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Rozpoczyna się dyskusja moderowana
Teodor_Kosiarski: Witam serdecznie wszystkich Państwa, miło mi, że znaleźliście czas na rozmowę
truthfully: Panie Burmistrzu widzimy że kampania w naszym mieście jest mdła jedynie pojedyńcze osoby coś chcą osiągnąć - czy to wszystko
musi być takie mizerne??
Teodor_Kosiarski: Jest to chyba wyraz zmęczenia polityką kreowaną na samej górze...
truthfully: Panie Burmistrzu co Pan zrobi dla nas ludzi młodych, chciałbym usłyszeć obietnice nie puste deklaracje, prosze to podać w pkt: np
zrobię to..... itd (oczywiście w czasie tej kadencji)
Teodor_Kosiarski: Nigdy nie składam obietnic, tym bardziej pustych. Chcę, żeby nasze miasto było dobrym miejscem dla
zamieszkania przez każdego obywatela, a młodzież miała przede wszystkim odpowiednie szkoły, odpowiednie miejsca rozrywki
kulturalnej i sportowej
MIK6: dlaczego nie powstał salon gier hazardowych na deptaku? przecież to nowe miejsca pracy i rozrywki. jak pan głosował na sesji??
Teodor_Kosiarski: Na sesji głosują tylko radni, burmistrz nie ma prawa głosu na sesji. Radni byli przeciw.
MIK6: dlaczego na ulicach jest ciemno - co z oświetleniem Panie Burmistrzu??
Teodor_Kosiarski: O jaką ulicę konkretnie chodzi? Może to tereny spółdzielcze?
piotrek: dobry wieczór jestem Ciekaw kto pozyskał pieniądze na budowe szpitala z Bogdanki
Teodor_Kosiarski: Mimo, że nie jest to zadanie burmistrza, w 2004 roku pozyskałem z Bogdanki 1 500 000 zł i przekazałem na
budowę szpitala
truthfully: gratuluje infrastruktury : czy rozwój Łęcznej dalej bedzie szedł w tym kierunku?? a co z mieszkaniami dla nas młodych brak nowych
bloków czy Pan moze coś na to poradzić?
Teodor_Kosiarski: Budowa dróg, mam nadzieję, otworzy nowe tereny pod budownictwo i myślę że spółdzielnie mieszkaniowe
zaczną budować.
MIK6: ile osób niepełnosprawnych i na jakich stanowiskach zatrudnił pan przez okres kadencji?
Teodor_Kosiarski: W Urzędzie pracują 3 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Stosujemy zasadę konkursów przy naborze
pracowników, a dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowaliśmy nasze budynki (wejścia, toalety)
Barti: Panie Burmistrzu jak pan sobie wyobraza rozwoj naszego maista na czym chce Pan oprzeć rozwój naszego miasta
Teodor_Kosiarski: Rozwój ten chciałbym oprzeć na potencjale drzemiącym w naszych mieszkańcach i ich inicjatywie w kierunku
rozwoju własnych małych przedsiębiorstw
zaba_15: Dlaczego handel na starym mieście jest niekontrolowany przez żadne służby?? Nielegalnie handluje się tam papierosami i alkoholem?
Co zamierza Pan z tym zrobić?
Teodor_Kosiarski: Handel ten kontroluje przede wszystkim policja i służby skarbowe. Wraz z rozwojem naszej Straży Miejskiej
będziemy się też do tego włączać
darnok: Panie burmistrzu jak Pan ocenia swoje szanse w tegorocznych wyborach?
Teodor_Kosiarski: Chciałbym wygrać w pierwszej turze, co byłoby z korzyścią dla miasta i mieszkańców :)
darnok: Czy planuje Pan otwarcie jakiejs wyszej uczelni w łęcznej ?
Teodor_Kosiarski: Niestety, nie mam takich możliwości, a starania w kierunku uruchomienia studiów górniczych AGH nie
spotkały się z zainteresowaniem władz tej uczelni
pytacz: Panie Burmistrzu czy skyp-park służy młodzieży? Czy uregulowane są już wszystkie sprawy. Bo z oświetleniem staneło

Teodor_Kosiarski: Z rozmów z młodzieżą wynika, że jest to dla nich dobre miejsce do rekreacji i zabawy
piotrek: Szpital pan Winiarski chodził po instytucjach podlagających starostwu (pracuje w jednej z nich) i mówił że to jego zasługa
Teodor_Kosiarski: Jeden człowiek jeszcze nic nie zbudował i nie ma takiej możliwości
darnok: Mam pytanie niezwiazane z polityka Czy wybiera sie pan na dzisiejszy mecz??
