
KRZYSZTOF PAŚNIK, który był kandydatem 
na  burmistrza w  wyborach 2014 z  KWW Wspólny 
Lubartów jest członkiem PSL i w poprzednich wybo-
rach otrzymał 1444 głosów.

Skąd mieszkańcy mogą kojarzyć to nazwisko? Uczest-
niczył w 2014 roku w konsultacjach, dotyczących drogi 
wschodniej.  Był także w składzie Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego.  

Odwiedził nas podczas wydarzenia „Bębnimy o Ra-
dzie Miasta”, gdzie odpowiedział na kilka pytań. 

CO O SOBIE MÓWI KRZYSZTOF PAŚNIK?
Jestem nową osobą w środowisku samorządowym, 

ale z bardzo dużym doświadczeniem zdobytym na po-
szczególnych szczeblach kariery zawodowej w  biz-
nesie, dużych Spółkach Skarbu Państwa, jak również 
w samorządzie wojewódzkim.
1) Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? 

Wszyscy moi konkurenci, których nazwiska się 
przewijają w  okolicznych mediach to  ludzie, którzy 
już rządzili lub współrządzili Lubartowem. Między J. 
Bodziackim, R. Szumcem, J. Wróblewskim, P. Skubi-
szewskim nie ma żadnych różnic. Będą wspierali się, 
niezależnie, który zostanie wybrany. W Lubartowie bę-
dzie to samo, co było przez ostatnie 8 lat, czyli marazm, 
utrwalenie tego, co było, „ciepła woda w kranie” ogólne 
zadowolenie, egzotyczna koalicja. 

Wyróżnia mnie komitet, z którego startuję, który mó-
wi jak jest i nie wikła się w żadne układziki polityczne.
2) Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Pracuję w  Centrum Spotkania Kultur w  Lublinie 

WALDEMAR GĄSIOR jest kandydatem na  burmi-
strza Lubartowa Komitetu Wyborczego Wyborców 
Przedsiębiorcy i  Mieszkańcy Razem Dla  Lubartowa. 
Z  informacji opublikowanych we Wspólnocie Lubar-
towskiej możemy się 
dowiedzieć m.in. tego, 
że zajmował się usługami, 
transportem i  handlem 
w  zakresie międzynaro-
dowym. Prowadzi działal-
ność gospodarczą, której 
profilem działalności jest: 
wytwarzanie energii elek-
trycznej, wykonywanie 
instalacji elektrycznych, 
sprzedaż i  wynajem sa-
mochodów osobowych 
i furgonetek. To, co jest interesujące z naszego punk-
tu widzenia, to fakt, iż kandydat deklaruje, że chciał-
by doprowadzić do ograniczenia długości wystąpień 
radnych. Z kronikarskiego obowiązku przypominamy, 
że w 2010 roku za ograniczeniem liczby wypowiedzi 
podczas obrad samorządu głosowali ówcześni radni 
koalicyjni WiR i PO. Przeszukiwaliśmy własne i ogól-
nodostępne zasoby. Kandydat nie jest nam znany 
z  dotychczasowej działalności publicznej.  Program 
wyborczy kandydata znajdziecie na stronie interneto-
wej Komitetu   Wyborczego. 

JANUSZ BODZIACKI  Pełni funkcję Burmistrza 
Lubartowa od  2010 roku. Jest kandydatem Komi-
tetu Wyborczego 
Prawa i  Sprawiedli-
wości. Ani w  wybo-
rach 2010, ani 2014 
nie udało mu się 
uzyskać wyników, 
które zapewniłyby 
zwycięstwo w  I  tu-
rze.  W wyborach sa-
morządowych 2010, 
w  II turze głosowało 
na  tego kandydata  
4483 mieszkańców. 
Z  kolei w  II turze 
wyborów samorzą-
dowych 2014 r. głos na tego kandydata oddało 3717 
mieszkańców. Podsumowanie i ocenę dwóch kaden-
cji pozostawiamy samym mieszkańcom. 
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NIEZBĘDNIK WYBORCY
SZOK! KOGO WYBIERZEMY NA MISTERA URZĘDU MIASTA?

CZĘŚĆ IV

Zgodnie z zapowiedzią, o każdym z kandydatów na Burmistrza publikujemy kilka słów. Macie 
swoje zdanie o tej kandydaturze? Piszcie, wybrane teksty opublikujemy. Przy czym zastrze-
gamy sobie prawo do skrótów. Czas na kolejnego kandydata. A właściwie dwóch.

na  stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Zarządzania Infra-
strukturą. Zarządzam majątkiem instytucji Marszałka 
Województwa Lubelskiego.
3) Dokładnie rozumiem, co  to  są publiczne środki. 
I  dlaczego musimy o  nie dbać. A  swoim wyborcom 
będę to tłumaczył następująco:

Środki publiczne, to  środki, które należą do  nas 
wszystkich. Powinny być przeznaczone na  wydatki, 
które są niezbędne do polepszenia życia mieszkańców 
Lubartowa. Musimy je gromadzić i wydawać na najważ-
niejsze rzeczy. To  taki budżet domowy tylko bardziej 
rozbudowany. Mamy przychody (np. pensje) i wydatki, 
na które możemy sobie pozwolić.
4) Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabra-
łem głos w ważnych społecznie sprawach. Przykłady:
1) Obniżka cen za odbiór odpadów (nieczystości stałych)
2) Budowa drogi wschodniej
3) Żłobek na ulicy Reja
4) Budżet Obywatelski
5) Wystąpienie miasta Lubartów z ZKGZL
6) Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej
5) Potrafię wytłumaczyć, czym jest prawo miejscowe 
i czym będę się zajmował, jeżeli zostanę wybrany.

