
nego z KWW Niezależni Razem zdobywając 131 gło-
sów. Obecnie również deklaruje, że będzie startował 
z  komitetu obywatelskiego.  W  2017 zrezygnował 
z mandatu ze względu na podjęcie pracy w Urzędzie 
Wojewódzkim w  Lublinie. Jest również Wicepreze-
sem Zarządu Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Jó-
zefa Litwina.

Radny Piotr Skubiszewski popierał obecnego Burmi-
strza Janusza Bodziackiego. Głosował za udzieleniem 
mu absolutorium z wykonania budżetu za 2014 i 2015 
rok. Był obecny na 121 głosowaniach, w tym 115 razy 
na „tak”. Cztery razy projekty uchwał nie znalazły apro-
baty radnego. Jakie to projekty? W sprawie wystąpie-
nia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej, w sprawie zasad ustalania 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ KANDYDATA? WSZYSCY WIDZĄ!
Zgodnie z  zapowiedzią, przedstawiamy kolejnego 

kandydata na Burmistrza Miasta Lubartów.
Przy wjeździe do Lubartowa, wita nas baner Piotra 

Skubiszewskiego z  życzeniami wesołych świąt i  do-
brych wyborów w 2018 roku. To już wydatki na kam-
panię, czy jeszcze nie?

W swojej „pożegnalnej” deklaracji Piotr Skubiszew-
ski pisał, że mimo złożenia mandatu radnego będzie 
dalej pomagał mieszkańcom. I  że  będzie obecny 
na  każdej kolejnej sesji Rady Miasta w  Lubartowie 
i uczestniczył w nich, jako mieszkaniec, gdyż sprawy 
samorządu są dla  niego bardzo ważne. Chyba nie 
może, albo już nie są. Jeszcze bardziej nie mógłby, 
gdyby sesje, zgodnie z propozycją radnego – odby-
wały się w godzinach przedpołudniowych. 

Piotr Skubiszewski, poprzednio startował na  rad-

NIEZBĘDNIK WYBORCY
SZOK! KOGO WYBIERZEMY NA MISTERA URZĘDU MIASTA?
CZĘŚĆ II

Zgodnie z zapowiedzią, o każdym z kandydatów na Burmistrza publikuje-
my kilka słów. Macie swoje zdanie o tej kandydaturze? Piszcie, wybrane 
teksty opublikujemy. Przy czym zastrzegamy sobie prawo do skrótów.

Rady Miasta Lubartów i ustalenia wynagrodzenia Bur-
mistrza Miasta Lubartów w 2014 roku. 

Jeśli chodzi o tę ostatnią, to nie chodziło o podwyż-
kę, tylko utrzymanie pensji na takim samym poziomie. 

Wstrzymał się dwukrotnie od  głosu: w  sprawie 
statutu MOPS Lubartów oraz wieloletniej prognozy 
finansowej w  2015 roku. Nie był obecny na  32 gło-
sowaniach. O  co  pytał radny w  imieniu swoich wy-
borców na sesjach? O modernizację ulicy Akacjowej, 
remont części nawierzchni ulicy Świerkowej, odśnie-
żanie, remont Partyzanckiej, Jesionowej i Dębowej. 

W  każdym razie, odpowiadając na  nasze pytania 
radny stwierdził, że niektóre cele, które chciał spełnić 
od  początku kadencji udało się wykonać w  ramach 
budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu 
miejskiego. Automatyczne toalety publiczne czekają 
na realizację. Według radnego Rada Miasta Lubartów 
powinna zająć zdecydowane stanowisko odnośnie 
„zielonego baraku” i skonsultować zmiany nazw ulic 
z mieszkańcami.  To drugie się stało – teoretycznie. 

Radny Skubiszewski stwierdził, że  w  wyjątkowych 
wypadkach zwracał się do urzędu na piśmie, na ogół 
rozmawiał z urzędnikami o potrzebach mieszkańców. 
Więc nie możemy powiedzieć o jakich i co udało się 
zrobić. 