Teodor_Kosiarski: Tak i zapraszam wszystkich
MIK6: kiedy planuje i czy wogóle planuje Pan odrestaurowanie starego miasta? a jeżeli tak to dlaczego nic Pan nie zrobił w tej kadencji?
Teodor_Kosiarski: Z odrestaurowaniem Starego Miasta można ruszyć w momencie unormowania stanów prawnych
nieruchomości, a to jest zadaniem starostwa
zaba_15: Co zamierza Pan zrobić ze szpecącym dworcem autobusowym w łęcznej???
Teodor_Kosiarski: W przyszłym roku będzie nowy dworzec autobusowy
Steq: w swietle ostatnich wydarzeń w gimnazjach w Polsce, jak ocenia pan swój pomysł likwidacji gimnazjum nr 1 i tworzenia wielkich skupisk
młodzieży gimnazjalnej,
Teodor_Kosiarski: Wg mnie problem nie leży w wielkim gimnazjum, ale w odpowiednim prawie oświatowym, doborze
odpowiedniej kadry pedagogicznej i ścisłej współpracy rodziców ze szkołą
pytacz: ile osób pracuje w urzędzie miejskim z terenu łęcznej
Teodor_Kosiarski: Licząc na szybko, tylko 5 osób jest spoza Łęcznej
areq: czy powstaną jakieś miejsca rozrywki?
Teodor_Kosiarski: Centrum Kultury, które jest jednostką gminną, będzie modernizowane i zwiększy swoją ofertę dla młodzieży,
w dalszych planach jest budowa amfiteatru na os. Niepodległości i toru crossowego dla bmx-ów
Barti: Czy ma Pan zamiar nadal realizowac program przejrzysta gmina ?? i jak on będzie wygłądał
Teodor_Kosiarski: Tak
MIK6: czy inwestycje drogowe np ul. lisa błońskiego MBF, staszica, wyszyńskiego nie są czescia kampanii wyborczej? nie można bylo tego
zrobic wczesniej?
Teodor_Kosiarski: Inwestycje te można było realizować w momencie pozyskania środków, a to nastąpiło akurat w tym roku i
nie ma to akurat nic wspólnego z kampanią, a jedynie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (harmonogramem realizacji
inwestycji)
zaba_15: Czy zamierza Pan uparządkować doliny wieprza i świnki??
Teodor_Kosiarski: Corocznie na wiosnę grupa pracowników interwencyjnych z Urzędu sprząta te miejsca, natomiast nie
jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi niechlujnymi osobami zaśmiecającymi nasze najprzyjemniejsze miejsca
spacerowe.
areq: jeśli zostanie Pan ponownie burmistrzem kiedy wkoncu zostanie ukonczona aleja Jana Pawla wraz z rondem?
Teodor_Kosiarski: Niestety, nie jest to zadanie gminy. Niemniej jednak w wyniku moich starań dokumentacja na realizację tej
inwestycji z dwoma rondami będzie gotowa z końcem tego roku i czas realizacji inwestycji zależy tylko od tego, kiedy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odkupi brakujące działki na poszerzenie tej ulicy
andzu: Pani Burmistrzu duzo Pan zrobił, dla miasta i gminy , jestesmy przkonani,ze bedzie Pan nadal skuteczny w swojej dzialalnosci dla dobra
spoleczenstwa Łęcznej.Powodzenia
zaba_15: W którym miejscu ma powstać nowy dworzec autobusowy??
Teodor_Kosiarski: Na terenie przed Wameksem, vis a vis stacji paliw
MIK6: a jeżeli Pan przegra w wyborach, czym Pan się wtedy zajmie?
Teodor_Kosiarski: Cały czas jestem pracownikiem kopalni, obecnie na urlopie bezpłatnym

mis: przydałby się basen z prawdziwego zdarzenia czy kiedykolwiek się go doczekamy
Teodor_Kosiarski: Nie wiem, czy doczekamy się nowego basenu, na dzień dzisiejszy myślimy o poważnej modernizacji
istniejącego, z dobudową zjeżdżalni dla dzieci i innymi atrakcjami dla osób przychodzących z dziećmi
mgr: Jakie sa 3 najwieksze atuty lecznej?
