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W TEJ KADENCJI PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA STRATEGICZNE I ZAPLANOWANE
Pierwszy rok obecnej kadencji zdominowały strategiczne decyzje i pierwsze działania
dotyczące rozwiązania kluczowych dla mieszkańców Łęczycy problemów.
Wyodrębnione zostały następujące grupy strategicznych zagadnień: nowe miejsca
pracy, bezpieczeństwo (ruchu drogowego), kultura i rozrywka, oświata, rewitalizacja
miasta, poprawa stanu infrastruktury miejskiej w tym budynków będących
własnością miasta, promocja miasta i rozbudowa produktu turystycznego.
Te zagadnienia niejednokrotnie wzajemnie oddziałują na siebie. Wszystkim towarzyszy
podejście zakładające maksymalne wykorzystanie potencjału środków unijnych przy
ich realizacji. Warto przy tej okazji wspomnieć, że budżet miasta może być traktowany
jako probierz jego rozwoju, a jego sukcesywny wzrost jako dowód rozwoju, sygnał
sięgania po środki zewnętrzne. Wielkość łęczyckiego budżetu, w przeciwieństwie do
większości podobnych samorządów, praktycznie nie zmieniała się od 2006 roku,
pozostając na poziomie ok 44 milionów złotych. To poziom zbyt niski by sprostać
wszystkim oczekiwaniom mieszkańców i naszym ambitnym planom. Dlatego aktywne
i intensywne korzystanie ze środków unijnych jest jedynym sposobem na wdrożenie
w życie naszych zamierzeń.
Budżet miasta, czyli dokument który wyznacza kierunki działań samorządu lokalnego
odziedziczyliśmy po samorządowcach poprzedniej kadencji. Nie był to ani dokument
proinwestycyjny, ani zakładający intensywne wykorzystanie szansy jaką dają środki
zewnętrzne. Należy go ocenić jako zachowawczy, a środki, które były zabezpieczone na
bieżące zarządzanie miastem w wielu obszarach były niewystarczające.
Pomimo tego udało się osiągnąć porozumienie z radnymi miejskimi w zakresie
możliwych modyfikacji i nowych kierunków działań. Nawet na bazie tego ułomnego
koncepcyjnie planu pozostawionego przez poprzedników udało nam się w ciągu
pierwszego roku wykonać wiele, może nie kosztownych, ale bardzo potrzebnych
i strategicznych z punktu widzenia mieszkańców zadań. Rozpoczęliśmy też
finansowanie przygotowań do kompleksowych zmian naszego miasta.
Finansowane działania można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to działania,
których efekty są widoczne od razu. Do tej grupy należą wszelkiego rodzaju zakupy
małej architektury, która jest na bieżąco instalowana, drobne zadania inwestycyjne,
modernizacje i remonty. Drugą grupą są zadania, które bezpośrednio przed
wykonaniem wymagają przygotowania dokumentacji, planów, pozyskania środków,
zawarcia porozumień. W tej drugiej grupie działań, podejmowana dziś aktywność
zaowocuje efektami dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.
Do najistotniejszych zaplanowanych na najbliższe lata zadań strategicznych należy
kompleksowa rewitalizacja wybranej części miasta i działania mogące skutkować
zwiększeniem ilości miejsc pracy w Łęczycy.
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REWITALIZACJA ŁĘCZYCY
W ramach działań przygotowujących miasto do rewitalizacji, na terenie Łęczycy
realizowane są obecnie prace naukowo – badawcze. Jest to pierwszy, a zarazem
niezbędny etap do otwarcia drogi do starania się o środki zewnętrzne. Wyniki tych
badań socjologiczno-społecznych posłużą do przygotowania Programu Rewitalizacji
Łęczycy, który w przypadku ubiegania się o dotacje na rewitalizację jest podstawowym
dokumentem. Bez tego dokumentu aplikowanie o środki unijne na rewitalizację miasta
jest niemożliwe.
Warto podkreślić, że planowana rewitalizacja to nie tylko przywrócenie za pomocą
modernizacji i remontów wartości obiektom i budowlom znajdującym się
na rewitalizowanym terenie. To przede wszystkim tchnięcie życia w wybrany obszar
miasta. To zmiana w przestrzeni miejskiej, która będzie przeprowadzona kompleksowo
i zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Zmiana niosąca nie tylko skutek
urbanistyczny, ale przede wszystkim społeczny.
Ponieważ rewitalizacja to bardzo kosztowna, kompleksowa przemiana wybranego
fragmentu miasta dlatego chcemy na ten cel pozyskać środki unijne. Jesteśmy już
na dobrej drodze. 23 kwietnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło
konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa
rewitalizacja miast”. Złożony w tym konkursie łęczycki projekt pn.”Kompleksowa
rewitalizacja miasta Łęczyca” zajął wysokie 33 miejsce spośród 250 wniosków i znalazł
się w gronie 57 projektów przepuszczonych do kolejnego etapu. Mamy wielką szansę
znaleźć się w finałowym gronie 22 samorządów, które podpiszą umowy
na dofinansowanie.
Rewitalizacja miasta zazębia się z drugim strategicznym kierunkiem działań
zaplanowanych w tej kadencji – walką o nowe miejsca pracy.
Rewitalizacja to zmiany, które pochłoną miliony złotych pozyskanych z zewnątrz.
To zmiana w przestrzeni miejskiej, zmiana społeczna, ale osiągane są przy okazji cele
poboczne. Miliony wydane na przebudowę miasta trafią pośrednio również do kieszeni
Łęczycan zatrudnionych przy realizacji tych przedsięwzięć. Pieniądze pozyskane na
zewnątrz trafią do firm, które wygrają przetargi lub będą podwykonawcami.
Te pieniądze, którym wykonawcy płacić będą zatrudnionym przy realizacji zadań
łęczycanom, będą dalej zasilać lokalny rynek usług i handel. To pośrednio może
wspierać rozwiązywanie jednego z najistotniejszych problemów jakim jest brak miejsc
pracy.
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ROZSZERZENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
Oczywiście sama rewitalizacja nie rozwiąże problemu bezrobocia w naszym mieście.
Ta najskuteczniejsza walka o nowe stabilne miejsca pracy realizowana jest głównie
poprzez przyciągnięcie nowych zakładów pracy, przez rozszerzenie oferty miejskich
terenów inwestycyjnych i ustanowienie na nich Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W tej kwestii nadrabiamy błędy poprzedników. Przez ostatnie osiem lat na tym polu
niewiele się działo. 22 stycznia 2013 roku, ze względu na brak aktywności poprzednich
władz miasta na polu pozyskiwania inwestorów, wygaszony został przywilej wynikający
ze statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej na ostatnich posiadanych przez miasto
terenach inwestycyjnych. Teraz się to wreszcie zmieni. Od pierwszych miesięcy tej
kadencji rozpoczęte zostały starania o stworzenie oferty terenów inwestycyjnych,
na których mogłyby powstać zakłady przemysłowe dające Łęczycanom miejsca pracy.
Dokonaliśmy zakupu nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu
łęczyckiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W najbliższym czasie
wystąpimy z wnioskiem o rozszerzenie łęczyckiej podstrefy o ponad 6 hektarów.
Zgodnie z deklaracjami prezesa ŁSSE możemy mieć nadzieję, że uda nam się tego
dokonać już w przyszłym roku. Gdy tylko tak się stanie, realne będą wreszcie starania
o pozyskanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta.

