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Kto chodził 
za obwodnicą?
K iedy kilka dni temu poseł 

PiS Dariusz Stefaniuk 
ogłosił, że zabiega o 

budowę wschodniej obwodnicy 
Białej Podlaskiej, władze 
miasta pochwaliły się, że 
również lobbowały o to u 
marszałka. Tyle że rzecznik 
Urzędu Marszałkowskiego tego 
nie potwierdza.
Były prezydent miasta zabiegał 
u marszałka o wpisanie 
obwodnicy do budżetu woje-
wództwa lubelskiego. – 
Wschodnia obwodnica Białej 
Podlaskiej to realne i jedyne 
rozwiązanie, które wyprowadza 
ruch ciężarowy z miasta, a 
także pozwala na szybką 
komunikację dla wszystkich, 
którzy mieszkają po jego 
południowej stronie – uważa 
parlamentarzysta.
Budowa obwodnicy znajduje 
się już w planie inwestycyjnym 
województwa do 2030 roku. 
Ale wszystko zależy od tego, czy 
będą na nią pieniądze. Woje-
wództwo liczy też na dofinanso-
wanie z Krajowego Planu 
Odbudowy. Jak dotąd obwodni-
ca nie została jednak wprowa-
dzona do budżetu wojewódz-
twa. – Istotnym dla tego rozwią-
zania będzie ustalenie docelo-
wego przebiegu autostrady A2, 
która będzie się krzyżowała z 

drogą wojewódzką nr 811– tłu-
maczy Remigiusz Małecki, 
rzecznik marszałka wojewódz-
twa.
Prezydent Białej Podlaskiej 
Michał Litwiniuk (PO) przyzna-
je, że od początku swojej 
kadencji również pracuje nad 
tematem obwodnicy. – Aktyw-
ne uczestnictwo w pracach nad 
nową Strategią Rozwoju 
Województwa Lubelskiego już 
poskutkowało umieszczeniem 
budowy wschodniej obwodnicy 
wśród przedsięwzięć prioryteto-
wych – podkreśla Litwiniuk. 
– W sierpniu złożyłem do 
marszałka województwa 
wniosek o włączenie projektu 
budowy wschodniej obwodnicy 
do Krajowego Planu Odbudowy 
– dodaje prezydent.
Ale rzecznik marszałka nie 
potwierdza tych informacji. – 
Wniosek na piśmie nie wpłynął 
do Urzędu Marszałkowskiego 
– utrzymuje Małecki.
Nie zmienia to faktu, że samo-
rząd stara się o dotację na ten 
cel również w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Ma to 
związek z powrotem wojska na 
dawne lotnisko wojskowe. 
Resort dysponuje tzw. fundu-
szem na budowę dróg o znacze-
niu strategicznym. 

(EB)

Kładka z niczego donikąd
ZAGADKA Jest już gotowa, kosztowała dwa miliony, ale co tak naprawdę ma połączyć? Niektórzy nawet określają, że jest to 

połączenie „z niczego, donikąd”. Ratusz ripostuje, że to pierwszy tak widoczny efekt rewitalizacji Rynku II, a z oceną trzeba 
poczekać do zakończenia inwestycji

Paweł Puzio 

30 l i s t o p a d a 
wykonawca 
kładki zakoń-
czył  prace 

przy pieszo-rowerowej 
kładce łączącej Stare Miasto 
z osiedlem Samsonowicza 
w Łęcznej. Kładkę położono 
nad ruchliwą drogą w kie-
runku jezior. W mieście sły-
chać głosy, że ta kładka to 
nonsens rodem z filmów 
Stanisława Barei. – Taki miś. 
Kładka „ z niczego donikąd” 
– takie opinie krążą po Łęcz-
nej.

– Budowa kładki to efekt 
postulatów mieszkańców 
zgłaszanych podczas kon-
sultacji społecznych w ra-
mach rewitalizacji Rynku 
II – odpowiada Grzegorz 
Kuczyński, rzecznik praso-
wy łęczyńskiego magistratu. 
– Ludzie narzekali podczas 
konsultacji, że trudno jest 
bezpiecznie przejść tę ru-

chliwą drogę. Szczególnie 
latem, gdy nad jeziora cią-
gnie sznurek samochodów. 
Jest to kręty odcinek, a naj-
bliższe przejścia są dość od-
dalone.

Łęczna w obrębie Starego 
Miasta ma unikalny układ 
miejski. Składa się z trzech 
rynków – I, II i III. Pierwszy 
i trzeci już zostały odnowio-
ne, a teraz trwa rewitalizacja 
Rynku II. Koszt to 13 milio-
nów złotych, z czego 11 do-
kłada Unia. – Budowę kładki 
i jej funkcjonalność będzie 
można ocenić po zakończe-
niu rewitalizacji Rynku II, 
czyli w przyszłym roku. Kład-
ka pozwoli mieszkańcom 
i turystom bezpiecznie prze-
mieszczać się pomiędzy stara 
a nową Łęczna, ułatwi dostęp 
do zabytkowego kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny – mówi 
rzecznik. – Dodam jedynie, 
że pod kładką powstanie 
skwer, do którego będzie 

można zejść po schodkach 
i odpocząć – dodaje Grzegorz 
Kuczyński.

Przebudowa Rynku II 
przewiduje także budowę 
chodników i dróg wokół 
placu, nowego oświetlenia, 
rozbudowę monitoringu 
oraz nasadzenia. Poza tym 
w zachodniej pierzei trwa 
budowa wielofunkcyjne-
go budynku. Znajda się w 

nim mieszkania socjalne 
oraz pomieszczenia do pro-
wadzenia różnego rodzaju 
aktywności mieszkańców. 
– Mało kto wie, że Rynek II 
dorównuje powierzchnią, 
a być może nawet przewyż-
sza, rynek w Zamościu – do-
daje rzecznik.

Przypomnijmy, że w ra-
mach przebudowy Rynku 
I gruntownie odnowiono 

ratusz, wybrukowano plac, 
powstały fontanny. Odświe-
żono budynek Urzędu Stanu 
Cywilnego, na tyłach posa-
dzono ogród różany oraz 
powstał nowoczesny szalet. 
Oprócz odnowienia ulic 
i chodników wymieniono 
podziemną infrastrukturę. 
Odnowiono także kamie-
nicę, oddając łęcznianom 
mieszkania komunalne.

Na Rynku III zmoderni-
zowano 5 budynków wie-
lorodzinnych, przebudo-
wano kanalizację deszczo-
wą, układ komunikacyjny 
z parkingami i chodnikami 
oraz wykonano plac zabaw 
i siłownię pod chmurką. 
A nad bezpieczeństwem 
mieszkańców czuwają ka-
mery monitoringu miej-
skiego.

O kładce, która powstała nad ruchliwą drogą prowadzącą 
na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, miszkańcy mówią z 
przekąsem, że proawdzi z niczego donikąd
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