Teodor_Kosiarski: 1. Potencjał ludzki, 2. położenie geograficzne (walory krajobrazowe), 3. bliskość kopalni jako najlepszego
miejsca pracy
qwerty: Jak ocenia Pan szanse na powstawanie nowych miejsc pracy w Lecznej i jaki sektor wedlug Pana jest najbardziej obiecujacy pod tym
wzgledem?
Teodor_Kosiarski: Mała przedsiębiorczość i usługi
Steq: zauważyłem na listach kandydatów do RM kilku młodych ludzi, czy wspólpraca z młodszymi radnymi mijającej kadencji układała się
dobrze i owocnie?
Teodor_Kosiarski: Niestety, nie było młodych osób, czego bardzo żałuję. Mam nadzieję że w tych wyborach zagłosujecie na
moich młodych kandydatów
truthfully: a co do obsady Pana zastepcy - czy dalej bedzie to ten sam człowiek??? czy szykują się jakieś zmainy personalne?
Teodor_Kosiarski: Swojemu zastępcy życzę wygrania wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego, a to wiązałoby się z poszukiwaniem
nowego zastępcy. Niewykluczone, że zostałby on wyłoniony w drodze konkursu
Tomeeek: Jak Pan odbiera obnoszenie się przez jednego z kandydatów na stanowisko burmistrza z wartościami patriotycznymi i
chrześcijańskimi? Co Pan myśli o uderzaniu w tak „czułe” struny w czasie kampanii samorządowej?
Teodor_Kosiarski: Pozostawiam to bez komentarza. Ja jestem tylko i wyłącznie samorządowcem i uważam, że w tych wyborach
powinien sięliczyćwyłącznie patriotyzm lokalny, czyli interes naszej gminy. Jeżeli mamy tak dużo chrześcijan, dlaczego w
naszym narodzie coraz więcej nienawiści do drugiego człowieka?
MIK6: chce miec sciezke rowerowa w dolinie wieprza i swinki? kiedy moge sie spodziewac? prosze o konkretny termin?
Teodor_Kosiarski: Ścieża jest realizowana niewielkimi odcinkami. Pełna realizacja możłiwa byłaby w ciągu jednego roku pod
warunkiem pozyskania środków unijnych. Nasz projekt ma duże szanse w nowym naborze wniosków na lata 2007-2013
Tomeeek: Czego najbardziej żałuje Pan w mijającej już kadencji?
Teodor_Kosiarski: Straconego półtora roku na starcie (nie z mojej winy)
Barti: Panie Burmistrzu czy wszytkie pieniądze Unijne jakie Pan pozyskał zostały wydane ?? czy jakaś część się zmarnowała
Teodor_Kosiarski: Nie ma takiej mozliwości, żeby pieniądze unijne zostały zmarnowane. Z każdej złotówki musimy siędokładnie
rozliczyć i nie mamy z tym problemu
zaba_15: Czy zamierza Pan stworzyć jakieś miejsca pracy nie tylko w handlu. Może można by było zaprosić do łęcznej jakieś duże zakłady
przemysłowe??
Teodor_Kosiarski: Burmistrz nie tworzy miejsc pracy, a jedynie ma za zadanie stwarzać korzystne warunki dla potencjalnych
inwestorów. Dla dużych zakładów przemysłowych nie ma na dzień dzisiejszy w Łęcznej odpowiednich terenów inwestycyjnych
truthfully: Panie Burmistrzu prosze podać dobre i złe cechy swoich konkurentów. Czym Pan się od nich różni??
Teodor_Kosiarski: Jestem po prostu lepszy :) Bardziej doświadczony i w swoim życiu zawodowym o wiele więcej dokonałem,
aniżeli wszysy troje razem wzięci
MIK6: kiedy zacznie sie i od kogo zalezy remont plywalni w szkole przy ulicy szkolnej ?