PROGRAM ZWOLNIEŃ Z PODATKU
Kolejnym podjętym kierunkiem działań w tej kadencji, jest działanie na rzecz już
istniejących w naszym mieście przedsiębiorców. Są to zarówno działania systemowe
jak i bieżące reakcje na pojawiające się problemy. W pierwszym roku kadencji
przygotowane zostały nowe rozwiązania w obszarze prawa lokalnego, mogące być
realnym wsparciem finansowym, dla przedsiębiorców działających na terenie Łęczycy.
Jeżeli koncepcja zyska akceptację łęczyckich radnych miejskich, to zmiany będą
wprowadzane w ramach Programu Pomocy Regionalnej. To w pierwszej kolejności,
wsparcie finansowe przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy
na terenie miasta. Rozwiązania mają w swym zamierzeniu wpłynąć pozytywnie
na rozwój łęczyckich firm oraz na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta Łęczyca.
Moją intencją jest by również dzięki tym mechanizmom udało się stworzyć kolejne
miejsca pracy dla Łęczycan.
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POMOC ISTNIEJĄCYM FIRMOM
Tam gdzie to możliwe samorząd powinien pomagać w rozwiązaniu bieżących
problemów przedsiębiorców. Tak było chociażby w przypadku problemów z dojazdem
do zakładów pracy, zlokalizowanych na terenach położonych niedaleko ulicy Lotniczej,
od lat funkcjonujących z jedynie umownie wytyczonym dojazdem do swoich siedzib.
Samorząd wziął na siebie negocjacje, w wyniku których doprowadzono do kompromisu
i zgody na przekazanie terenów pod drogę, po bardzo konkurencyjnych cenach - dużo
niższych od rynkowych. Pomoc zakładom pracy, w których zatrudnienie znajduje
kilkudziesięciu łęczycan w ostatniej chwili uniemożliwili niektórzy łęczyccy radni
miejscy, nie wyrażając zgody na zakup przekazanych pod drogę terenów.

