krajową
koncepcji programowej oraz uzy- 82 o szerokości jezdni 7 m.
skanie decyzji środowiskowej.
dok. na str. 3
Oczekiwania społeczności
lokalnej mówiły wtedy raczej o
potrzebie nowego lub rozbudowie dotychczasowego połączenia Łęcznej z Lublinem, a także
remontu drogi nad jeziora, ale
zamiast tego zrodził się pomysł
obwodnicy Łęcznej.
W maju 2020 roku w blasku
fleszy podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, studium
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KRONIKA ZDARZEŃ
Kosztowne perfumy

wyciek płynu chłodniczego. Akcja ratownicza trwała 1 godz. 20
Mieszkanka Łęcznej na jed- min., wzięły w niej udział dwa
nym ze znanych portali interne- zastępy straży pożarnej, 6 ratowych wystawiła ogłoszenie o towników oraz ZRM i policja.
sprzedaży perfum. Chwilę po
Utonął mężczyzna
publikacji ogłoszenia otrzymała
link służący do sfinalizowania
Policjanci wyjaśniają okotransakcji. Zamiast oczekiwanej liczności tragicznego zdarzenia
wpłaty na swoje konto w wyso- w miejscowości Dratów (gmina
kości 50 złotych, kobieta straciła Ludwin). 15 maja około godziny
500 złotych.
19.00 w zbiorniku wodnym uto29 maja policjanci z łęczyń- pił się 56-letni mężczyzna.
skiej komendy przyjęli zgłoszenie
- Ze wstępnych ustaleń polidotyczące oszustwa za pośred- cji wynika, że dryfujące w wodzie
nictwem popularnego portalu ciało mężczyzny zauważył mieszinternetowego. - 41-latka wy- kaniec gminy Ludwin, który płynął
stawiła na sprzedaż perfumy. po zbiorniku łódką – informuje
Chwilę po publikacji ogłoszenia starszy aspirant Magdalena Kraotrzymała wiadomość potwier- sna. Natychmiast wyciągnął go
dzającą zakup wystawionych na brzeg i rozpoczął reanimację.
perfum i w celu dokończenia pro- Niestety życia 56 - letniego mieszcesu transakcji została poproszo- kańca Lublina nie udało się uratona o podanie adresu mailowego wać. Jak ustalili funkcjonariusze
– informuje młodszy aspirant wcześniej mężczyzna widziany był
Izabela Zięba. Po podaniu maila na pomoście z wędką.
sprzedająca dostała sprecyzowaNa miejscu zostały przeną instrukcję postępowania oraz prowadzone czynności pod
link, w który miała kliknąć, aby nadzorem prokuratora. Ciało
potwierdzić zamówienie. Po klik- 56-letniego mieszkańca Lublina
nięciu w link, mieszkanka Łęcznej zostało zabezpieczone celem
wybrała swój bank, a następnie wykonania sekcji zwłok. Okozalogowała się do bankowości liczności zdarzenia wyjaśniają
internetowej. Kolejno wpisała łęczyńscy policjanci.
kody, które otrzymała w wiaZe statystyk Komendy
domości sms na swój telefon. Głównej Policji wynika, że od
Finalnie kobieta zamiast otrzy- początku kwietnia do 9 maja
mać płatność 50 złotych, straciła życie w wodzie straciło w Polsce
500 złotych.
już 31 osób.
r
Po raz kolejny przypominamy – jeśli sami coś sprzedajemy
to możemy podać swoje konto
w banku, natomiast logowanie
50 tysięcy złotych straciła
do niego i podawanie kodów
jest skrajnie niebezpieczne i mieszkanka Łęcznej. Na jej telefon
stacjonarny zadzwonił mężczyzna
bezzasadne.
podający się za prokuratora. PoinWypadek w Ciechankach formował, że pieniądze które po25 maja o godzinie 10.15 siada w domu są zagrożone.
Wczoraj do 91-letniej
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w mieszkanki Łęcznej na telefon
Łęcznej otrzymało zgłoszenie o stacjonarny zadzwonił mężczywypadku drogowym w miejsco- zna podający się za prokuratora.
wości Ciechanki Krzesimowskie Poinformował kobietę, że zagm. Łęczna. Doszło do zderzenia trzymano listonoszkę, która ma
dwóch pojazdów (dostawczy z powiązania z grupą przestęposobowym). Kierowcy pojazdu czą. Twierdził, że chcą kobietę
osobowego udzielono kwalifiko- okraść. Wypytywał o pieniądze
wanej pomocy przedlekarskiej a zgromadzone w domu. Kiedy
następnie przekazano przybyłe- seniorka oświadczyła, że posiamu na miejsce zdarzenia ZRM. da kilkadziesiąt tysięcy złotych
Zabezpieczono miejsce zdarze- wówczas oznajmił, że przyjedzie
nia, odłączono akumulatory w do niej policjant, który specjalpojazdach oraz ograniczono nym środkiem spryska pieniądze