Teodor_Kosiarski: Najbliższy remont zacznie się od rozstrzygnięcia przetargu, który jest obecnie ogłoszony
pytacz: co PAn myśli nad wprowadzeniem monitoringu miejsc szczególnie niebezpiecznych
Teodor_Kosiarski: Ma to sens przy ścisłej współpracy z policją, a tu jak wiemy, ciągle jest brak etatów, szczególnie jeśłi chodzi
o naszą Komendę w Łęcznej
MIK6: ile Pan zarobil w ubieglym roku?

Teodor_Kosiarski: Moje oświadczenie majątkowe jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej po każdym roku urzędowania
Wanda: W swojej ulotce wyborczej pisze Pan, że nie ineteresują pana korytarze sejmowe ani sejmiki wojewódzkie. To w jaki sposób chce pan
pozyskiwac pieniądze dla miasta.
Teodor_Kosiarski: Moja ulotka odnosi się do ambicji politycznych niektórych kandydatów, a pieniądze pozyskuje się poprzez
pisanie dobrych wniosków i tworzenie dobrych projektów
truthfully: a kto tam był młody???
Teodor_Kosiarski: Najmłodszym radnym był Pan Kazimierz Budka, który zostając radnym miał 35 lat
mis: na skrzyżowaniu ulic staszica i aleji matki... nie można wjechać na parking bo brakuje jednej warstwy asfaltu która będzie położona na
wiosne a samochody się zawieszają na wysokim krawężniku
Teodor_Kosiarski: Remont tej ulicy nie został jeszcze zakończony i gwarantuję Państwu, że nie będzie problemu z dostępem do
parkingów
MIK6: jak ocenia Pan soich kontrkandydatow i ktory bedzie najgrozniejszy ?
Teodor_Kosiarski: Ocenę pozostawiam społeczeństwu - wyborcom. Żaden z nich nie wygląda groźnie :)
toro: W Łęcznej a dokładnie nad Świnką kilkanaście lat temu odbywały się zawody motocrossowe, czy nie byłoby możliwości po drobnych
modernizacjach terenu za Rykowiskiem aby powróciły?? Myślę że znacznie uatrakcyjniłoby to nasze miasto, było by głośno w ...
Teodor_Kosiarski: Obawiam się, że stworzenie w poprzednich latach Parku Krajobrazowego nad Świnką dałoby służbom
ochrony środowiska prawo do zablokowania tego typu działań, jak również hałaśliwość tego sportu spotkałaby się z krytyczną
oceną ludzi mieszkających w pobliżu. Takie problemy w Motyczu ma Pan Piątek
mis: Ul staszica chodzi mi o podjast na parking pod klub zapaśniczy przed którym jest duży parking juz nie raz usypywałem podjazd i
zgłaszałem to robotnikom i nic się nie zmieniło
Teodor_Kosiarski: Parking przed klubem jest własnością Łęczyńskiej Energetyki. Postaram się rozmawiać z prezesem
Martynem w sprawie udostępnienia tego parkingu
qwerty: Leczna moze poszczycic sie udanymi "twardymi" projektami unijymi, jakie sa Pana plany jezeli chodzi o pozyskiwanie srodkow unijnych
na projekty "miekkie"? Czy widzi pan zainteresowanie spolecznosci Lecznej tym tematem?
Teodor_Kosiarski: Planujemy zatrudnienie jeszcze jednej osoby w Urzędzie, która będzie miała kwalifikacje do pisania miękkich
projektów. Przypomnę tylko, że z "miękkich" projektów też korzystaliśmy
pytacz: Co Pan mysli o Młodzieżowej Radzie Miejskiej, gdyby powstała
Teodor_Kosiarski: Pozostawiam pełną inicjatywę młodym i jestem "za"
MIK6: czy jest mozliwosc budowy stoku narciarskiego na haldzie kopalnianej?czy UM rozwaza taka mozliwosc?
Teodor_Kosiarski: Pracując na kopalni zgłosiłem taki projekt, jest koncepcja zagospodarowania hałdy, m. in. z wyciągiem i
rynną ślizgową, jednakże jest to teren gm. Puchaczów i ja jako Burmistrz Łęcznej nie mam możliwości realizowania swego
pomysłu z wcześniejszych lat
Tomeeek: Wspomniał Pan, że jest tylko i wyłącznie samorządowcem. Czy tym samym uważa Pan, że w działalności na szczeblu samorządowym
powinno się zupełnie abstrahować od kwestii ideowych?
