Zapis wczorajszego czatu z Burmistrzem Teodorem Kosiarskim
Data dodania: 2006-11-16 00:00:00
Link: https://leczna.pl/aktualnosci/zapis-wczorajszego-czatu-z-burmistrzem-teodorem-kosiarskim
rozpoczyna się dyskusja moderowana
Teodor_Kosiarski: Witam i pozadrwaim serdecznie wszystkich internautów
karol: Jak się Pan czuje po zwuycieżtwie
Kasik: Witamy i gratulujemy Pana wygranej w pierwszej turze!
mariuszmariusz: gratulacje panie burmistrzu
Teodor_Kosiarski: Dziękuję za słowa sympatii. Wygraliśmy wszyscy - nie ja sam
Teodor_Kosiarski: I wszystkim serdecznie za to dziękuję
Teodor_Kosiarski: Odnośnie rond: w opracowywanej dokumentacji dwa skrzyżówania są zaplanowane jako ronda, natomiast
światła na razie zostaną
karol: Pytanie nr 1 Jak Pan ocenia obecne wybory?
Teodor_Kosiarski: W Łęcznej wyborcy opowiedzieli się jednoznacznie za dalszym rozwojem naszego miasta. Mam nadzieję że
wybrana Rada też będzie w tym kierunku pracowała
zaba_15: W związku z budową nowego dworca chciałbym dowiedzieć się czy skrzyżowanie będzie remontowane także?
Teodor_Kosiarski: Skrzyżowanie al. Jana Pawła II jest w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Kasik: Czy zauwazyl Pan podzialy w poprzedniej RM na lewice, prawice i inne w czasie dyskusji lub do glosowania np. nad budzetem?
Teodor_Kosiarski: Nie było podziałów w poprzeniej kadencji i dążyliśmy do tego, żeby żadnej polityki w Radzie nie było
zaba_15: Chciałbym dowiedzieć się jakie inwestycje drogowe planowane są w przyszłym roku?
Teodor_Kosiarski: W przyszłym roku planowana jest kontynuacja ulic Staszica, Szkolnej, Świętoduskiej oraz Wojska Polskiego.
Ilość inwestycji jest uzależniona od tego czy będą już w przyszłym roku dostępne środki unijne oraz od ostatecznego kształtu
budżetu, jaki...
Andrzej1: Panie Burmistrzu -gratuluje wyboru burmistrza na następną kadencje.Wynik wyborów w postaci oko 5300 głosów jest rekordem w
historii łęcznej w wyborach samorządowych.Jest pan postacią historyczna.
Teodor_Kosiarski: ...uchwali nowa Rada
Teodor_Kosiarski: Dziękuję :)
BIC: panie burmistrzu czy to prawda że ma powstać nowy sklep "lidl" ?
Teodor_Kosiarski: Taki wynik naprawdęzobowiązuje
Teodor_Kosiarski: Na temat "Lidla" nic mi nie wiadomo...
karol: Pytanie nr 2 Najważniejsze zadania na najbliższy okres dla Łęcznej?
Teodor_Kosiarski: Przede wszystkim uchwalićdobry budżet na przyszły rok
Andrzej1: sukces wyborczy jest takze wynikiem zastargu górników Bogdanki z rządem w sprawie przyszłosci kopalni
Teodor_Kosiarski: Przyszłość Bogdanki jest dla nas bardzo ważna i jako górnik będę się starał zrobić wszystko, żeby nie
zawłaszczono tego, co przez lata wypracowaliśmy na Bogdance
rayon: czy już jest nawiązana koalicja w radzie do rządzenia miastem
Teodor_Kosiarski: Wierzę że powstanie koalicja do współpracy a nie do walki z burmistrzem w imię leczenia kaca powyborczego
gienek: Jak zamierza Pan przyciągnąć obcy kapitał (z poza Łęcznej), żeby zrównoważyć zatrudnienie w Bogdance na wypadek gdyby ta została
zmuszona do masowych zwolnień ?
Teodor_Kosiarski: W ogóle nie rozpatruję takiego scenariusza. A zwolnień masowych w żadnym układzie nie będzie na
Bogdance
lecznianin: witam, panie burmistrzu. Gratuluje zwyciestwa. Czy liczy sie Pan z powtorka sprzed 4 lat, tzn odwolaniami?
Teodor_Kosiarski: To pytanie do przegranych, a wynik jaki Państwo mi dali chyba jednoznacznie okreśła kto ma być przez 4 lata
burmistrzem
karol: Pytanie nr 3 Czy ma Pan wizję Łęcznej za 4 lata na koniec swojej kadencji?