DOTACJE DLA NOWYCH FIRM
W ramach walki o nowe miejsca pracy podjęte zostały działania mające pobudzić
Łęczycan do aktywności i do zakładania firm. Chcemy pozyskać środki na program
dotacji dla nowopowstających w Łęczycy firm. Prowadzimy już pierwsze działania
w tym zakresie. Gdy zakończą się sukcesem będziemy w pierwszym etapie, wraz
z Łęczycanami uruchamiać 18 małych rodzinnych firm i mikroprzedsiębiorstw.
Będziemy pomagać poprzez kreowanie postaw przedsiębiorczych, udzielenie wsparcia
finansowego na otworzenie działalności gospodarczej oraz pomocy finansowej
i merytorycznej w zakresie prowadzonej działalności. Ta pomoc będzie bardzo realna
i nie ograniczy się jedynie do szkoleń, z których często niewiele wynika i nie przybywa
miejsc pracy. W ramach tego projektu zamierzamy udzielać dotacji w wysokości około
25 tyś złotych na rozpoczęcie działalności oraz tzw. wsparcia pomostowego przez okres
12 miesięcy w wysokości do 1800zł miesięcznie. Korzyść będzie podwójna,
gdyż ci przedsiębiorcy, którzy skorzystają z programu nie tylko zostaną wyrwani
z bezrobocia, ale z czasem, dzięki ich aktywności i komfortowym warunkom na start,
zatrudnienie w ich rozwijających się przedsiębiorstwach znajdą kolejne osoby.

ROZBUDOWA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
Zamierzamy również rozbudowywać i promować nasz produkt turystyczny. To nie tylko
dbałość o relikty naszej przeszłości. Zainwestowane w promocję środki mogą
przerodzić się w realną korzyść dla mieszkańców. Planujemy zwiększenie ruchu
turystycznego co przełoży się na przychody dla kolejnych firm ten ruch obsługujących
w branżach związanych z produkcją i sprzedażą pamiątek, gadżetów, gastronomią,
hotelarstwem, transportem i lokalnym handlem. Turyści to realne pieniądze płynące
do kieszeni łęczycan, którzy zdecydują się ten zwiększony ruch turystyczny obsługiwać.
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Ta rozbudowa produktu turystycznego opierać się będzie o naturalne
i niewykorzystywanej dotąd atuty miasta. W pierwszej kolejności podjęte zostały
działania zmierzające do przejęcia i uruchomienia na nowo kolejki wąskotorowej.
W chwili obecnej czekamy na wyniki inwentaryzacji prowadzonej przez PKP. Swoją
decyzję musi wydać również konserwator Zabytków. Pracownicy PKP szacują, ze będą
gotowi na ewentualne przekazanie majątku nie wcześniej niż w drugiej połowie
przyszłego roku. Samo uruchomienie i utrzymanie kolejki to jednak koszt zbyt duży by
dał radę udźwignąć go skromny budżet naszego miasta. Zdecydujemy się przejąć
majątek od PKP dopiero po uzyskaniu pewności co do ewentualnych partnerów
instytucjonalnych tego przedsięwzięcia bądź gwarancji na udzielenie dotacji lub innych
form wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia. W chwili obecnej prowadzone są
poszukiwania odpowiednich partnerów i oczekujemy na konkursy w ramach których
można by pozyskać środki na uruchomienie i utrzymanie kolejki.
Zrewitalizowany Zalew Miejski będzie kolejnym uzupełnieniem oferty turystycznej.
Jeżeli to właśnie ten obszar zostanie wskazany do rewitalizacji przez mieszkańców nasz
produkt turystyczny zyska świetne miejsce do rekreacji. To rekreacja całych rodzin,
możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale to także miejsce do letnich
kąpieli, uprawiania sportów wodnych i mam nadzieję, że również wygospodarowana
cicha enklawa dla wędkarzy.