Przepisy powszechnie obowiązujące ogół mieszkań-
ców zamieszkujących dany teren np. miasto Lubartów, 
co powinni robić i jakie maja prawa np. regulamin ko-
rzystania z obiektów sportowych. Jak zostanę wybra-
ny m.in. zmienię Regulamin Budżetu Obywatelskiego, 
aby mogli z niego korzystać również mieszkańcy zaso-
bów wielorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe i spół-
dzielcze. 
Co chciałbyś zmienić w Lubartowie?

Chciałbym przerwać gigantyczne zadłużanie miasta 
przez Szumca i Bodziackiego. Zacząć wydawać środki 
budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich na dro-
gi i chodniki a nie na remont dopiero, co wybudowanej 
fontanny. W  lecie brud, w zimie nieodśnieżone drogi 
i chodniki, a obecnie rządzący burmistrzowie Bodziacki 
i Szumiec nie zauważają potrzeb mieszkańców, które są 
oczywiste, po prostu ludzkie. Nowy burmistrz będzie 
miał bardzo dużo pracy. Najważniejsza kwestią będzie 
realizacja inwestycji z  budżetu obywatelskiego oraz 
tak potrzebnych inwestycji w  infrastrukturę miejską 

w szczególności wodno – kanalizacyjną. Zmniejszenie 
wysokich opłat za odpady będzie kolejnym ważnym za-
daniem do realizacji. Chciałbym również, aby miejskie 
inwestycje były w znacznym stopniu realizowane z fun-
duszy zewnętrznych
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GDZIE BYŁEM, CO ROBIŁEM, CO DEKLAROWAŁEM… 

Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy w trakcie przygotowy-
wania nowego formularza dla kandydatów na radnych 
i  burmistrza. Zanim poprosimy Komitety Wyborcze 
o  współpracę w  wypełnianiu ankiety przypomina-
my, jak odpowiadali jej uczestnicy w 2014 roku, kiedy 
uczestniczyliśmy w Akcji Masz Głos, realizując zadanie 
„Głosuj świadomie”.

Tymczasem, podczas „Bębnienia o  Radzie Miasta” 
podpytywaliśmy mieszkańców.

CO CHCIAŁBYŚ/CHCIAŁABYŚ ZMIENIĆ W MIEŚCIE?
BO TO MIESZKAŃCY SĄ DLA NAS NAJWAZNIEJSI.

Postulaty mieszkańców postanowiliśmy „dopaso-
wać” do radnych, którzy zabierali głos w tych sprawach 
w  punkcie Sesji Rady Miasta: Interpelacje i  zapyta-
nia radnych. Pełna treść wystąpień będzie dostępna 
na www.lubartow.mamprawowiedziec.pl I tradycyjnie 
– nie chodzi nam wyłącznie o wystąpienia z 2018 roku. 
Sami wiecie, dlaczego. 

Oczywiście zapraszamy do zapoznania się ze wszyst-
kimi poruszanymi kwestiami przez poszczególnych 
radnych. Tutaj prezentujemy efekty naszego monito-
ringu. W artykule na stronie internetowej znajdziecie 
odnośniki do pełnej treści wystąpień.  

1. ŁAD Z OGRÓDKIEM JORDANOWSKIM.
Ponieważ ta kwestia bywa najczęściej łączona z pro-

blemem „starego żłobka”, więc nie udostępniamy 
tu odrębnych wystąpień. 

2. PRZYSTANEK PRZY SZPITALU.
Ta z kolei kwestia jest poruszana przy okazji dyskusji 

o  transporcie miejskim, zwłaszcza ostatnio. Nie była 
tematem odrębnych zapytań radnych. 

3. PORZĄDEK I WIZERUNEK CENTRUM MIASTA.
Czyli „stary żłobek” i problemy centrum miasta. 

MAREK POLICHAŃCZUK (2017) „Czy jest możli-
wość żeby, ponieważ często jeżdżąc po Polsce widzę ja 
tego typu budynki są osłaniane. Osłaniane są banera-
mi specjalnymi, które powodują to, że tych budynków 
nie widać. (…)”.