Teodor_Kosiarski: Mam :)
mariuszmariusz: czy zamierza pan ściągac do Łęcznej inwestorów, którzy mogliby dac nowe miejsca pracy? bo przecierz nie wszyscy moga
pracować w kopalni- i nie chodzi mi tu o nowe sklepy, prace interwencyjne i nowe kościoły, tylko stałe miejsca pracy..
Teodor_Kosiarski: Uwzględniając nasze uwarunkowania możemy stwarzać przyjazne warunki dla potencjalnych inwestorów i to
tylko od nich zależy czy będą chcieli u nas inwestować
Andrzej1: dowiedcziałem sie ze jest pan osobą z którą nie mogą dojsc do porozumienia władze lubelskiej generalnej dyrekcji dróg krajowych
Teodor_Kosiarski: Nic bardziej mylnego - od trzech lat GDDKiA razem ze mną przygotowuje dokumentację i teren pod
przebudową al. Jana Pawła II, a temat został wywołany z mojej inicjatywy
karol: Co sądzi Pan o budowie basenu w Łęcznej?
Teodor_Kosiarski: Drugi basen w Łęcznej na dzień dzisiejszy nie jest potrzebny, natomiast bezwględnie trzeba unowocześnići
rozbudować obecny
zaba_15: Czy skatepark pozostanie bez oświetlenia i w takim stanie jak teraz?
Teodor_Kosiarski: Stan skateparku zależy od użytkowników, oświetlenie zostanie zwięszone
karol: Czy Pan Burmistrz planuje zmiany personale w Urzędzie po wyborach ?
Teodor_Kosiarski

: Tak, wzmocnimy urząd
Kasik: Czy zadowala Pana sklad obecnej RM ze wzgledu na przynaleznosc radnych do poszczegolnych partii?
Teodor_Kosiarski: Przynależność partyjna radnych w ogóle mnie nie interesuje
br: Pana "ugrupowanie" to Wspólna Sprawa i Wspólna Przyszłość, ale brakuje Wam 2 głosów.Czy ma Pan na myśli jakąś koalicję?
Teodor_Kosiarski: 4 lata temu miałem tylko 4 radnych i udało sięzrobićdla Łęćznej bardzo wiele. Mam nadzieję, że teraz nie
będzie gorzej.
cezarek: Czy są panu znane plany co do szkół Łęczyńskich?
Moris: /topic Wszystkie pytania sie ukaza. [Mamy mala kolejke prosze chwile czekac :) ]
Teodor_Kosiarski: Czekamy, co pan minister zmieni w prawie oświatowym, bo nie chcemy wychodzić przed orkiestrę
lecznianin: kiedy leczna zacznie przypominac miasto, tzn. zniknie szpecace gospodarstwo w centrum?
Teodor_Kosiarski: Prywatna właśnośćjest dzisiaj święta i tylko od właściciela zależy kiedy zechce nam sprzedać swojąposesję.
Ja chciałbym ją kupićjak najszybciej
karol: Jakie planuje Pan zmiany w oświacie ?
Teodor_Kosiarski: Na razie żadnych zmian nie planuję
Kasik: Czy wybral Pan sobie juz zastepce, a moze ponownie zostanie Pan Kowalski?
Teodor_Kosiarski: Czekam na propozycje...
karol: Gratukuję nowej strony internetowej UM!
zaba_15: Czy ulica Krasnystawska będzie remontowana, może warto by pomalować chociażby pasy na jezdni?
Teodor_Kosiarski: Jest to droga będąca w gestii marszałka województwa i pieniędzy z budżetu gminy nie możemy wydawać na
remonty tej drogi
karol: Jakie mamy szanse jako Łęczna po wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego ?
Teodor_Kosiarski: O szansach będzie można mówić po ukonstytuowaniu nowego sejmiku. Niestety, po raz kolejny Łęczna nie
wybrałą swojego przedstawiciela do sejmiku
jan: a ja się ciesze że pan chciał kandydować na burmistrza to że pan wygra było pewne bo drugiego kosiarskiego niema
Teodor_Kosiarski: Miło mi :)
rayon: odbiega pan o mojego pytania albo jest koalicia albo nie ma na dzień dzisiejszy
Teodor_Kosiarski: Burmistrz nie zawiązuje koalicji, dlatego nie mogę odpowiedzieć wprost na to pytanie
br: juz raz 1,5 roku zostało zmarnowane. Niech Pan nie polega na wierze w ludzi, bo już podczas wyborów pokazali, że nie graja do końca
czysto.Koalicję musi Pan budować od razu nie do walki tylko do obrony.