Aktualnie, do  zadań kandydata na  burmistrza 
Lubartowa należy przygotowywanie rozstrzygnięć 
nadzorczych nad działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym uchwał rad gmin i rozpatrywa-
nie skarg mieszkańców. Ktoś? Coś? 
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Radni co roku oceniają pracę burmistrza. Jak w szkole. Albo otrzymuje promo-
cję do następnej klasy, albo przechodzi warunkowo, albo – nie zdaje.
Co roku zbiera się taka rada pedagogiczna, tylko tak: tu ocenia nie podlega wie-
dza burmistrza, tylko wydawanie przez niego naszych pieniędzy.

Co Rada Miasta może?
Odpowiedź: wszystko! Na przykład, jeżeli większość radnych zagłosuje przeciw-
ko – nie zgadzając się ze sprawozdaniem - mogą uruchomić procedurę usunię-
cia Burmistrza z urzędu.
Daje Burmistrzowi prawo do rządzenia w kolejnych latach, albo uznaje, że mate-
rii nie opanował i jego miejsce jest gdzie indziej. 
Radni, jak to  radni: jeden lubi śpiewać, inny tańczyć, albo jeździć na  rowerze. 
Dlatego jeden nauczyciel przedmiotowy postawi dwóję, a inny piątkę. 

Czy ktoś Was zapraszał, mieszkańcy na spotkanie
w sprawie oceny pracy burmistrza?

Co podlega tej ocenie?
Czy dostaliśmy tyle pieniędzy, ile Rada zaplanowała, że dostaniemy.
Czy wydaliśmy tyle pieniędzy, ile zaplanowaliśmy. Czy na pewno na to, co było 
zaplanowane i czy nie przepłaciliśmy.

Jak wygląda planowanie? 
Burmistrz ma wolną rękę i przygotowuje projekt budżetu. 
Radni go akceptują w całości, bądź w części. I przyjmują ten roczny plan pracy 
Burmistrza.
Dlaczego nie ma Waszej ulicy w planie na ten rok, albo przyszły? Zapytajcie swo-
jego radnego.
I teraz w nawiązaniu do wyborów samorządowych w 2018 roku…

Jak Wam się wydaje, czy prawdziwe jest twierdzenie, że nie ma sensu zmieniać 
tego, co dobre?
A zatem... 
Jeżeli Radni Wspólnoty Lubartowskiej, co  roku patrzą i  widzą, że  to  co  zrobił 
Burmistrz było dobre, po co wystawiają trzeci raz z rzędu swojego kandydata? 
Przecież to  Burmistrz wybiera swojego zastępcę. Czy jest sens konkurować 
do  urzędu, skoro  już jest się w  tym urzędzie. Przecież każdy kontrkandydat, 
to mniej głosów dla popieranego Burmistrza Bodziackiego? Po co zmieniać coś, 
co jest dobre? A jeśli chodzi o tzw. radnych dla niepoznaki zwanych niezrzeszo-
nymi warto się zastanowić, co to  takiego  radny niezrzeszony? Według lokalnej 
tradycji jest to  radny, który nie bardzo wie co chce i prowadzi w statystykach 
„wstrzymał się”. 

Wiecie którzy to? Do tej pory na prowadzeniu Jan Ściseł.

Wyższość spotkań 
spontanicznych nad 
przygotowanymi organi-
zacyjnie konsultacjami.

Dlaczego? Radny Je-
rzy Tracz ma swoje lotne 
premie, trasy, sztafety 
i  finisze. Przewaga te-
go rodzaju aktywności 
jest oczywista. Strona 
aktywna – w  tym wy-
padku radny – narzuca 
temat i  ton spotkania 
z  wyborcami. W  razie, 
gdy sytuacja rozwija się 
nie po  myśli radnego, 
zawsze może opuścić 
uliczne spotkanie. Bo nie 
jest zobowiązany. Ani czasem, ani formułą. Dlatego uważamy, że w przypadku rad-
nego Jerzego Tracza, obowiązek kontaktu z wyborcami jest wypełniony połowicz-
nie. I mamy na to dowody.