JERZY TRACZ (2015) „Mieszkańcy bardzo liczą 
na to, iż w tej obecnej siódmej kadencji znajdziemy 
sposób na  likwidację niechlubnej wizytówki mia-
sta Lubartowa, jaką jest rudera po dawnym żłobku 
i przedszkolu.(…)” 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI (2016) „Co  jest z  budynkiem 
żłobka? Ja chcę przypomnieć jeszcze raz Państwu, 
przed 6 laty w  kampanii wyborczej roku 2010 to  był 
sztandarowy wręcz punkt ugrupowania, które przejęło 
władzę, że tamta władza nic nie zrobiła w sprawie żłob-
ka a my w ciągu paru miesięcy załatwimy problem. (…)”
(2017) Pierwsze dotyczy sytuacji tego zrujnowanego 
żłobka i  przy okazji budynku po  LOK-u. Jaka jest sy-
tuacja, czy trwają jakieś rozmowy i  jaka jest w ogóle 
szansa, żeby te budynki wreszcie jakoś wyglądały. 

JAN SCISEŁ (2015) Radni poruszyli problem pusto-
stanu w centrum miasta, budynku po żłobku. W odpo-

Koniec kadencji to czas różnych podsumowań. Zachęcamy mieszkańców Lubartowa do konfronto-
wania obietnic wyborczych radnych z ich realizacją. Ulotki wyborcze znajdziecie w profilach radnych
na www.lubartow.mamprawowiedziec.pl Interpelacje i zapytania radnych znajdziecie w tym samym miejscu.  

wiedzi na te zapytania Burmistrz Szumiec zadeklarował 
utworzenie zespołu, który odbędzie takie spotkanie 
robocze i spróbuje znaleźć rozwiązanie na temat tego 
długiego i szpetnego problemu naszego miasta. 
(2015) Na  poprzedniej sesji pytałem się o  prace ze-
społu, który został stworzony na  poczet załatwienia 
palącego problemu w centrum miasta, dotyczącego 
żłobka. Pan Burmistrz poinformował, że  ten zespół 
miał się spotkać w połowie maja. 
(2017) Chciałbym zapytać się o pespektywy zamiany 
tej złej niekorzystnej sytuacji w centrum miasta. Czy 
w ostatnim okresie były podjęte jakieś działania, żeby 
sprawę tych dwóch budynków w  jakiś sposób upo-
rządkować? 

JACEK TOMASIAK (2017) jednocześnie, jeżeli mó-
wię o  żłobku, to  chciałem się zapytać, co  dzieje się 
ze starym żłobkiem, tak jak zapytał Pan Przewodniczą-
cy Andrzej Zieliński. 

GRAŻYNA MEKSUŁA (2016) Drugie pytanie moje 
dotyczy nieszczęsnego żłobka. W tym momencie wła-
ściciel chyba sobie trochę z nas kpi. Powiesił te niby 
reklamy. Reklamy wiszą, wyglądają jak ścierki. 

4. CZYSTOŚĆ.
GRZEGORZ JAWORSKI (2018) Chciałem prosić, 

żeby przejrzeć może, tutaj nawiążę może do pytania 
koleżanki Grażyny Meksuły, o te kosze na nieczystości, 
na odchody zwierzęce, te tzw. dalmatyńczyki, ponie-
waż one są w słabym stanie. 

KAZIMIERZ MAJCHER (2017) Zauważyłem Proszę 
Państwa ostatnio, że się pogorszyła czystość naszego 
miasta tzn. wczoraj nawet szedłem wieczorem po mie-
ście, kosze na śmieci są pełne, obok koszy leżą butelki, 
papiery, nie tylko obok koszy, ale w różnych miejscach. 

EWA GRABEK (2017) Przy wjeździe na ulicę Polesie, 
na  osiedlu Kopernika B, ciągle tworzy się kałuża. (…) 
Proszę powiedzieć mi, również pytam, Pana Burmi-
strza Szumca, kiedy będzie oczyszczona ta studzienka? 

JAKUB WRÓBLEWSKI (2015) Otóż przy wiatach tych 
śmietnikowych w  Spółdzielni Mieszkaniowej, zwłasz-
cza na  moim osiedlu od  wielu dni, i  bardzo często 
to się zdarza, panuje bałagan, są poskładane różnego 
rodzaju przy wiacie materiały budowlane, odpady bu-
dowlane, różnego rodzaju inne rzeczy. 
(2017) Przez okres wakacyjny mnóstwo osób, by-
łych Lubartowiaków, którzy powyjeżdżali przyjeżdża 
do  Lubartowa, odwiedza Lubartów, mamy też tury-
stów i kilka osób, które spotkałem, kolegów z dawnych 
lat, pytali się mnie co to się stało, że w tym mieście, 
że nagle z czystego miasteczka Lubartów stał się brud-
nym miastem? 
(2018) Druga sprawa dotyczy też sprzątania miasta, nie 
wiem, czy jeszcze, ale tydzień temu w centrum miasta 

smętnie zwisały sobie takie zwiędłe baloniki na drze-
wie. Tutaj przy Urzędzie Miasta i tutaj przy                  ul. 
Lubelskiej i jest to w sposób niedostateczny załatwio-
na sprawa. 