DIALOG I WSPÓŁPRACA
Od pierwszego dnia kadencji nastąpiła zmiana sposobu zarządzania miastem. Burmistrz
i urzędnicy po raz pierwszy od wielu lat wyszli do łęczycan. Nie da się projektować
kompleksowej zmiany w mieście bez dostosowania jej do realnych potrzeb
poszczególnych grup mieszkańców i bez współpracy ze środowiskami politycznymi
wchodzącymi w skład rady miejskiej czy organów władzy innego szczebla. Dzisiejsze
czasy i skala projektowanych działań wymusza również współprace pomiędzy gminami
i różnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Aby angażować środki zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców podjęliśmy z nimi skuteczny dialog.

DIALOG SPOŁECZNY
Pierwszy rok to czas nawiązywania dialogu społecznego. Udało nam się skutecznie
skomunikować z mieszkańcami w sprawie ich wizji przyszłej Rewitalizacji Miasta.
Prowadzimy również na bieżąco dialog dotyczący współpracy z organizacjami
pozarządowymi i co jest nowością tej kadencji - przedsiębiorcami. To właśnie
przedsiębiorcy jako grupa, której dotyczyć będzie Program Pomocy Regionalnej,
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polegający na kompleksowych zwolnieniach z podatku, zostali poproszeni o wyrażenie
swoich opinii, dotyczących uregulowań prawnych, które dla nich przygotowujemy.
To właśnie na bazie dialogu z mieszkańcami wypracowane zostały inne od pierwotnie
zakładanych kierunki działań w sprawie rozwiązania problemu dużego natężenia ruchu
w mieście. To właśnie mieszkańcy zaproponowali alternatywne do przygotowanej
przez poprzednie władze koncepcji ronda. Dziś czekając na ostateczną decyzję radnych
w tym zakresie przygotowujemy grunt pod przyszłe rozwiązania.
Dialog prowadzimy również ze środowiskami sportowymi. To dzięki zwiększonemu
zaangażowaniu miasta udało się przywrócić zapomniane przez ostanie lata w Łęczycy
dyscypliny jak siatkówka. Reaktywacja sekcji piłki siatkowej to jeden z przykładów
działania wpisanego w oczekiwania mieszkańców, które były wcześniej
bagatelizowane. Nie moglismy pozwolić by dyscyplina, która od lat wpisana jest na
trwałe w historię miejskiego sportu przestała istnieć. Staramy się intensywniej rozwijać
dyscypliny już funkcjonujące w naszym mieście - takie jak tenis. Łęczyca jako pierwsze
z miast w województwie łódzkim przystąpiła do programu Tenis 10. Było to możliwe
dzięki aktywności działaczy sportowych i trenerów, ale również dzięki wsparciu miasta.

LOKALNA GRUOPA DZIAŁANIA
Pozytywnym przykładem porozumienia miedzy samorządami powołana w tym roku
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka". W ramach LGD współpracę z miastem
Łęczyca podjęły gminy: Daszyna, Łęczyca i Grabów. To porozumienie samorządów
podejmować będzie działania na rzecz lokalnej społeczności. Planujemy pozyskiwać
środki unijne na wspólne przedsięwzięcia, które będą prowadzić do rozwiązywania
lokalnych problemów.