Finisz prac drogowych w centrum 15-lecie chóru Cordi Est
To być może najważniejsza
droga wybudowana w ostatnich
latach. Chociaż nie jest najdłuższa, ma duże znaczenie dla komfortu poruszania się po Łęcznej,
a także dla bezpieczeństwa.
Do tej pory do centrum miasta
można było wjechać z jednej
strony, a za chwilę będzie można zrobić to już trzema drogami.
Poprawi to wygodę, powinno
ograniczyć okazjonalne korki,
wpłynie też na większe bezpieczeństwo. Dojazd straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego
będzie możliwy z pominięciem
drogi krajowej czyli al. Jana
Pawła II.

układanie nawierzchni bitumicznych, montaż słupów i opraw
oświetleniowych. Przed budynkami Starostwa Powiatowego
oraz przed kościołem p.w. św.
Barbary pojawiły się nowe miejsca parkingowe. Koszt inwestycji
to 5,3 miliona złotych.
To jednak nie koniec prac,
dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych już rozpoczęły się
prace nad II etapem inwestycji.
Zakłada ona kontynuację drogi
w kierunku południowym od
nowego ronda na ulicy Kardynała Wyszyńskiego aż do ulicy
Wierzbowej, w ten sposób z
osiedla Bobrowniki będzie moż-

Na ulicy Kardynała Wyszyńskiego drogowcy wybudowali
już rondo. Wprost z niego zjedziemy w kierunku Wameksu i
Urzędu Skarbowego. Druga drogowa odnoga prowadzi od stacji
paliw Lotos, przy starostwie po
drogę przy zakładzie energetycznym. Ten etap prac jest już
na finiszu. Roboty brukarskie
zostały już wykonane. Kończy się

na dojechać aż pod Wamex. Na
kierunku zachodnim nowa droga poprowadzi, aż pod sklep
Lidl i umożliwi wjazd na ulicę
Krasnystawską. Całkowity koszt
inwestycji, która ukończona zostanie jeszcze w tym roku to 3.3
mln. 95% pochodzi z Rządowego
Funduszu Drogowego.
BB

Straciła 50 tysięcy złotych
celem późniejszej identyfikacji.
Mężczyzna zabronił seniorce
odkładania słuchawki aby mieć
z nią stały kontakt. Następnie
kazał przygotować pieniądze.
Niestety kobieta uwierzyła w
historię oszustów, zgodziła się
na „współpracę” i postępowała
zgodnie z poleceniami.
Po jakimś czasie w mieszkaniu 91-latki pojawił się rzekomy
policjant. Spryskał przygotowane
pieniądze. Po chwili oświadczył,
że właśnie skończyła mu się substancja do opryskiwania i dlatego
musi pójść do komendy policji.
Po czym zabrał pieniądze i wyszedł, a telefoniczny rozmówca
rozłączył się. Seniorka myśląc,
że bierze udział w policyjnej akcji
straciła 50 tysięcy złotych. Na-

