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Oświadczenie 

W związku z publikowanymi zarzutami o podejmowanie prób ograniczania swobody 

wypowiedzi i wyrażania w internecie ocen dotyczących funkcjonowania Gminy Łęczna 

oświadczam, że Urząd Miejski w Łęcznej nigdy nie podejmował prób ograniczania takiej 

działalności, mimo że często opinie te były niesprawiedliwe i krzywdzące.  

Nikt nie może bezkarnie publikować za pomocą środków masowego przekazu 

nierzetelnych informacji. Stoimy na stanowisku, że każdy ma prawo żądania sprostowania 

nieprawdziwych informacji na swój temat. 

W związku z wielokrotną publikacją na stronie www.lle24.pl nieprawdziwych 

informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łęcznej przesłaliśmy do 

redakcji tego portalu na wskazany do kontaktu adres e-mail redakcja@lle24.pl pismo 

dotyczące sprostowania tych informacji. Pozostało ono bez żadnego odzewu. Po kilku dniach 

wysłaliśmy ponownie pismo z informacją, że w przypadku braku odpowiedzi podjęte zostaną 

niezbędne kroki prawne. Również to wystąpienie pozostało bez żadnej reakcji ze strony osób 

prowadzących serwis. 

Wypominanie nam, że mogliśmy jeszcze skorzystać z podanego na stronie numeru 

telefonu jest zupełnie niepoważne. Można tylko sobie wyobrazić, jakie komentarze 

ukazałyby się  na portalu po takim telefonie i jakich można by się spodziewać pomówień.  

Żałujemy także, że to autor tekstów nie kontaktował się z nami przed ich publikacją, nie 

mieliśmy wiec ani razu możliwości przedstawienia naszego stanowiska.  

Nie mając innego wyjścia, uważając jednocześnie, że portal lle24.pl jako gazeta 

internetowa powinien posiadać rejestrację zgodnie z prawem prasowym, wystąpiliśmy do 

prokuratury z zawiadomieniem w tej sprawie. W naszej ocenie o tym, że portal ten jest prasą 

wydawaną w internecie przesądza jego ogólnoinformacyjny charakter – kronika kryminalna, 

wiadomości sportowe, kulturalne, opisy codziennych zdarzeń oraz wyroki sądów w tej 
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materii. Z blogami, które są masowo prowadzone w internecie portal lle24.pl łączy 

tylko nazwa. 

Warto wspomnieć, że niemalże od początku kadencji dwóch radnych, 

współredagujących stronę lle24.pl, bez najmniejszych przeszkód i zarzutów prowadzi swoje 

blogi, mimo że zawarte są tam ich bardzo subiektywne i często tendencyjne oceny.  

Chęć uniknięcia za wszelką cenę rejestracji portalu uznajemy za próbę uchylania się 

od odpowiedzialności za słowa, dalszy brak obiektywizmu i ignorowania naszych starań o 

sprostowania materiałów. Mieszanie artykułów o ogólnoinformacyjnym charakterze z 

subiektywnymi komentarzami ma na celu wprowadzenie w błąd mniej zorientowanych 

czytelników, co jest komentarzem, a co obiektywną informacją. Do tego dochodzi 

modyfikowanie i cenzurowanie przez autora serwisu lle24.pl dodawanych przez Urząd 

Miejski w Łęcznej komentarzy pod nieprawdziwymi informacjami. 

Oskarżanie nas o próbę cenzurowania i ograniczania wypowiedzi jest więc 

niepoważne. Domagamy się jedynie rzetelnego przedstawiania informacji, czego autor w/w 

portalu nie ma zamiaru robić broniąc się „subiektywizmem”. Jeżeli można mówić o cenzurze, 

to taka jest prowadzona, ale przez redakcję portalu, w którym często cenzurowane są 

niewygodne komentarze. 

Jeśli mają państwo jakieś pytania w tej sprawie, chętnie na nie odpowiemy.  

 

      Z poważaniem,  

      Teodor Kosiarski Burmistrz Łęcznej 

 