Teodor_Kosiarski: Nie zamierzam się bronić, a ci, co będą chcieli walczyć, szybko zostanąpodani do publicznej wiadomości i
społeczeństwo ich osądzi. Jeśli nie będzie współpracy, przegramy wszyscy
Tom: Co pan sądzi o młodzieży
qb4: czy będzie pan przeznaczal wiecej funduszy na sport i rekreacje ?
Teodor_Kosiarski: Żałuję, że młodzi nie wprowadzili swojego przedstawiciela do Rady, a są coraz większą częściąnaszego
społeczeństwa i chciałbym z nimi bliżej współpracować
Teodor_Kosiarski: O przeznaczeniu środków na sport i rekreację zdecyduje kształt budżetu. Oczywiście chciałbym miećna to jak
najwięcej pieniędzy, ale nie kosztem innych dziedzin naszego życia
Andrzej1: Jak wygląda sytuacja wykonywania projektu i planu budowy nowego mostu w miejscu starego na rzece Wieprz kolo parku
Teodor_Kosiarski: NIe ma jeszcze takiego projektu, jest to inwestycja przekraczająca wielkością całoroczny budżet gminy i jako
miasto na dzień dzisiejszy nie podejmujemy tego tematu
brawurka: Panie Burmistrzu kiedy możemy spodziewać się ronda przy wamexie?
Teodor_Kosiarski: W latach 2007-2008, o ile właściciele kilku działek potrzebnych do przebudowy tej ulicy nie będą blokowali
dalej tej inwestycji
lecznianin: czy straz miejska zajmie sie balaganem na cmenatrzu. Fakt, ze cmenatrz nalezy do parafii, ale lezy w miescie
Teodor_Kosiarski: Straż Miejska zwróci uwagę gospodarzowi cmentarza
Kasik: Jest Pan przedstawicielem w Radzie Nadzorczej Łęczynskiej Enegretyki, czy nie szykuja nam sie jakies podwyzki z nowym rokiem ?
Teodor_Kosiarski: Nie było jeszcze na ten temat dyskusji na forum rady nadzorczej
Andrzej1: Jakie stanowisko Pan zajmuje w sprawie wznowienia planu i budowy zbiornika retencyjnego na śwince który byłby atrakcją
turystyczna dla miasta łęczna z pożytkiem dla mieszkańców
Teodor_Kosiarski: Mając doświadczenia z pozyskiwania ternu pod przebudowę al. Jana Pawłą II, nie sądzę, aby było łatwiej
wykupić kilkaset działek od rolników i pozbawić ich terenów rolnych. Temat zbiornika jest też "drażliwy" dla służ ochrony
środowiska...
Teodor_Kosiarski: ... NAtomiast bardziej "turystyczna" jest dolina Wieprza
karol: Jest Pan przeciw budowie nowych Kościołów?
Teodor_Kosiarski: Nie jest to moje zadanie i publicznych pieniędzy na te inwestycje nie wydaję. Jeżeli jest komuśpotrzebny
kościół i ma pieniądze na jego budowę - nie zamierzam przeszkadzać
Robert: Panie Burmistrzu, co zamierza Pan uczynić priorytetem jeśli chodzi o Pańskie działania w najbliższej kadencji?
Teodor_Kosiarski: Dalszą poprawę infrastruktury drogowej, zabudowę terenu zielonego przed Wamexem i uporządkowanie
planu zagospodarowania, żeby miasto nie składało się z dwóch "części" z dziurą w środku
gienek: Czy w Pańskim Urzędzie Gminy potrafi ktoś mówić w innym języku niż polski, czy posiada Pan sztab ludzi specjalnie przeszkolony do
zdobywania kolejnych unijnych pieniędzy ?
Teodor_Kosiarski: Mamy odpowiednie kadry, co udowodniliśmy jużw tej kadencji
Kasik

: Czy szykuja sie jakies wieksze zmiany personalne w urzedzie?
lecznianin: Padlo pytanie o zmianach personalnych, mowi Pan ze wzmocni urzad. Prosze cos wicej powiedziec? Beda zatrudnieia nowych
pracownikow? Zmiany na stanowiskach?
Teodor_Kosiarski: Będą zatrudniani nowi pracownicy w drodze konkursu publicznego
Marek_132: Witam! mam tylko jedno pytanie, mianowicie, czy będzie pozwolenie na postawienie garaży "blaszaków" na prywatnym parkingu
strzeżonym przy ulicy wojska polskiego ? kilka miesięcy temu radni nie wyrazili na to zgody
Teodor_Kosiarski: Nie bęzie zgody, bo nie jest to zgodne z planem zagospodarowania. Będzie natomiast możliwość budowy
stacjonarnych garaży w tym miejscu
karol: Odnośnie basenu...mamy basen nieczynny całe wakacje?