GRAŻYNA MEKSUŁA (2018) Skoro dbamy o  czy-
stość naszego miasta pragnę zauważyć, że  w  bocz-
nych uliczkach nie ma w ogóle koszy na śmieci. 

JAN SCISEŁ (2016) Drugi problem powiem w cud-
zysłowie to jest taki brudny problem, dotyczy składo-
wiska śmieci przy Cmentarnej, które zalegają właśnie 
za murem cmentarnym, myślę, że to jest na terenach 
Kolei. Tu też mieszkańcy osiedla zgłosili mi, że ta ster-
ta śmieci cały czas przyrasta, trzeba coś z tym zrobić, 
porozumieć się z zarządcą cmentarza, żeby po prostu 
tych śmieci nie wyrzucać na te tereny „niczyje” 
(2016) I jeszcze korzystając z tego, że jestem tutaj przy 
mównicy chciałem bardzo mocno podkreślić problem, 
który tutaj poruszał Przewodniczący Zieliński. Chodzi 
o  tereny przy torach kolejowych i  tereny za cmenta-
rzem. Ja o tym też tutaj już mówiłem. Bardzo często 
tamtym terenem się poruszam. 
(2017) Buchnęła wiosna przez ostatnie dni, śniegu 
już dawno nie ma ale są śmieci i również te śmieci są 
na terenach przykolejowych. Były takie lata gdzie mia-
sto te tereny sprzątało ku zadowoleniu mieszkańcom. 

PIOTR KUSYK (2016) Druga sprawa dotyczy wysy-
piska śmieci, jakie powstaje wzdłuż drogi dojazdowej 
do ogródków działkowych położonych między dwoma 
wyrobiskami po kopalni piasku dla Prefabetu. Od dłuż-
szego czasu wieczorową porą podjeżdżają tam samo-
chody i pozbywają się odpadów.  
(2016) mam prośbę właściwie do  Pana Burmistrza 
o  interwencję jeśli to możliwe do firmy, która wywo-
zi śmieci z ul. Lubelskiej aby mogła zmienić odrobin-
kę swój harmonogram i te śmieci woziła powiedzmy 
z głównej ulicy w mieście, odbierała nie w godzinach 
od  7:00 do  10:00 tylko powiedzmy po  godz. 10:00, 
bo wtedy w mieście niestety jest największy ruch. 

MARIA KOZAK (2018) Kiedyś było wiadomo, 
że co dwa tygodnie dwa rodzaje odpadów będzie wy-
wożonych. W tej chwili według nowego harmonogra-
mu, który przyszedł, jest tak, że  cztery razy w  ciągu 
tygodnia ostatniego było wywożenie. I  powiem tak, 
że mieszkańcy mówią, że już nie mogą się połapać. 

JACEK TOMASIAK (2018) Druga rzecz to chciałem 
dopytać się o śmieci i śmieci niewywiezione. Dlacze-
go zadaje to pytanie? Ponieważ na ZKGZL starałem 
się zwrócić na to uwagę, niestety to zostało w jakiś 
sposób zignorowane. Zgłaszałem nawet poprawkę 
na etapie uchwalania regulaminu utrzymania czysto-
ści i  tam była uchwalona również częstotliwość wy-
wozu odpadów. 

JERZY TRACZ (2017) Otóż ostatnio na  posiedze-
nie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która 
się rozpoczęła o 16:30, zasygnalizowałem temat bar-
dzo wielkiego zaśmiecenia kirkutu. Była tam bardzo 
duża ilość butelek. To  jest kolejny taki placyk, barek 
pod chmurką, gdzie było tego bardzo dużo, i śmieci, 
i  butelek. Moi Drodzy, jakaż była reakcja. Niespełna                
16 godzin jak to zostało uporządkowane. 
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(2017) „Dlaczego nie są systematycznie odpiaszczane 
i sprzątane ulice w naszym mieście? Zalegający piach 
przy krawężnikach jezdni utrudnia jazdę rowerem, 
a  przy tak bardzo dużym ruchu pojazdów i  podmu-
chach wiatru powoduje duże zapylenie powietrza, któ-
re wszyscy wdychamy, jak również wnika do naszych 
mieszkań i innych obiektów.(…)” 
(2018) Wyobraźcie sobie, że my jesteśmy pracowni-
kami sortowni i  mamy taki przypadek psich kałów. 
Przecież te  akurat pojemniki były tylko i  wyłącznie 
na  odchody psie. Jak ja widzę, że  ilość grzebiących 
jest i  m.in. w  tym śmietniku, bo  mamy ileś tych 
ukazujących się bezdomnych m.in. w tym pojemni-
ku czasami – sam byłem świadkiem – to troszeczkę 
świadczy, że  powinniśmy zadbać, odnowić, eduko-
wać, bo  wiele osób jest przykładem, ale  mi mówi 
również – „nie ma gdzie”. 
(2018) Czwarte, kiedy nastąpi sprzątnięcie i oczyszcze-
nie miejskich ulic, jak również innych, w  tym powia-
towych z piachu zgromadzonego przy krawężnikach. 
W tym liści, szkieł i śmieci. 