fot. Urząd Miejski w Łęcznej

stępnie o zdarzeniu poinformowała prawdziwych policjantów.
Pamiętajmy, policjanci nigdy nie zwracają się z prośbą o
przekazanie jakichkolwiek kwot
pieniędzy. Tego rodzaju sytuacje
są dowodem na to, że mamy do
czynienia z oszustami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
i podejrzeń należy jak najszybciej
skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić pod
numer alarmowy 112.
Rozmawiajmy o metodach
działania oszustów z babcią, z
dziadkiem, z sąsiadem mieszkającym w naszej okolicy. Poświęćmy chwilę na rozmowę. Kilka
słów przestrogi przed oszustami
może ochronić ich przed utratą
oszczędności życia. Wspólnie
zadbajmy o bezpieczeństwo
seniorów.
BB/KPP

dok. ze str. 1
Podczas pandemi, z okazii
setnej rocznicy urodzin papieża
Jana Pałwła II, chórzyści nagrali
w swoich domach utwór „Nie
lękajcie się” i opublikowali w
internecie na kanale YouTube,
a tegoroczny koncert kolędowy
był transmitowany online na Facebooku dla słuchaczy z różnych
stron kraju i świata.
W roku 2017 chór otrzymał
brązowy medal festiwalu Cantantes Lublinensis. Jest także Laure-

atem Nagrody Łęczyński Odyniec
Kultury za rok 2021 przyznawanej
przez Burmistrza Miasta Łęczna.
Uroczysty koncert jubileuszowy, uświetniony przez
znanych muzyków - kontratenor Piotr Olech i pianista Piotr
Chilimoniuk, połączony z ceremonią wręczenia statuetki, odbędzie się w niedzielę 3. lipca w
kościele pw św. Józefa Opiekuna
Rodzin w Łęcznej.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Zalane pola uprawne, łąki,
sady, podtopione gospodarstwa to rzeczywistość, która
dotyka część mieszkańców
trzech gmin gdzie było lub
nadal jest prowadzone wydobycie węgla kamiennego.
Istnienie kopalni Bogdanka to
impuls i szansa na wieloletni
rozwój nie tylko regionu, ale całego województwa lubelskiego.
Niestety skutkiem wydobycia
bywają podtopienia, zalewiska
wody i inne szkody górnicze.
Poza zalanymi polami, przez
które nie można optymalnie wykorzystywać swoich pól, istnieje także problem z zalewanymi
drogami dojazdowymi, a także
ptactwem, które ładnie wygląda, ale wychodzi z zalanych terenów wprost na pola uprawne
wyjadając nasiona i plony –
mówi sołtys wsi Kobyłki pani Karolina Kurlak. Kopalnia wypłaca
częściowe odszkodowania, ale
nie pokrywają one ponoszonych
strat – uważa kobieta.

żeby wodę wypompować, a i tak
jest jeszcze mokro w pomieszczeniach. Liczę, że w końcu kopalnia
uruchomi przepompownie i problem zostanie rozwiązany.
Z dokumentów, które udostępnia kopalnia wynika, że w
2020 roku na odszkodowania
z tytułu utraconego dochodu,
a także na naprawę szkód górniczych w ramach 194 ugód
przeznaczono łącznie 1 441 758
zł. W tym samym roku wynagrodzenie zarządu kopalni tylko dla
4 członków zarządu kosztowało
3 138 540 zł, to ponad 2x więcej
niż przeznaczono na likwidację
skutków działania spółki w jej
najbliższym sąsiedztwie.
Pod koniec maja na stronie
internetowej Gminy Ludwin pojawiła się informacja o rozpoczęciu oceny odporności obiektów
budowlanych i infrastruktury
technicznej na wpływy eksploatacji w granicach wsi: Kobyłki,
Kaniwola, Dratów i Dratów Kolonia. W związku z powyższym

Nie mniejsze problemy ma
inny rolnik z tej samej miejscowości Krzysztof Skrzypczak, u niego
na 20 hektarów ziemi aż 7 ha jeszcze w maju znajdowało się pod
wodą, która poza polami wdarła
się na gospodarstwo. – Zalaną
miałem całą oborę i sprzęt rolniczy, pompy pracowały całe dnie,

wójt Gminy Ludwin zwrócił się z
prośbą o udostępnienie do oględzin upoważnionym przez LW
„Bogdanka” osobom obiektów
budowlanych i ewentualnie posiadanej dokumentacji technicznej oraz udzielenie niezbędnych
informacji.
BB