Teodor_Kosiarski: W wakacje kąpiemy się w jeziorach, a remont kiedyś trzeba zrobić...
Robert: W jaki sposób zamierza Pan dokońać rewitalizacji Starego Mista w Łęcznej? Jaki, według Pana ma być ostateczny efekt takiej
rewitalizacji?
Teodor_Kosiarski: W pierwszej kolejności na Starym Mieście trzeba uporządkować stosunki własnościowe. Prywatni właściciele
posesji muszą chcieć je odrestaurować, a po naszej stronie zostanąwtedy do zrobienia ulice, chodniki, wybrukowanie rynku
brawurka: Czy możemy spodziewać się większych parkingów dla samochodów? Np. przy ul. Żabickiego wieczorem znalezienie wolnego
miejsca dla auta graniczy z cudem...
Kasik: Miedzy nowym targowiskiem, stacja paliw, a ulica JP II lezy posesja, na ktorej znajduje sie niezabezpieczona studnia, "wychodek"... Czy
mozna zmusic wlasciciela do zabezpieczenia tego azeby nie powtorzyla sie tragedia jak niedawna w okolicy?
Teodor_Kosiarski: Przy modernizacji kolejnych ulic zwiększana jest ilośćparkingów w miarę możliwości terenowych
Teodor_Kosiarski: Wystąpimy do właściciela działki o zabezpieczenie tego terenu
tomi: Witam. Dlaczego nowy dworzec lokalizowany jest na terenie przed Wamexem a nie pomiędzy osiedlami, gdzie dodatkowo poprawiłoby
funkcjonowanie znajdującego się tam targu. Zlokalizowanie go w samym centrum będzie bardzo szpecić miasto. Dworce czy place dworco...
Teodor_Kosiarski: Dworzec jest lokalizowany zgodnie z planem zagospodarowania, dokładnie pomiędzy osiedlami, a jego
architektura musi się wkomponowaćw to miejsce i na pewno nie będzie szpeciła Łęcznej
Tom: Kiedy łęczna będzie zaopatrzona w jakieś fajne sklepy z ciuchami
Teodor_Kosiarski: To trzeba się zwrócić do włąścicieli sklepów, żeby sprowadzli lepsze ciuchy (markowe)
emyot: Jaki obstawia Pan wynik dzisiejszego spotkania Belgia-Polska?
Teodor_Kosiarski: 2:1 dla nas
jerzy: Gratuluje wuboru,co pan mysli o nowym ratuszu w centrum kolo lidla np.zbudowany z cegly ekoklinkieru jako wizytowka?
Teodor_Kosiarski: Mamy pilniejsze potrzeby, a funkcję ratusza pełni obecna siedziba urzędu i niech tak zostanie
karol: Jako członek Zarządu Górnika co planuje Pan zmienić w Klubie zimą?
Teodor_Kosiarski: Jestem za sprowadzeniem 2-3 klasowych piłkarzy
Andrzej1: kiedy nastąpi zakończenie ostateczne projektu modernizacji al jana pawła i wejscie inwestora
Teodor_Kosiarski: Projekt wg zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ma być gotowy na koniec roku i wejście inwestora
będzie uzależnione od czasu w jakim zostaną pozyskane brakujące działki pod poszerzenie ulic...
Teodor_Kosiarski: Bez terenu GDDKiA nie dostanie pozwolenia na budowę. My, co mogliśy, zrobiliśy dla przyspieszenia
inwestycji, m. in. wybudowaliśmy dom dla właścicielek jednej z działek, których dom idzie do rozbiórki
emyot: Czy planuje Pan dalsze pzyskiwanie srodkow na budowe szpitala z KWK Bogdanka?
Teodor_Kosiarski: Będę wspierał starania przyszłego starosty w tym zakresie
karol: Ile czasu może jeszcze potrwać przebudowa ulicy Staszica?
Teodor_Kosiarski: Zależy przede wszystkim od pogody. Przy okazji proszę o nieparkowanie samochodów na ulicy, bo to
przeszkadza i opóźnia roboty
karol: Czy jest plan zagospodarowania terenu dzikiego wysypiska przy sali gimnastycznej SP4?
Teodor_Kosiarski: Tak, tereny te są przeznaczone pod rekreację
Robert: Jesteśmy wraz z żoną młodymi ludźmi i mamy wiele pomysłów, jak poprawić życie w Łęcznej, weźmie nas Pan na swoich zastępców?
Teodor_Kosiarski: Zapraszam - sprawdzę kwalifikacje merytoryczne
PiszczeL: jaki jest największy (najkosztowniejszy) projekt (na rzecz miasta oczywiście), który zamierza Pan zrealizować w nadchodzącej
kadencji ?