ANDRZEJ ZIELIŃSKI (2016) Kolejna sprawa, ja już 
to kilka miesięcy temu zgłaszałem, z rok temu, chciał-
bym zapytać, czy w ogóle istnieje szansa na porozu-
mienie z  Koleją w  sprawie uporządkowania terenów 
przycmentarnych od  strony zachodniej, z  tej strony 
od torów.  

WOJCIECH OSIECKI (2015) ja mam takie pytanie 
co prawda od mieszkanki ode mnie z osiedla, bo zo-
stałem oddelegowany do zadania tego pytania czy jest 
możliwe w jakikolwiek sposób chociażby przez kosze-
nie trawy zagospodarowanie tego terenu na  osiedlu 
Kopernika za szkołą nr 4? 
(2017) Druga sprawa, to  już prosiłem tutaj Pana Bur-
mistrza o wykoszenie trawników na osiedlu Kopernika 
za  szkołą. Trzecia sprawa – to  prosiłbym o  jakiś nad-
zór rozklejania komunikatów i  ewentualnie ogłoszeń 
na słupach energetycznych. 
(2017) Pierwszy punkt dotyczy działki, na prośbę miesz-
kańców działek na osiedlu Kopernika tj. działka 146/1 
146/2 i dalszy ciąg tych działek do nr 146/8. Są to dział-
ki przy ul. Północnej między Lotników a Kosmonautów. 

5. BEZPIECZEŃSTWO.
JACEK TOMASIAK (monitoring) (2017) I kolejne py-

tanie to jest również pytanie, na które również nie uzy-
skałem odpowiedzi na poprzedniej sesji Rady Miasta, 
starałem się głośno mówić i wyraźnie, a mianowicie 
o  monitoring miejski. Ponieważ dotarły do  mnie sy-
gnały, że w chwili, kiedy nie ma pracownika z Urzędu 
Miasta, który tam jest między 7:30 a  15:30, tak na-
prawdę nie ma dostępu do  tego monitoringu nasza 
miejska Komenda Powiatowa Policji.  
(2017) Kolejna rzecz, chciałem się zapytać o monito-
ring miejski. Czy prawdą jest, że  monitoring miejski 
działa w  godzinach kiedy tak naprawdę jest ten pra-
cownik UM czyli w godzinach od 7:30 do 15:30? 
(2017) Również chciałem tutaj zwrócić uwagę, 
że w przypadku przejścia przez tory, również zwrócili 
się do mnie mieszkańcy Lubartowa z dramatycznym 
apelem, tutaj uzupełnię wypowiedź radnej Majew-
skiej, że tam sokiści jednak ganiają te dzieci i straszą, 
że będą nakładane kary na rodziców, jeżeli jeszcze raz 
będzie taka sytuacja, że dzieci tam się pojawią. 

JACEK TCHÓRZ  (2015) Wszyscy dzisiaj na  temat 
bezpieczeństwa na  drodze, ja tak samo parę spraw. 
Pierwsza - skrzyżowanie o  ruchu okrężnym, ulica 

Lubelska – Piaskowa – Kolejowa.(…) łącznik ulicy Lu-
belskiej z  Powstańców Warszawy (…) Skrzyżowanie 
ulicy Powstańców Warszawy – Szaniawskiego – Aleje 
100-lecia i Nowodworska.   

WOJCIECH OSIECKI (2016) zauważyłem, że dwie ka-
mery montowane teraz na tym nowym monitoringu 
w samym Rynku, czyli kamera tutaj na rogu ul. Jana 
Pawła i dalej przy Farnej wiszą na tej samej wysokości 
co te światełka świąteczne. 
(2017) Ludzie niepełnosprawni praktycznie nie korzy-
stają z tego chodnika, ponieważ jego krzywizny i karpy, 
które już tam przy lipach powychodziły uniemożliwiają 
takim ludziom korzystanie. Rodzice z wózkami z dzieć-
mi tez mają wielkie problemy do  pokonywania tam 
tych odcinków. 
(2018) I właśnie tu moje pytanie w jaki sposób chce-
cie Panowie to  rozwiązać, problem parkingu przy 
SP4? Jednocześnie mówię, zapraszam o  godz. 8:00 
w czasie największego ruchu przy szkole, żeby zoba-
czyć jakie niebezpieczeństwo. Tam tylko patrzeć kiedy 
po prostu ktoś przejedzie, najedzie dziecko. 