Ciemna strona wydobycia
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Nad jeziora mini obwodnicą? Nie róbcie polityki naszymi rękami Górniczki wicemistrzyniami Polski
dok. ze str 1.
Jak wyglądają wspomniane
3 warianty?
Wariant 1 Projektowana
droga krajowa nr 82 w wariancie 1 omija Łęczną po północnej
stronie. Trasa drogi biegnie przez
tereny częściowo zabudowane i
rolnicze. Początek znajduje się
na projektowanym rondzie w
miejscowości Kol. Trębaczów,
w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 829. Na ww. skrzyżowaniu
droga zmienia kierunek na północny, przecina dolinę rzeki
Wieprz i m. Witaniów po czym
zmienia kierunek na wschodni i
poprzez tereny rolnicze dociera
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820. Następnie trasa
biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecina drogę
powiatową nr 2014L oraz dolinę
rzeki Świnki i dociera do istniejącej drogi krajowej nr 82, z którą
łączy się przez rondo.
Wariant 2 omija Łęczną po
południowej stronie. Początek
trasy zlokalizowany jest w miejscowości Zofiówka w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2017L. Początkowo droga przebiega równolegle
do istniejącej drogi powiatowej
nr 2017L. Następnie przecina
drogę powiatową i zmienia kierunek na południowowschodni,
przecina dolinę rzeki Wieprz i
dociera do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829. Następnie droga zmienia kierunek na
wschodni przecinając krawędź
obszaru Natura 2000, a następnie przebiega wzdłuż południowej krawędzi zabudowy
wielorodzinnej miasta Łęczna,
po czym przecina obszar przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Dalej droga biegnie w
kierunku północno-wschodnim

i dociera do istniejącej drogi
krajowej nr 82, z którą łączy się
poprzez rondo.
Wariant 3 omija Łęczną po
północnej stronie. Trasa drogi
biegnie przez tereny rolnicze z
rozproszoną zabudową. Początek trasy znajduje się w miejscowości Zofiówka, w rejonie
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2017L. Od strony północnej przewiduje się przecięcie i
przełożenie drogi nr 829 w ślad
istniejącej drogi gminnej. Dalej trasa przecina dolinę rzeki
Wieprz, drogę powiatową nr
2003L i dociera do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 813. Za
skrzyżowaniem trasa zmienia
łukiem kierunek na wschodni i
biegnie do skrzyżowania z drogą
nr 820. Od tego skrzyżowania
droga zmienia swój kierunek na
południowo-wschodni po czym
przecina drogę powiatową nr
2014L, oraz dolinę rzeki Świnki i dociera do istniejącej drogi
krajowej nr 82 z którą łączy się
przez rondo.
Obecny etap prac projektowych służy do wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu trasy oraz umożliwienie
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji. Kolejnym etapem
będzie wykonanie elementów
koncepcji programowej w celu
uszczegółowienia rozwiązań dla
wybranego wariantu trasy oraz
określenia wytycznych dla projektu budowlanego.
Otwarte dla mieszkańców
spotkanie z udziałem projektantów oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
odbędzie się 8 czerwca 2022 o
godzinie 16:00 w sali Rady Miejskiej w Łęcznej przy ul. Plac Kościuszki 22.
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Oddział psychiatryczny w Łęcznej?
Być może poza poradami w
przychodni i wizytami domowymi z pomocy psychiatrów będzie
można skorzystać na szpitalnym
oddziale.
20 osób na oddziale dziennym mogłoby korzystać z naszych usług już w drugiej połowie 2022 roku – mówi Krzysztof
Bojarski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Jeśli reforma lecznictwa psychiatrycznego wejdzie w życie z pomocy
mogłoby skorzystać jeszcze więcej osób, bo przewiduje ona decentralizację świadczeń. Więcej
mniejszych punktów niż wielkie
szpitalne molochy.
Dyrektor dodaje, że rozwa-