Teodor_Kosiarski: Najdroższe są dużę inwestycje drogowe, jak np. połączenie ul. Chełmskiej z ul. Wojska Polskiego, łącznie z
przebudową ul. Wojska Polskiego, do Akacjowej
gienek: Czy da się cokolwiek zrobić żeby woda w Łęcznej nie była taka droga?
Teodor_Kosiarski: Woda w najbliższych latach nie będzie drożała, natomiast jej cena jest determinowana kosztami utrzymania
ujęć
gratulacjedlaburmistrza: kiedy będzie pan rozmamwiałz kamerką
karol: Czy planuje Pan te formę kontaktu z mieszkańcami w czasie godzin pracy np. zamiast przyjęcia 1 lu 2 osób w ciągu godziny?
Teodor_Kosiarski: POmyśłimy i o kamerce :)
Teodor_Kosiarski: Takie czaty w czasie godzin pracy mogłoby dezorganizować pracę urzędu i nie wiadomo czy nie spotkałoby
sięz dezaprobatą innych interesantów przychodzących do urzędu...
Teodor_Kosiarski: Natomiast jestęmy do dyspozycji przez pocztę elektroniczną i Gadu-Gadu
zaba_15: Czy nie możnaby zlikwidować niszczącego zabytki starego miasta i stwarzającego niezdrową konkurencje dla rodzimych handlowców
tzw"ruskiego targu" lub przenieść go na nowy i piękny targ???
Moris: Ze względu na dużą ilość pytań i ogromne zainteresowanie rozmową z Burmistrzem czat zostanie przedłużony o 15
minut do 20:15

Teodor_Kosiarski: Łęczyńskie jarmarki mają swoją wielowiekową tradycję i nie będziemy jej niszczyć
Teodor_Kosiarski: Zastanawiamy się nad przeniesieniem go w inne miejsce i "ucywilizowanie"
emyot: Czy dalej beda organizowane turnieje pilkarskie druzyn podworkowych przy ktorych organizaji pomagala gmina?
Teodor_Kosiarski: Tak
mariuszmariusz: widze , ze jesli chodzi o pytania związane z drogami stosuje pan tutaj : spychologie.Wg pana kazda sprawe nalezy
wychodzic, wiec dlaczego nie uda sie pan w sprawie dróg do odpowiednich instytucji?
Teodor_Kosiarski: Wręcz odwrotnie, co widać po zmieniających się drogach w Łęcznej. W ostatnich czterech latach zostało
zrobionych więcej dróg niż w poprzednich 12 latach
Andrzej1: czy Pana Burmstrza nie razi szpetota rzezby dzika TEO?.Uważam że powinien to być odlew z brązu wykonany przez artystę
Teodor_Kosiarski: Jak Pan zasponsoruje, jestem za
kbarbara11: Zmienimy trochę temat jak Tam pana dalmatynka się czuje ile ma już lat :):) ??? Miło ją wspomniam
Teodor_Kosiarski: Jest w dobrej kondycji, tylko kawalera jej brak :)
karol: Co planuje Pan w zakresie wykorzystania walorów takich miejsc jak Świnka, Wieprz, Park Podzamcze?
Teodor_Kosiarski: Przede wszystkim popularyzować je i poprawiać dostęność poprzez np. ścieżki pieszo-rowerowe
karol: Co dalej z drogą w kierunku Milejowa?
Teodor_Kosiarski: Jest wykonana dokumentacja i jak zwykle będzie problem z pozyskaniem ok. 250 działek na trasie od Łęcznej
do Biskupic. Jest to inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na terenie gminy Łęczna już pomagamy w rozmowach z
właścicielami działek potrze...
Teodor_Kosiarski: ...bnych do realizacji tej inwestycji
qb4: Czy Górnik Łęczna według pana nadaje się na klub 1ligowy
Teodor_Kosiarski: Jak najbardziej
Kylo: Już od dawna nie wybudowano nowego bloku w Łęcznej. Jak zamierza Pan wpłynąć na rozbudowę miasta i "przyciągnięcie" nowych
mieszkańców?
Teodor_Kosiarski: Nowo oddana ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego udostęniła tereny inwestycyjne pod budownictwo
mieszkaniowe, natomiast bloków spółzielnie nie budują, bo chyba nie ma takiego zainteresowania...
Teodor_Kosiarski: Budownictwo idzie chyba w kierunku zabudowy jednorodzinnej i pod tym kątem teżzmieniamy plan
zagospodarowania, aby ludzie nie musieli szukać działek poza Łęczną
jaba: szkoda że pana nie obchodzą zarobki w podległych panu instytucjach ale prosze sie temu przyjzeć ludzie pracują za
grosze
jaba: jak Pan uważa ile powinny wynosić zarobki najniższe pracownika w podległych Panu instytucjach?