OBWODNICA
Porozumienie samorządów jest również istotnym elementem wywierania nacisku czy
skutecznego negocjowania rozwiązania problemów. Dzięki porozumieniu wszystkich
gmin wchodzących w skład powiatu łęczyckiego, oraz władz miasta Łęczyca i powiatu
łęczyckiego udało nam się rozpocząć rozmowy na temat budowy obwodnicy miasta.
Pomimo, że obwodnica jest jedyną realną szansą na wyprowadzanie nadmiernego
ruchu samochodowego i poprawę bezpieczeństwa łęczycan poprzednie władze Łęczycy
nie zrobiły nic by takie zadanie znalazło się w Wykazie Przedsięwzięć Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2028. W odpowiedzi na nasze działanie przedstawiciel władz
wojewódzkich już potwierdził konieczność i wolę budowy tej obwodnicy oraz
zapowiedział włączenie tej inwestycji do wykazu przedsięwzięć po dokładnym
wytyczeniu trasy pozwalającej oszacować w przybliżeniu planowany koszt tej
str. 7

inwestycji. W budżecie na 2016 rok zostały zabezpieczone środki na wytyczanie drogi,
która niezależnie od swojej nazwy - obwodnica/objazd – będzie skutecznym
rozwiązaniem problemów komunikacyjnych miasta.

DROGI INNYCH ZARZĄDCÓW
Prowadzone są rozmowy na temat przejęcia przez miasto w zarząd dróg
wojewódzkich przebiegających przez Łęczycę. Teraz za stan ulic Belwederskiej Al. Jana
Pawła II i Kaliskiej odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich co niejednokrotnie wydłuża
ewentualne reakcje na pojawiające się problemy. Jesteśmy już po wstępnych
rozmowach. W chwili obecnej negocjujemy kwoty, które wraz z przekazaniem dróg
trafiłyby do budżetu miasta na ich utrzymanie.
Jeszcze przed ewentualnym przejęciem w wyniku wspólnych akcji i apeli
przedstawicieli władz różnego szczebla udało się doprowadzić do usunięcia problemów
związanych ze studzienkami w ulicy Kaliskiej. W listopadzie br. Zarząd Dróg
Wojewódzkich zlecił i sfinansował remont studzienek, a łęczycki PGKiM partycypował
finansowo w tym zadaniu.
Partycypowaliśmy w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych,
jak tegoroczny remont ulicy Lotniczej.
Porozumienie zostało również osiągnięte w zakresie postawienia wiat przystankowych
na ulicy Kaliskiej i Belwederskiej. Nowoczesne wiaty wyposażone w witryny zostały
tam ustawione w tym roku. Również na bazie zwartych porozumień wymienione były
i dostawione nowe kosze na ulicach miasta, których nie jesteśmy zarządcą. To znacznie
poprawiło czystość w tych rejonach. W tym roku zakupiliśmy ławki, które rozstawione
zostały na ulicy Kaliskiej. Ułatwi to życie starszym osobom oczekującym na środki
transportu lub po prostu potrzebujących chwili wytchnienia w drodze do swych
domów.
Niezależnie od starań o budowę obwodnicy Łęczycy podjęte zostały starania
usprawnienia ruchu samochodów podróżujących drogą wojewódzką 703 przez Łęczycę
(ul. Belwederska, al. Jana Pawła i ul. Kaliska) przez zastosowanie zsynchronizowanej
sygnalizacji świetlnej. Miasto miałoby sfinansować dokumentację techniczną
korzystnego rozwiązania nowej organizacji ruchu, a władze wojewódzkie sfinansowały
by zakup i montaż sygnalizacji świetlnej.
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DROGI MIEJSKIE
Realizujemy duże remonty ulic jak ten na ulicy Poznańskiej. To zadanie o wartości
2 257 911,02 zł. Na realizację zadania pozyskana została dotacja z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 888 640.00 zł. To dopiero pierwszy
etap prac w tym rejonie. W tym roku planujemy zrealizować remont od wjazdu z drogi
krajowej 91 do ulicy Ogrodowej. Na kolejny odcinek mamy również zamiar pozyskać
środki i zrealizować zadanie w przyszłym roku.
Zaplanowane jest także na ten rok utwardzenie dwóch dróg, które nie tylko poprawi
komfort życia mieszkańców, ale również pozwoli przetestować nową technologie
pozwalająca na wykonywanie niewielkich inwestycji drogowych taniej i w szybszym
tempie. W nowym systemie polegającym na stabilizowaniu istniejącego gruntu
specjalnym spoiwem hydraulicznym nadającym gruntowi cechy podbudowy
wyremontowane będą dwie ulice odchodzące od ulicy Kaliskiej. Pierwsza
zlokalizowana jest przy szkole muzycznej. Druga kończy się przy torach kolejki
wąskotorowej.
Wiele drobnych zadań w mieście przeprowadzanych jest siłami Jednostki Budżetowej
Zieleń Miejska. Pracowników jednostki angażujemy w te rejony miasta, gdzie małe
inwestycje będą miały strategiczne dla mieszkańców znaczenie. Przy niewielkim
nakładzie umożliwią rozwiązanie najpilniejszych, zgłaszanych od lat problemów - jak
dotarcie do domów osobom starszym, niepełnosprawnym lub matkom z dziećmi
w wózkach. W tym roku wykonano prace związane z modernizacją nawierzchni przy
ul. Zachodniej 15, Zachodniej 25-27, Zachodniej 27, ul. Kaliskiej 44,
Fryderyka Chopina oraz na ulicy Cypriana Kamila Norwida.
Na terenie miasta Łęczyca dokonano bieżących napraw nawierzchni chodników i dróg
w następujących lokalizacjach: Pl. Tadeusza Kościuszki, Osiedle 22 Lipca, ul. Zamkowa,
ul. Kaliska.
Utwardzono kruszywem ul. Polną oraz ul. Wrzosową gdzie dodatkowo położono
chodnik. Wyrównano kruszywem drogę przy ul. Dworcowej oraz wyrównano drogi
na Osiedlu Królów Polskich.
Prowadzone są prace remontowe ciągu pieszego w okolicy hałd pomiędzy zbiornikami
Zalewu Miejskiego.
Prace realizowane były także w zakresie remontu jezdni. Ubytki w nawierzchni dróg
uzupełniano masą bitumiczną w następujących miejscach: J. Kilińskiego, Poznańska,
M. Konopnickiej, Belwederska, J. Słowackiego oraz J. Dworzaczka.
Większość z podejmowanych w tym obszarze działań powoduje wzrost bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W ramach działań sprzyjających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, odświeżane
zostały znaki poziome na terenie miasta. Malowanie pasów na przejściach
dla pieszych zrealizowane zostało przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych
w Łęczycy. Na terenie miasta zamontowano w tym roku 7 progów zwalniających
na ulicach: Słowackiego, oś Dworcowa, ul. Zachodnia , ul. M. Konopnickiej, ul. ZWM
oraz ul. Bitwy nad Bzurą.

SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ
Brak koordynacji w przygotowaniu projektów elementów identyfikujących obiekty
użyteczności publicznej w Łęczycy, lata zaniedbań w zakresie utrzymania posiadanych
drogowskazów i witaczy doprowadziły do sytuacji, w której należy od początku
zbudować spójny system identyfikacji miejskiej. Jesteśmy przygotowani do udziału
w konkursie i do pozyskania środków najpierw na projekt, a następnie na realizację
kompleksowego rozwiązania Sytemu Identyfikacji Miejskiej obejmującego nowe
tablice z nazwami ulic, oznaczenia obiektów użyteczności publicznej, drogowskazy
miejskie i informatory turystyczne. W ramach tego programu pojawią się również nowe
„witacze”, które zastąpią zdegradowane figury diabła Boruty, których przez ostatnie
lata nikt właściwe nie konserwował.

REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W tym roku rozpoczęły się prace związane Rewaloryzacją zabytkowego Parku
Miejskiego w Łęczycy. Wartość zadania wynosi 854 746 zł a pozyskane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
dofinansowanie to kwota 770 822zł. Dzięki wykonywanym pracom park odzyskuje
dawny blask. Porządkowane są przebiegające przez park cieki wodne i zieleń w parku.
Odbudowane zostały mosty i prowadzone są prace remontowe oraz wymiana
pozostałych elementów małej architektury.