żana jest także opcja uruchomienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym.
Działania te wymagałyby jednak
dalszej rozbudowy szpitala.
Przypomnijmy 1 czerwca w
nowej części szpitalnej, czyli w
Bloku C rozpocznie działalność
Oddział Geriatrii z 20 łóżkami i
Oddział Rehabilitacji, który będzie dysponował miejscami dla
32 pacjentów. Miesiąc później
otwarty zostanie Oddział Medycyny Paliatywnej z 16 łóżkami. Do nowego skrzydła szpitala przeniesiony zostanie także
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z
Puchaczowa.
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Łęczna dołoży do sterylizacji psów i kotów
Rozpoczęła się akcja sterylizacji i kastracji psów oraz kotów,
które mają właścicieli i zamieszkują z nimi w Gminie Łęczna.
Akcja polega na dofinansowaniu z budżetu Gminy Łęczna kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji w wysokości
50%. Jej celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt
oraz kontrola populacji, a także poprawa bezpieczeństwa.

Akcja prowadzona będzie do
dnia 31 października 2022 r.
lub do wyczerpania środków
finansowych w budżecie Gminy
Łęczna przeznaczonych na ten
cel w roku 2022. Szczegóły oraz
wniosek dostępne są w Urzędzie
Miejski w Łęcznej. Zabiegi dla zakwalifikowanych zwierząt będą
realizowane w gabinecie weterynaryjnym w Brzezinach.
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– apeluje większość sołtysów po wniosku o referendum

Minął nieco ponad rok od
poprzedniego wniosku o referendum w Łęcznej. Wtedy to
lewicowy działacz Hubert Znajomski kojarzony z radnymi z
totalnej opozycji do burmistrza
nie zebrał odpowiedniej liczby
wymaganych podpisów.
Teraz zadania tego podjęła się trójka sołtysów również
kojarzona z opozycją. I tym razem wnioskodawcy nie próbują
odwołać burmistrza oraz członków rady miejskiej, a jedynie
samego burmistrza, co utwierdza w przekonaniu, że z częścią radnych jest im po drodze.
Formalnie pełnomocnikiem inicjatorów referendum w sprawie
odwołania Leszka Włodarskiego
ze stanowiska burmistrza Łęcznej jest Artur Stec, sołtys Starej
Wsi-Kolonia. Pod wnioskiem
podpisali się także sołtys Dariusz
Słomka z Witaniowa i Magdalena Łukasiak ze Starek Wsi-Stasin.
Zarzucają oni burmistrzowi brak
wizji rozwoju, mało inwestycji,
nawarstwiające się problemy.
- Referendum to jedno z narzędzi demokracji, z którego mogli
i skorzystali wnioskodawcy. Pytanie tylko o sens i koszty realizacji
takiego wniosku na nieco ponad
rok przed powszechnymi wyborami. Uważam, że dobrze wykonuję swoje obowiązki i chętnie
poddam się powszechnej ocenie
po pełnej kadencji. Dopiero to da
rzeczywisty obraz zrealizowanych
działań – mówi Leszek Włodarski