Teodor_Kosiarski: Zarobki powinny być adekwatne do wykonywanej pracy i możłiwośći finansowych jednostki. Ja jestem za
tym, aby ludzie zarabiali jak najwięcej
nikita: co Pan myśli o zainstalowaniu kamer w miescie dla poprawy bezpieczenstwa?
Teodor_Kosiarski: Potrzebna jest tutaj współpraca z policją. Jestem "za"
Andrzej1: Czy Panu wiadomo o planach budowy obwodnicy dla miasta łęcznej?
Teodor_Kosiarski: Nie ma takich planów
lecznianin: do dzis mial pan czas na przedstawienie projektu budzetu. Jakie sa najwazniejsze inwestycje w nim ujete? Ile wynosi budzet i ile
pieniedzy chce pan pozyskac z UE?
Teodor_Kosiarski: Przyszłoroczny budżet będzie wynosił ok. 46 mln zł, natomiast jeśłi chodzi o pieniądze unijne, do dzisiaj rząd
nie wydał procedur umożliwiających pozyskiwanie pienięzy na rozwój regionalny...
Teodor_Kosiarski: Najwięcej w budżecie - ponad 20 mln zł - idzie na oświatę
kbarbara11: Proszę Pana kiedy Mozna się spodziewać Dobrej drogi na Osiedlu Bobrowniki
kbarbara11: Koło szkoły 4
Teodor_Kosiarski: W projekcie budżetu na 2007 r. nie planujemy modernizacji tej ulicy. Będą wykonywane drobne remonty, w
miarę potrzeb
karol: Kiedy rozpoczną się prace przy budowie nowego cmentarza i jak będzie jego administratorem?
Teodor_Kosiarski: Jesteśy na etapie wykonywania dokumentacji i w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczniemy budowę
Teodor_Kosiarski: Administratorem będzie Gmina
karol: Jakie zna Pan języki obce?
Teodor_Kosiarski: Jak chodziłem do szkoły, uczyli tylko rosyjskiego... :)
gratulacjedlaburmistrza: dlaczego nie korzysta PAn z czatu na stron ie własnego urzędu?
Teodor_Kosiarski: Nie ma potrzeby dublowania, bardzo dobrze się nam współpracuje z e-leczna.pl
monia: czy jest planowany remont na światłach naprzejściach dla pieszych bo jest berdzo dużo dziur i bardzo źle się przechodzi z wózkiem
wręcz tragicznie
Teodor_Kosiarski: W tym roku GDDKiA dojechała do mostu, w przyszłym roku, miejmy nadzieję że modernizacja pójdzie dalej
ixi: Czy Pan Burmistrz ma pomysl jak zatrzymac mlodziez, by skonczonych studiach chciala zostac w Lecznej ? Czy wogole warto zostawac, co
wladze miasta robia w tym temacie, czy zauwazaja ile wartosciowych mlodych osob poprostu ucieka?, Kiedy bedziemy mias...
Moris: ZAPIS Z CZATA BĘDZIE DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.LECZNA.PL I WWW.E-LECZNA.PL WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA KTÓRE
SIE NIE UKAZAŁY. NIE BYŁO CENZURY, ORGANICZYŁ NAS CZAS!!
Teodor_Kosiarski: Potrzebujemy młodych ludzi, wykształconych w zawodach inżynierskich i ekonomistów, natomiast trudno mi
znaleźćpropozycje dla młodzieży, która studiuje na zasadzie mody i nie zastanawia się, gdzie widzi swoją przyszłość
Teodor_Kosiarski: Serdecznie dziękuję za udział, na pytania, które nie pojawiły się na czacie (jest ich około 30) odpowiedzi
znajdąsięna naszej stronie internetowej

Teodor_Kosiarski: Do nastęnego razu, do widzenia
Moris: dziekujemy za czat, odpowiedzi na pytania zaraz przekazemy burmistrzowi
Moris: ble ble ;p pytania przekazemy
Moris: pytania na które nie odpowiedzieliśmy
robroy: panie Burmistrzu Kiedy najstarsza część miasta przestanie straszyć i czy jest jakiś pomysł na tę częśc miasta
karol: Czy planowany jest w Łęcznej duży obiekt widowiskowy np. hala?