JAKUB WRÓBLEWSKI (2015) Panie Burmistrzu, 
bo  również w  projekcie budżetu, w  budżecie oby-
watelskim również, ale w projekcie budżetu na 2016 
rok jest zapisana kwota, właśnie na budowę systemu 
monitoringu w mieście, chciałem zapytać gdzie Pan 
Burmistrz planuje umieszczenie tego centrum, jakie 
są możliwości, jakie Pan rozwiązania bierze pod uwa-
gę i  czy również jest możliwość jakby współpracy 
w  tym zakresie z  Panami policjantami, z  Panami, 
z Paniami policjantkami? 
(2015) Chciałem zapytać się jakie Pan Burmistrz wo-
bec tego ma plany wobec budowy tego systemu 
i czy udało się dojść do porozumienia z Komendą Po-
wiatową Policji w sprawie budowy centrum obsługi 
tego monitoringu? 
(2015) Następna sprawa dotyczy monitoringu. Przy-
pominam sobie, że o ten monitoring już też pytałem 
od  jakiegoś czasu. Wszyscy chyba radni jesteśmy 
zgodni, że ten monitoring trzeba zbudować, żeby było 
bezpieczniej i myślę, że nie będzie wiele głosów prze-
ciwnych przeciwko wydatkowaniu środków na ten cel. 
(2015) Chciałem zapytać, czy policja może zwracała się 
w ostatnim czasie, w ciągu ostatniego roku, pół roku 
do miasta z wnioskiem o rozbudowę (2017) I na koniec 
chciałbym zapytać Pana Burmistrza o funkcjonowanie 
systemu monitoringu. Jak działa i funkcjonuje to cen-
trum? Czy tam jest obsługa całodobowa czy tylko w ja-
kich godzinach?  

EWA GRABEK (2015) Występowałam w  e-mailu 

do Pana z  takim zapytaniem na  temat monitoringu 
w  naszym mieście. Prosiłam o  materiały na  temat 
monitoringu i  myślałam, ze  Pan Burmistrz zaprosi 
Pana komendanta na Komisje, abyśmy mogli temat 
przedyskutować. 
(2018) Tutaj w centrum oświetlenie mamy dość dobre 
ale w niektórych miejscach przejścia są bardzo, bardzo 
ciemne. I należałoby pomyśleć , aby w ten sposób roz-

wiązać doświetlenie tych właśnie przejść dla pieszych. 
MARZANNA MAJEWSKA (2017) To przejście, przez 

które przechodzą obecnie dzieci i osoby dorosłe rów-
nież, jest przejściem dzikim, nadal niebezpiecznym. Są 
tam rzucone jakieś płytki chodnikowe. 

PIOTR KUSYK (2017) Panie przewodniczący Wysoka 
Rado, Panie Burmistrzu. Ja chciałbym zapytać o kładkę 
nad torami. Termin na realizację tej inwestycji wspól-
nie z koleją miał być 30 czerwiec, a prace jeszcze się 
nie rozpoczęły. 
(2017) Kładka miała być zrealizowana do  czerwca. 
Wiem, że był podpisany aneks z realizacją do września, 
mamy październik, więc chciałbym się dowiedzieć, 
co z tą kładka. 

KAZIMIERZ MAJCHER (2016) Trzecie pytanie też 
było poruszona na poprzednich sesjach przeze mnie, 
oświetlenie ul. Zygmunta Starego. Na  ostatniej sesji 
były przesunięcia budżetowe ok. 2 mln. zł. i  w  nich 
miało się znaleźć to  oświetlenie. Chciałbym dowie-
dzieć się, co Pan Burmistrz w tej sprawie zrobił?  

GRZEGORZ SIWEK (2018) Chciałem zapytać, kiedy 
będzie kapliczka na ul. Olchowej przesunięta? Były ta-
kie plany, zapewnienia. Równocześnie z tym chciałem 
zapytać czy przynajmniej po jednej stronie nie będzie, 
będzie możliwość zrobienia chodnika? 

6. ODŚNIEŻANIE.
WOJCIECH OSIECKI (2018) I  przyznam szczerze, 

że mieszkańcy też pytają, dlaczego na osiedlu Koperni-
ka odśnieżane były tylko i wyłącznie drogi przelotowe 
a wszystkie ślepe, a powiem tak: jest ich większość, tej 
zimy tam nie zajrzał ani razu pług. Śnieg zalegał długi-
mi dniami, tygodniami. 
(2018) Panowie Burmistrzowie mam przyjemność za-
prosić Panów o godz. 8:00 pod szkołę nr 4 i popatrzeć 
w tej chwili przy nieodśnieżonej drodze przy szkole jak 
dzieci wraz z rodzicami, z problemem, który w końcu 
musimy w tym roku rozwiązać, tym bardziej, że w bu-
dżecie jest zapisana kwota 

EWA GRABEK (2018) Tutaj przed chwilą Pan radny 
Krówczyński z jednym pytaniem mnie ubiegł na temat 
odśnieżania i dbania o drogi w naszym mieście, ulice. 
Również chciałam zgłosić ten problem ponieważ ta fir-
ma, która wygrała przetarg no nie wywiązuje się jeżeli 
chodzi o to odśnieżanie. 

JAKUB WRÓBLEWSKI (2017) Następne pytanie do-
tyczy odśnieżania miejskich ulic. Niektóre ulice, po-
wiem to z całą odpowiedzialnością, miejskie nie były 
tej zimy ani razu odśnieżone. Chciałem zapytać dlacze-
go tak się dzieje i jak to jest zorganizowane, że tak jest 
i  co  Pan Burmistrz zamierza zrobić, żeby tą sytuację 
poprawić w przyszłości? 
(2018) Następna sprawa dotyczy sposobu organizacji 
odśnieżania ulic w mieście. Mieliśmy dwie zimy tego 
roku i dwa razy niestety służby miejskie, czy sposób 
organizacji pokazał, że  jest to robione w sposób nie-
właściwy.  