burmistrz Łęcznej. Bardzo dziwi
fakt, że wniosek o referendum
podpisali sołtysi z miejscowości,
w których na ten rok zaplanowano duże inwestycje drogowe. Na
drogę w Witaniowie i Podzamczu
przeznaczamy ponad 3 mln zł,
planujemy również gruntowną
przebudowę drogi wraz z budową
oświetlenia w Starej Wsi-Kolonia
z programu Polski Ład za kwotę
ponad 2 mln zł.
Referendalny wniosek trójki
sołtysów nie spodobał się pozostałym z nich. „Nie wyrażamy zgody
na uprawianie polityki przez niektórych radnych naszymi rękami.
Zostaliśmy powołani do współpracy na linii Urząd Miasta-mieszkańcy sołectw. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że kilku sołtysów
podejmuje decyzje w imieniu
wszystkich, bez naszej wiedzy i zgody”. Wniosek podpisała większość,
bo 11 z 16 sołtysów.
Po co marnować na referendum publiczne pieniądze
na rok przed wyborami? Po co
skłócać wieś z miastem? – pyta
sołtys Krzysztof Chałupnik sołtys Zakrzowa. Współpracujmy,
działajmy, ale nie róbmy zamieszania. My sołtysi nie damy
wciągnąć się w grę kilku osób,
które rękami wsi chcą zrobić sobie kampanię wyborczą.
Wnioskodawcy referendum
mają 60 dni na zebranie około
1,7 tysiąca podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie.
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Wójt Milejowa wystąpił do
ministra spraw wewnętrznych
i administracji z wnioskiem o
nadanie statusu miasta miejscowości Milejów-Osada.
Wniosek poprzedzony został
konsultacjami społecznymi oraz
zgodą Rady Gminy Milejów. To
realizacja obietnicy wyborczej

wójta Tomasza Surysia. Dzięki temu miejscowość ma mieć
większy prestiż niż obecnie.
Dotychczas w powiecie łęczyńskim jedynym miastem była
Łęczna. Milejów prawa miejskie
będzie mógł uzyskać najwcześniej od 1 stycznia 2023 roku.
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Milejów chce być miastem

Ostatni mecz sezonu Gór- Łęcznej z dorobkiem 52 punkniczki z Łęcznej zakończyły zwy- tów kończą sezon w Ekstralidze
cięstwem 1:0 nad Sportis KKP Kobiet na 2 miejscu.
Bydgoszcz. Było to pożegnalne
Zupełnie inaczej sytuacja

spotkanie dla dwóch piłkarek
wieloletniej kapitan Nataszy
Górnickiej, która kończy piłkarską karierę oraz Jolanty Siwińskiej, która zawiesza swoją
przygodę z piłką. Zawodniczki z

potoczyła się w męskiej piłce.
Po jednym sezonie z PKO BP Ekstraklasa żegna się Górnik Łęczna
zajmując ostatnie 18 miejsce w
tabeli.
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Co słychać na Starym Mieście?
Rynek II zmienia się nie do
poznania. Obskurny, połamany, nierówny plac ze stojącym
na środku niebieskim barakiem
zniknął na zawsze. Cięcia i to dosłownie dotknęły również drzewostanu, ale jak zapewnia ratusz,
zieleni przy Rynku II nie zabraknie.
Nasadzenia drzew zaplanowano
w ostatnim etapie prac.
Trwająca rewitalizacja to
jednak nie sam Rynek II. Prace
obejmują szeroki zakres ulic
m.in. Partyzanckiej, Kanałowej,
Placu Kanałowego, Bożniczej,
Północnej, 11-go Listopada,
Spółdzielczej, Nowokościelnej
i tzw. „Psiej Górki”, na których
trwały przebudowy.
Praktycznie wszystkie drogi,
parkingi i chodniki na Starym
Mieście zostały już wykonane.
Trwają jeszcze tylko roboty nawierzchniowe na Rynku II i roboty drogowe na ulicy łączącej Rynek I z Rynkiem II. Do wykonania
został skwer pod kładką, montaż
elementów małej architektury,
montaż monitoringu miejskiego,
wykonanie nasadzeń i zieleni. W
kamienicy zakończyły się roboty

budowlane – trwają przygotowania do wyposażenia centrum
działań społecznych.
Ile zieleni?
W ramach rewitalizacji Starego Miasta zostanie nasadzonych 240 nowych drzew. Na
samej płycie Rynku II zaplanowano zasadzenie 96 drzew – to
36 drzew więcej niż w pierwotnym projekcie. Pozostałe drzewa
będą posadzone wzdłuż odnowionych ulic i przy parkingach,
a także na skwerze pod kładką.
Wśród gatunków zaplanowanych do zasadzenia są m.in. klon
zwyczajny kulisty, robinia kulista,
ambrowiec kulisty, wiśnia kulista, conica, katalpa, tuja.
BB
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