Andrzej1: Czy jest aktualna pańska koncepcja likwidacji zespołu Szkół przy ulicy JPiłsudskiego,w miejsce likwidacji szkoły miała być
usytuowana policja i urząd miata.
kubaa: Jak pańska rodzina zaragowała na pański sukces w wyborach?
karol: Czy planowane śą dalej imprezy typu Dni Łęcznej, Festiwal Kapel itp...
zaba_15: Jakie ma pan plany zapełnienia tak zwanej dziury w mieście mniemam, że chodzi o droge numer KZ07 czy powstanie tam nowe
osiedle???
kbarbara11: Dlaczego na tak duze miasto tyle dzieci,młodzieży i dorosłych nie ma 2 basenu i czy będzie jakiś w planach jest to wielka
potrzeba miasta już od dawna mówi się o 2 basenie mial byc przy szkole na ul.Jaśminowej,ale jego plany nie powiodły się
sawa: a jwat może w planach jakieś normalne kino w Łęcznej ??
karol: Panie Burmistrzu! Za chwilę znikam, dziękuję za odpowiedzi na moje pytania, czasami nawet lekko prowokacyjne , ale niech mi Pan
odpowie, kiedy następny czat? Pozdrawiam! Karol
jasas: Witam! apropos parkingow... Cala Wierzbowa marzy o powiekszeniu parkinu. Czesto wracajac nie mam gdzie zostawic auta a przeciez
miedzy parkigiem a boiskami gimnazjum jest spory fragment niewykorzystanego terenu...
gratulacjedlaburmistrza: Panie Burmistrzu czy potzreba zmieniac obecne usytuowanie dworca, a moze tylko [poprawić?
gratulacjedlaburmistrza: kiedy zniknie w koncu ten koszmar zajazdu
lecznianin: Po co Łecznej dworzec autobusowy? Przeciez to nie jest duze miasto przesiadkowe? Pamietamy, ze za podpis klientow pod petcyja
o lokalizacje dworca pod wameksem dawno przyprawy Knorra. Czy to nie dzialanie pod konktetna firme, tzn Wamex?
kbarbara11: Bardzo bym prosiła jeszcze raz o odpowiedz w zwiaku z moim pytanie dotyczacy basenu
Tom: Duzo ludzi nie ma dobrego dojazdu na ulicy krasnystawskiej do swoich domów jak pada deszcz jest okropne błoto kiedy wkońcu zrobią
tam drogę??
gratulacjedlaburmistrza: co Pan mysli na temat dostepu do internetu dla mieszkańców na czacie ma Pan 40
Kasik: Kiedy pojawily sie nowe boiska na osiedlach, mlodziez przeniosla sie spod okien. Prosimy wiec aby powstalo ich jak najwiecej, chocby
mialy by powstac na krotko z wziazku z innym planem na danej dzielce
kbarbara11: Jest to dla mnie bardzo wazne poniewaz młodziez dzieci i dorosli powinni gdzie odpoczywac uprawiac sport a basen w Łęcznej
nie jest takim złym pomysłem gdzieś Trzeba spalać kalorie po zjedzonym jedzeniu ale i było już w planach basen ale niestety nie wyszł...
karol: Palnowane są inwestycje drogowe na wsiach z terenu gminy ?
Andrzej1: ALe na krajowe drogi obowiązuje Ustawa która w sosób sądowy potrafi wywłaszczyć kazdego własciciela nieruchomości.Nieprawda
jest to co pan pisze
kbarbara11: Panie moderatorze wziął by pan jakies sensowne pytania ja nie mowie tego na złosc tylko sa tez pytania rozne ktore naprawde
sa wazne dotyczace Łęcznej
karol: Jak Pan ocenia działalność innych klubów sportowych poza Górnikiem?
kbarbara11: Skoro Pan odpowiedzial na Temat meczu to bardzo prosze odp. na temat basenu uważamze to tez jest słuszna sprawa
karol: Co sądzi Pan o systemie opieki socjalnej przez UM?
jaba: Panie Burmistrzu gratulacje. Wiedziałam że Pan przejdzie. Chciałam o jedno zapytać czy pan wie ile zarabiają pracownicy w podległych
Panu placówkach?
br: Ogólnie już w Łęcznej jest dzięki Pana pracy już dobrze.Jak wynika z Pana odpowiedzi to "dobrze Pan kombinuje :)".Życzę powodzenia i
dobranoc.
karol: Jak wygląda według Pana plan uatrakcyjnenia gospodarczego Starego Miasta?
kbarbara11: Proszę Pan czy jest możliwość wybudowania 2 basenu w Łęcznej na tak duże miasto przydał by sie 2 basen jest dużo
dzieci,młodzieży,jak i dorosłych którym napewno przyda się relax jak i spalenie zbędnych kalorii był już w planie basen przy SP4,ale jego
plany...
karol: Zdąrzy Pan na mecz?
pytasz: czy miasto ma działki budowlane przy ulicy Wyszyńskiego i czy będa sprzedawane??
