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Narkiewicz chce stworzyć w Landwarowie nowy
samorząd
Dla Landwarowa (Lentvaris) trzeba stworzyć
oddzielną jednostkę samorządową, sądzi
Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL z ramienia
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Zdaniem
posła, przynależność Landwarowa do rejonu
trockiego nie odpowiada interesom miasta i
mieszkańców.

Narkiewicz sądzi, że Landwarów pod względem liczby
mieszkańców jest największą miejscowością w rejonie
trockim, jednak pod kątem rozwiązywania problemów
społeczno-gospodarczych na szczeblu rejonowym nie
jest odpowiednio reprezentowany. „To jest zrozumiałe i
wynika z faktu, iż Troki mają szczególnie ważny status historyczny mający znaczenie dla państwowości
litewskiej” – powiedział Narkiewicz.

Poseł więc postuluje utworzenie nowej jednostki administracyjnej. „Landwarów jest już ukształtowaną
jednostką administracyjną, mającą własną infrastrukturę komunikacyjną” – zaznaczył poseł. Prawa
miejskie Landwarów otrzymał w 1949 roku.

„Miasto ma swój herb oraz tradycyjne rzemiosła, do których należy produkcja dywanów, znanych nie
tylko na Litwie, ale również poza jej granicami” – zaznaczył poseł. Narkiewicz poinformował również, że
przygotował i zarejestrował odpowiednie poprawki do Ustawy o jednostkach terytorialnych i ich granic.

W lipcu konserwatysta Paulius Saudargas zaproponował przyłączenie Landwarowa do Wilna. Zdaniem
posła- konserwatysty, przyłączenie do Wilna rozwiązałoby mnóstwo problemów, ponieważ 80 proc.
mieszkańców pracuje w stolicy. „Umożliwi to integrację Landwarowa z węzłem transportu miejskiego
Wilna, co z kolei zapewni tańsze koszty dojazdu do Wilna. Pojawi się możliwość podłączenia do
wodociągów i kanalizacji Wilna, co wpłynęłoby na obniżenie opłat za wodę pitną i odprowadzanie
ścieków. (…) można by było przekazać fundusze na polepszenie i rozwój obecnej infrastruktury miasta
Landwarów i w ten sposób stworzyć lepsze warunki oraz zwiększyć zainteresowanie miastem
inwestorów zarówno w kraju, jak i za zagranicą” – oznajmił Saudargas.

Pomysł Saudargasa skrytykował wówczas Jarosław Narkiewicz. „Przed 7. laty samorząd rejonu
trockiego przyjął specjalny plan wsparcia starostw w rejonie, w tym również Landwarowa. Oczywiście
nie wszystko, ale dużo z tego planu udało się zrealizować” – powiedział wówczas dla PL DELFI
Jarosław Narkiewicz. Zdaniem posła, mieszkańcy nie są zainteresowani taką perspektywą.

„Chyba przed 7. laty przeprowadzono referendum wśród mieszkańców Landwarowa w sprawie
przyłączenia do Wilna. Zainteresowanie mieszkańców tym plebiscytem było znikome, bo nie uważają
tego za problem istotny. Z drugiej strony przyłączenie Landwarowa do Wilna nie rozwiąże problemów
automatycznie. Dobrym przykładem jest Grzegorzewo (Grigiškės), które jest prowincją Wilna” – dodał
poseł. Natomiast kolega z ławy poselskiej Leonard Talmont zaznaczył, że przyłączenie Landwarowa do
Wilna uderzy w polski elektorat.
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Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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