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT
Chcemy wykorzystać część ze środków budżetowych na działania kulturalne.
Kontynuujemy największe z projektów, które od lat wpisały się w krajobraz łęczyckiej
kultury. Turniej rycerski czy Dzień Dziecka, któremu staramy się przywrócić dawna
rangę to jedne z najważniejszych. Cieszą pojawiające się pozytywne opinie będące
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reakcją na zintensyfikowanie działań w tym zakresie. Jednak w najbliższych latach
konieczna będzie jednak zmiana formuły niektórych z nich. Organizujemy i wspieramy
imprezy o charakterze integracyjnym, pikniki rodzinne w łęczyckich szkołach
i przedszkolach. Dbamy o istniejącą na terenie miasta infrastrukturę. Na terenach
placów zabaw naprawiono i usunięto wszystkie zagrażające bezpieczeństwu
elementy wyposażenia. Dość istotnie zwiększone zostały nakłady na łęczycki sport.
Jego kolosalne znaczenie jest bezsporne. To inwestycja w zdrową młodzież,
zagospodarowanie czasu, zapobieganie patologiom. To również promocja miasta
i powód do dumy mieszkańców gdy młodzi mieszkańcy Łęczycy osiągają swoje sukcesy.
Remontujemy i naprawiamy infrastrukturę sportową i myślimy o jej dalszej
rozbudowie. Przygotowywane są plany budowy nowej hali sportowej na terenie
miasta. Na bazie niewykorzystywanych pomieszczeń, po nieczynnej od kilkunastu lat
kotłowni, w łęczyckim Gimnazjum powstały dwa wyremontowane pomieszczenia.
W jednym z nich powstanie siłownia, z której będą korzystać stowarzyszenia sportowe.
W drugim powstaną pomieszczenia przeznaczona dla młodych miłośników sztuk walki.
Planujemy także całkowicie nowe atrakcje dla mieszkańców. Po raz pierwszy
mieszkańcy będą mogli pójść na łyżwy na lodowisko, które powstanie w Łęczycy. Ta już
przyjęta niezwykle entuzjastycznie inicjatywa jest właśnie przygotowywana. W okresie
Świąt Bożego Narodzenia miasto w oklicy Ratusza na placu Kościuszki zostanie
przyozdobione nowymi ozdobami świetlnymi.