olo: czy jest sens karania mandatami za parkowanie na trawie, a przeciez straz miejska doskonale wie, ze Leczna jest rozkopana.Czy ma Pan
wplyw na ta komorke
kbarbara11: Proszę Pan czy jest możliwość wybudowania 2 basenu w Łęcznej na tak duże miasto przydał by sie 2 basen jest dużo
dzieci,młodzieży,jak i dorosłych którym napewno przyda się relax jak i spalenie zbędnych kalorii był już w planie basen przy SP4,ale jego
plany...
gratulacjedlaburmistrza: co Pan myśli o obchodach rocznicowych w 2007 roku w dniu 7 stycznia 1467 roku
kbarbara11: No wiem Pan ja kawalera mam u Siebie w domu leży w koszyku tez ta sama rasa :):)
jaba: Panie Burmistrzu to bardzo mile z Panem rozmawiać na czacie i mam nadzieję na częściej
kbarbara11: Proszę Pan czy jest możliwość wybudowania 2 basenu w Łęcznej na tak duże miasto przydał by sie 2 basen jest dużo
dzieci,młodzieży,jak i dorosłych którym napewno przyda się relax jak i spalenie zbędnych kalorii był już w planie basen przy SP4,ale jego
plany...
Robert: Czy nie może Pan zmusić zarządcę chodnika przy lider price, żeby częście uprzątał teren przy sklepie?
Kasik: Ludzi narzekaja na jakosc sciezki od szpitala w kierunki Sloneczka. Czy nie mozna bylo tego trosze lepie, zeby sie nie rozsypywala pod

butami?
monia_xxx: co zamierza pan zrobić aby zmniejszyc bezrobocie w Łęcznej i jak zatrzymac w tym mieście młodych ludzi??
byku: czy bedzie wprowadzona godzina policyjna dla mlodziezy ponizej 18 albo 16 lat ?
Marek_132: Co ma powstać na terenie wykupionym przez gminę na osiedlu Słoneczko pomiędzy ulicami Pasternik a Przemysłowa? Bliżej ulicy
Pasternik znajduje się ten teren. Z tego co mi wiadomo ma powstac Plac Zabaw. I mam w związku z tym pytanie czy można zgłosić projek...
Pawel: A co powiecie o przedsiębiorcach którzy urzymują ten cały syste i te ZAROBKI JAK MÓWI JABA
Lukasz: Czy w czasie Pana nowej kadencji powstana nowe miejsca pracy dla ludzi z wyksztalceniem wyzszym?
lecznianin: Panie Burmistrzu, cos na rozluznienie atmosfery - dlaczego w naszym kraju jest tak malo politykow jak krzysztof konowicz?
Autentycznych i niezmanierowanych?:-)
gratulacjedlaburmistrza: CZy mysli Pan o dostępie do informacji dla szerszego grona mieszkanców nie tylko tych posiuadających komputery
domowe
kbarbara11: Proszę Pan czy jest możliwość wybudowania 2 basenu w Łęcznej na tak duże miasto przydał by sie 2 basen jest dużo
dzieci,młodzieży,jak i dorosłych którym napewno przyda się relax jak i spalenie zbędnych kalorii był już w planie basen przy SP4,ale jego
plany...
jerzy: czy jest pan za godzina dla mlodziezy(tak zeby 16latek nie chodził o2 w nocy) i nie był narazony na pobicie?
jaba: Skoro Pan jest za tym aby ludzie zarabiali jak najwięcej to mam nadzieję że Pan będzie miał wpływ na decyzje Dyrektorów
swoich placówek.
gratulacjedlaburmistrza: Czyliu Bobrowniki dalej na końcu!!]
gratulacjedlaburmistrza: jest to reklama darmowa dla e_Leczna.pl
okolice: Panie Burmistrzu chciałem się dowiedzieć kiedy zacznie się budowa drogi gminnej przy drodze krajowej do Lublina??
Pawel: wierzyłem w Pana jako autorytet ale pytania niewygodne są eliminowane
jaba: powodzenia
Kasik: Dziekujemy Panu Burmistrzowi :)
jaba: Panie Burmistrzu proszę jeszcze raz zobaczyć zarobki w podległych sobie instytucjach
karol: Dziękujemy !
szarlotka: co z planem zagospodarowania przestrzennego kolonii Podzamcze? będzie tam prawdopodobnie wybudowana kanalizacja. Kiedy to
ma nastąpić? czy wszyscy wyrażają zgodę na to?
Moris: tyle :) na te pytanie Burmistrz odpowie w najbliższym czasie na stronie urzędu
szarlotka: :)
kończy się dyskusja moderowana