KAZIMIERZ MAJCHER (2016) Miasto w dniach 4,5,6 
grudnia poza ulicą główną Lubelską i Słowackiego nie 
było odśnieżane, tym bardziej nie było posypywane. 
Ja chciałem się zapytać czy służby, które odpowiadają 
za to powinny posypać ulice te boczne tj. np. Chopina, 
3 Maja, 1 Maja, ponieważ ludzie się przewracali, poobi-
jali, nie wiem czy jakichś złamania nie były. 

Kolejną część dekalracji
zmieścimy w następnym wydaniu.
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duszy unijnych mogłoby to mieć duży wpływ na po-
zycję samorządu. (Pamiętacie Biłgoraj?) Dlatego 
uwzględnione zostały tylko dochody własne (po doda-
niu ulg i zwolnień w podatkach lokalnych) i subwencje. 
Czyli to, czym samorząd gospodaruje, „na co dzień”. 

Te  dochody zostały podzielone przez liczbę ludno-
ści każdej jednostki samorządowej. W Lubartowie jest 
to kwota 2715,12 zł. Wśród miast powiatowych zajmu-
jemy 166 miejsce (na  267), w  regionie cztery miasta 
mają większe dochody od nas, 11- mniejsze.

Jakie przychody zaplanowały nasze władze w  2018 
roku? — 15 414 595,00 zł

Skąd tyle?
Głównie z zaplanowanego kredytu

na 12 000 000,00 zł.
Na co? Na pokrycie deficytu.

Nadwyżki budżetowej w tym roku się nie przewidu-
je? To chyba jasne, biorąc pod uwagę, że w prognozie 
finansowej w tym roku zaplanowaliśmy wydać najwię-
cej. Przypadek, czy rok wyborczy?

Ile nas kosztuje Nasz Drogi Urząd? Średnie wydatki 
administracyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w mia-
stach powiatowe 20–30 tys. mieszk. 259 zł (2014) 
Lubartów zajmuje 64 miejsce wśród nich z wydatkami 
310,82 zł.  

Z  lubelskich miast powiatowych mieszczących się 
w tej kategorii Biłgoraj wydała 201,70 zł, Ryki 218,01 zł, 
Łęczna 237,50 zł w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. Jak sytuacja wygląda teraz?

JAK DOBRZE NAM… REALNIE

ZA CO KONKRETNIE PŁACIMY URZĘDNIKOWI?
Przychodzi baba do Urzędu, a urzędnik „coś tam” robi. Tajne przez poufne. 

Panowie w  latach wyborczych przekonują nas, 
że różnią się, jako kandydaci na Burmistrza Lubartowa. 
W 2010 roku, biorąc pod uwagę konflikty w mieście, 
mieszkańcy zdecydowali się znacząco zmienić skład 
Rady Miasta i  Burmistrza. Radosław Szumiec zdobył 
wówczas 1480 głosów(w 2014 – 1554), a Janusz Bo-
dziacki – 2929 (w 2014 – 2225 głosów). Jak rozkład gło-
sów będzie wyglądał w 2018, zobaczymy.

Tymczasem możemy zobaczyć, jak wyglądamy 
na  tle innych miast powiatowych, według rankingów 
„Wspólnoty”. Jest to pismo samorządowe, doskonale 
znane wszystkim, którzy interesują się tą tematyką.

W końcu samorządowcy lubią rankingi. Pewnie naj-
bardziej te, w  których wygrywają – zwłaszcza w  ro-
ku wyborczym. Niektóre budzą kontrowersje. Ale  są 
także te, w  których decydują wyłącznie obiektywne 
dane z  GUS. A  takie według nas są te, publikowane 
we „Wspólnocie”, opracowywane przez prof. Pawła 
Swianiewicza z  Uniwersytetu Warszawskiego. Tym-
czasem… Kampania wyborcza ruszyła. Jak słyszymy 
Wspólnota Lubartowska, czyli Radosław Szumiec 
obecny Wiceburmistrz deklaruje, że „nie zamierza rzą-
dzić, ale  mądrze i  z  szacunkiem zarządzać miastem”. 
Z kolei urzędujący Burmistrz Janusz Bodziacki niedaw-
no stwierdził, że tymczasem kampanią się nie zajmuje, 
ponieważ za dużo jest bieżącej pracy w mieście.

Skoro obaj rządzą od ośmiu lat, to można przyjrzeć się 
wynikom z lat poprzednich.

Jak to wyglądało w 2014?
Zastanawialiśmy się, czy publikować naszą pozycję 

wśród zadłużonych tak, jak wygląda to w tabeli, czyli 
102 miejsce na 265 miast, ale doszliśmy do wniosku, 
że  wolelibyśmy zobaczyć wynik Lubartowa na  tle in-
nych miast powiatowych naszego województwa. 