OŚWIATA
Działania jakie podejmowane są w tym zakresie mają przynieść efekt w postaci
poprawy wyników dzieci i młodzieży osiąganych na zewnętrznych egzaminach.
Przygotowywany jest program zaradczy. Już teraz szkoły otrzymały dofinansowanie
na zintensyfikowanie zajęć w najbardziej newralgicznych obszarach. Z puli
dodatkowych środków uruchomione zostały kolejne godziny matematyki. Od
przyszłego roku organizacja pracy szkoły i komunikacja z urzędem zostanie wsparta
programem komputerowym. Utrzymujemy małe klasy w łęczyckich szkołach co
powinno ułatwiać indywidualny kontakt uczniów z nauczycielem. Organizujemy
warsztaty, szkolenia i konferencje dla dyrektorów i pracowników placówek
oświatowych. Inspirujemy i zachęcamy do podejmowania dodatkowej aktywności
i pozyskiwani środków zewnętrznych wszystkie placówki oświatowe i kulturalne.
W tym roku we wszystkich przedszkolach uruchomione zostały ogródki ekologiczne
na które pozyskaliśmy środki z WFOŚ-u. Staramy się zachęcać do aktywności
Dom Kultury i Bibliotekę i Muzeum. Łęczycka biblioteka jest już jednym z liderów
w województwie jeżeli chodzi o ilość dodatkowo organizowanych zajęć, konkursów,
spektakli, spotkań autorskich i imprez. Działania w oświacie to także zapewnianie
inspiracji dzieciom i młodzieży oraz pomoc w realizacji ambitnych projektów.
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W łęczyckim Gimnazjum uruchomione zostało koło mechatroniki w którym młodzi
łęczycanie poznają tajniki robotyki. O tym jak realny jest ten projekt przekonują nas na
co dzień osiągnięcia uczniów. Wygrana łęczyckich gimnazjalistów w prestiżowym
międzynarodowym konkursie robotów Sumo Challenge to dowód na potencjał jaki
drzemie w naszej młodzieży i na wysoką wartość każdego zaangażowania
w podnoszenie ich kwalifikacji. W ten potencjał warto inwestować. Wspieramy zakup
sprzętu i realizację projektów. Dzięki zakupowi drukarki 3D, łęczyccy uczniowie będą
poznawać sposoby powstawania druku przestrzennego, budowy drukarek 3D.
Rozszerzą swoje zajęcia o projektowanie i trójwymiarowy druk przedmiotów
codziennego użytku. Miasto Łęczyca wsparło w tym roku budowę pojazdu
napędzanego energia słoneczną. Sukces wspieranej przez nas ekipy zapewnił naszemu
miastu międzynarodową promocję. Na bazie tej pozytywnej relacji zawarta zostanie
trójstronna umowa pomiędzy Miastem Łęczyca, Politechniką Łódzką oraz łęczyckim
gimnazjum, w wyniku której prowadzone będą eksperymentalne zajęcia mające
„zarażać” łęczycką młodzież gimnazjalną pasją i pobudzać ją do realizacji odważnych
wyzwań.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE
Staramy pochylać się nad problemami mieszkańców Łęczycy. Od lat dzielność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej konsumuje znaczną, drugą za oświatą, cześć
budżetu naszego miasta. Realne efekty podejmowanych działań to często ratunek dla
życia ludzkiego w niezwykle trudnych sytuacjach życiowych. To wspieranie egzystencji,
pomoc materialna i psychologiczna. Ale działania prospołeczne to również pomoc
łęczyckim rodzinom w zdobywaniu mieszkań na własność. Wróciliśmy na początku
kadencji do słusznych rozwiązań zlikwidowanych przez naszych poprzedników.
Wprowadzony w tym roku system 95% bonifikaty przy wykupie mieszkań
komunalnych (80% w przypadku sprzedaży ratalnej) sprawi, że wiele rodzin poczuje
się naprawdę właścicielami swoich domów.
W związku z pozyskanym dofinasowaniem, rozpoczęliśmy projektowanie i pierwsze
prace zmierzające do powstania nowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęczycy, który będzie wznoszony przy ulicy Słowackiego. Efektem naszych działań
będzie w przyszłości nie tylko zbudowanie nowoczesnego budynku, ale przede
wszystkim poprawa zdrowia i zaradności życiowej osób, które będą w nim poddawane
terapii. Warte jednak podkreślenia jest to, że nowy budynek Środowiskowego Domu
Samopomocy, będzie pierwszym pasywnym budynkiem zbudowanym w naszym
mieście i jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w Polsce. Obniżone
zapotrzebowanie na energię połączone z zastosowaniem ogniw słonecznych sprawi,
że będzie to wyraźny proekologiczny krok w zakresie funkcjonowania obiektów
użyteczności publicznej.
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DZIAŁANIA EKOLOGICZNE
Podjęliśmy pierwsze kroki w kierunku zainstalowania ekologicznego,
energooszczędnego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.
Samofinansujący się z generowanych oszczędności projekt zakłada również
inteligentne sterowanie ogrzewaniem w tych budynkach. Jesteśmy już po wstępnej
fazie projektowej w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone środki
na wdrożenie tego programu.
Przygotowana została dokumentacja kompleksowego ocieplenia i przestawienia
na miejskie ogrzewanie budynków komunalnych w mieście. Będziemy na ten cel
pozyskiwać dofinansowanie. To działanie zapewni nie tylko efekt ekologiczny,
ale również wizerunkowy przez poprawę wyglądu elewacji wybranych budynków
w naszym mieście i komfort życia zamieszkujących w nich osób. Zadaniem tym
obejmiemy co najmniej 8 budynków w mieście.

WYKORZYSTAĆ SZANSĘ
Korzystne położenie miasta w centralnej Polsce w pobliżu ważnych szlaków
komunikacyjnych to fakt. Do tego dokładamy piękną i niepowtarzalna historię miasta,
oraz od niedawna przychylność władz miasta dla mieszkańców i potencjalnych
inwestorów. Połączenie tego z aktywnością samorządu może przynieść nie tylko
skuteczną realizację wszystkich zakładanych i ujętych w budżecie zadań. To również
szansa na wyjście poza horyzont celów krótkookresowych i początek korzystnych
strategicznych zmian niosących korzyść wszystkim mieszkańcom naszego królewskiego
miasta.

Burmistrz Miasta Łęczyca
Krzysztof Lipiński
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