Teodor_Kosiarski: Dokładnie tak uważam
mis: czy basen ma być także pogłebiony
Teodor_Kosiarski: Nie, nie ma takiej potrzeby
Steq: co podlegaloby spolecznym konsultacjom z mieszkańcami gminy, czy np nazwy ulic bo ostatnio jesteśmy zaniepokojeni propozycją
nazwy dla nowej ulicy?
Teodor_Kosiarski: Ja też jestem zniesmaczony sposobem wyboru nazwy tej ulicy przez grupę byłych radnych. Sesje Rady są
otwarte dla wszystkich mieszkańców i serdecznie zapraszam do aktywniejszego udziału
Tomeeek: Czy przez czas upływającej kadencji spotkał się Pan z jakimiś przejawami bezpośredniej niechęci ze strony mieszkańców Łęcznej?
Miały miejsca nieprzyjemne incydenty?

Teodor_Kosiarski: Nie, nie było takich sytuacji
Wanda: Czy aby napewno za pana plecami w kampanii wyborczej nie stoją niektóre partie polityczne (lewicowe!!)?
Teodor_Kosiarski: Nie podpieram siężadnymi partiami politycznymi, co widać na moich ulotkach
MIK6: czy przekazalywal pan w ubieglym roku jakieś srodki finansowe na cele charytatywne, filantropijne?
Teodor_Kosiarski: Od 13 lat jestem zaangażowany w pomoc Domowi Dziecka na ul. Pogodnej w Lublinie
areq: co z fontanna która miała powstać?
Teodor_Kosiarski: Nikt nie zgłosił żadnego interesującego projektu
kot: czy nadal bedzie Pan bronił tylko gimnazjum nr2 i dyrekcji ktora jest wobec Pana nielojalna
Teodor_Kosiarski: Nie bronię Gimnazjum nr 2. Wszystkie szkoły traktuję jednakowo, a nielojalność dyrekcji - to ich problem, a
nie mój
Moris: Za 10 minut koniec rozmow Prosimy zadawac pytania :)
MIK6: Imie dzika "Teo" pochodzi od slowa Bóg czy Teodor?
Teodor_Kosiarski: Trzeba zapytać wnioskodawcę. Bóg po grecku to jest "Theos"
MIK6: a co z Domem dziecka w Kijanach ? Gdzie lokalny patriotyzm?
Teodor_Kosiarski: Dom Dziecka w Kijanach powstał dopiero rok temu, a ja dzieci nie różnicuję ze względu na miejsce w którym
przebywają.
Wanda: To dlaczego pana pełnomocnikiem finansowym jest przewodniczący SLD w Łęcznej
Teodor_Kosiarski: Pełnomocnikiem finansowym jest mój zięć, który nie jest członkiem SLD
MIK6: To imię dzika dla Pana jako Burmistrza jest niezrozumiale nie zna Pan jego genezy?
Moris: pstatnie pytania!!!
Teodor_Kosiarski: Imię dzika wybrałą komisja z przedstawionych propozycji i dla mnie jest to wystarczający argument żeby
zostało. Ten konkurs należy traktować przecież z przymrużeniem oka
MIK6: cz umorzyl Pan podatek zieciowi?
Steq: Do pani wandy : Po co pani rozsiewa plotki skoro nie zna pani faktów?
Teodor_Kosiarski: Zięć nie zwracał się do mnie z prośbą o umorzenie jakiegokolwiek podatku
areq: Pytanie na koniec jaki obstawia Pan wynik dzisiejszego meczu Górnika z Cracovią?
Teodor_Kosiarski: Zwycięstwo Górnika :)
szarlotka: :)
Teodor_Kosiarski: Dziękuję za czat - jadę na mecz. Zapraszam w niedzielę do urn. Wybierzcie najlepszych!
MIK6: zycze powodzenia w wyborach :)
areq: Pozdrawiam i zycze szczescia w wyborach
Tomeeek: Co pan sądzi o pomyśle częstszych spotkań czatowych?
Teodor_Kosiarski: Jestem za :)
Steq: Powodzenia. Stawiamy na pana!
kończy się dyskusja moderowana
Tomeeek: Trzymam za słowo
szarlotka: Życzymy powodzenia :)
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