Po przeszło roku Urząd Miasta w Lubartowie przeka-
zał nam zakresy czynności pracowników zatrudnionych 
we wszystkich wydziałach. Zupełnie niezrozumiałe jest 
dla  nas postępowanie w  tej sprawie naszych władz. 
To  znaczy, jak pisaliśmy, zdajemy sobie sprawę z  tego, 
że  urzędnicy lubią tajemnice i  to  jest dobro wspólne 
wszystkich urzędów, ale logicznie się tego wyjaśnić nie da.

 Jak to było z Urzędem Miasta? 
Ciąg nielogiczny zdarzeń:
- Wniosek o przekazanie zakresów czynności osób za-
trudnionych w Urzędzie Miasta
- przesłanie zakresów osób pełniących funkcje kierow-
nicze/odmowa reszty
- ponaglenie  
- odmowa/i odmowa wydania decyzji
- skarga do WSA (odrzucona)
- ponowny wniosek o przekazanie zakresów czynności 
osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta
- wydłużenie terminu załatwienia sprawy przez Urząd 
Miasta
- zakresy przesłane nam przez Urząd

Możemy sobie wyobrazić pominięcie całego środka? 

Jak wygląda pozycja Lubartowa po ośmioletnich latach rządów duetu Ja-
nusz Bodziacki (PiS) – Radosław Szumiec (Wspólnota Lubartowska)?

W końcu zawsze powtarzamy, że koszula bliższa ciału.

Tymczasem spośród miast powiatowych w Polsce – 
163 były mniej zadłużone, niż nasze.

A  jak to  wygląda w  województwie? Wzięliśmy 
pod uwagę miasta powiatowe bez miast na prawach 
powiatu, czyli: Lubartów, Łuków, Radzyń Podlaski, Ryki, 
Puławy, Parczew, Włodawa, Opole Lubelskie, Łęczna, 
Świdnik, Kraśnik, Krasnystaw, Janów Lubelski, Biłgo-
raj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, czyli 16 miast. Ile 
z nich było mniej zadłużonych? Dziesięć.

Bierzecie/mieliście kredyt?
To wiecie, że każdy bank sprawdza waszą

zdolność kredytową.
Co to jest za wskaźnik? Jest to % dochodu, jakiego 

nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredy-
tów i  pożyczek wraz z  odsetkami. Za  lata 2014-2016 
uwzględniono 267 miast powiatowych. Zajęliśmy 230 
miejsce. Czyli gorszą pozycję od nas miało 37 miast, 
lepszą – 229. A w regionie? Dwa miasta miały gorszy 
od nas wynik. 13 – lepszy.

A ile nasz samorząd inwestował „na głowę”?
W latach 2014-2016 średni wydatek na głowę miesz-

kańca to  kwota 540,09 zł. Sześć miast inwestowało 
więcej (wśród miast powiatowych 94 miejsce). Dla po-
równania w Biłgoraju ta kwota wyniosła 1397,44 zł. Ci, 
to potrafią pozyskiwać dotacje.  

Czy jesteśmy zamożni, jako samorząd?
W  tym rankingu pominięto wpływy z  dotacji celo-

wych np. inwestycyjnych, tych które mogą być ujęte 
w  poprzednim zestawieniu. To  poprawiłoby lokatę, 
ale tylko „na chwilę”. Przy realizowaniu projektów z fun-

Pierwszy wniosek był z ma-
ja 2017r. Podobnie sytuacja 
wyglądała ze  Starostwem 
Powiatowym, z tym, że tam 
Starosta decyzję odmow-
ną wydał. Po  wydłużeniu 
terminu załatwienia spra-
wy „z uwagi na obszerność 
przedmiotowej dokumen-
tacji”. Dziwne? Może dla człowieka, który musi uczest-
niczyć w  takich zabawach w  kotka i  myszkę. Zatem, 
znów – ponowny wniosek.Aktualnie, jesteśmy ze Sta-
rostwem na etapie skargi do SKO po odmowie i piśmie 
o przedłużeniu terminu. Potem pewnie będziemy mu-
sieli zwracać się do WSA. 

Po co?
A  kto to  może wiedzieć. Współczujemy tylko lu-

dziom, którzy indywidualnie próbują mierzyć się z taki-
mi sprawami. I nie dziwimy, że proszą nas o zastępstwo 
w zadawaniu pytań różnym instytucjom. Kiedy w koń-
cu nauczymy się, że urzędy powstały m.in. po to, żeby 
załatwiać sprawy obywateli? Na  pewno nie powsta-

ły po  to, żeby „urzędniczyć”. Urząd Gminy Lubartów, 
po  wydłużeniu terminu, również przesłał nam doku-
menty. Na stronie www.molubartow.com publikujemy 
zakresy czynności udostępnione nam przez Urząd Mia-
sta, według poszczególnych wydziałów. Znajdziecie je 
na podstronie „Zakresy czynności vol.4”

Z ostatniej chwili – Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze uchyliło zaskarżoną decyzję Starosty Powiato-
wego i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. 