Jakiś czas temu do prasy trafiła informacja o tym, że radny Tracz wezwał Policję 
na zebranie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, której Prezesem jest 
inny radny – Przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak. Ponieważ zajmujemy się 
radnymi i  ich aktywnością, chcieliśmy wiedzieć, czy ten konflikt w Radzie nie ma 
przełożenia na sytuację wyborców i ogólnie mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy 
skorzystać ze swojego prawa do kontaktu z radnym i za pośrednictwem Biura Rady 
15 maja, wysłaliśmy do radnego taką wiadomość:

Dzień dobry, 
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o odpowiedź na następujące pyta-
nia:
1. Kiedy i  gdzie miały miejsce ogólnodostępne i  publicznie ogłoszone spotkania 
z Radnym w trakcie trwania obecnej kadencji o których wspominał?
2. Czy ma problemy z kontaktem z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej jako miesz-
kaniec?
3. Czy Radny planuje start w  wyborach z  tego samego komitetu wyborczego, 
co Radny Siwek - obecny na spotkaniu w Spółdzielni?

Z poważaniem,

Do dzisiaj radny nam nie odpowiedział. Urząd Miasta pisemnie potwierdził nam, 
że przekazał korespondencję radnemu. Dlatego potwierdzamy – w tym wypadku 
radny nie wywiązał się z obowiązku, nie odpowiedział na pytania mieszkańców i nie 
zdecydował się na jakikolwiek ruch. Poza ruchem ulicznym.

PO CO ZMIENIAĆ BURMISTRZA,

JAK JEST DOBRY?

Radni Rady Miasta Kadencja 2014-2018

RADNY JERZY TRACZ
NA LOTNYCH PREMIACH
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Czy Burmistrz ma prawo przyznawać nagrody i medale? Ma.
Tylko, że… Po  pierwsze, ale  nie najważniejsze. Wyprodukowanie tych medali 

kosztuje „X” złotych, co jak rozumiemy powinno znaleźć się w budżecie na 2018 r. 
Gdzie? 

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (Państwo, to ja) i „Pozostałe za-
dania w zakresie kultury”(w końcu nie do końca kulturalnie wyszło).

Serio. Mamy stu, którzy wnieśli zasługi dla Rzeczpospolitej i naszej Małej Ojczy-
zny. Jakie zasługi ma czynny polityk w roku wyborczym?

TO TERAZ PO DRUGIE
Z okazji nagród na Dni Lubartowa Burmistrz powołuje komisję zarządzeniem.
W każdym razie, z okazji n-lecia Lubartowa i n-lecia niepodległości listę zasłużo-

nych z obu powodów Burmistrz Janusz Bodziacki sobie na kolanie napisał. 
Taka to ta nasza niepodległość, jakie jej świętowanie? W kinie zwołano kolektyw. 

Nikt głośno nie protestuje przeciwko formie wsobnego upamiętniania niepodle-
głości i obdarowywania się medalami na tę okoliczność. 

Czy możemy zorganizować domówkę połączoną z wyborem miss i mistera na-
leśników z farszem?

Oczywiście! Za nasze. 

A ZATEM PO TRZECIE
Burmistrz w roku wyborczym nagradza część własnego komitetu wyborczego 

i środowiska politycznego, z którego się wywodzi. Nagrodzonymi są również pra-
cownicy Urzędu Miasta, m.in. kontrkandydat do fotela burmistrza w osobie zatrud-
nionego przez siebie wiceburmistrza Radosława Szumca. Ten ostatni organizuje 
pod bokiem szefa drugi raz „konkurencyjny” komitet wyborczy i wszyscy żyją dłu-
go i szczęśliwie. W chwili ukazania się tekstu nie wiemy ile osób nagrodzonych 
wejdzie do komitetu Burmistrza, a  ile do komitetu Wiceburmistrza. Mamy przy-
puszczenie, że podział jest sprawiedliwy. Jak to na współpracowników przystało.

Nagrodzono tez inną kontrkandydatkę wyborczą. Która podobnie, jak wicebur-
mistrz przekazała poparcie dla obecnego przed II turą.

Wiemy, wiemy… na pewno dlatego się czepiamy, że nie dostaliśmy :)

TAKŻE PO CZWARTE
Zgadzamy się z  radnym Grzegorzem Gregorowiczem, że takie „honorowanie” 

pozbawia nagrody wartości. Żadna Kapituła nie została wybrana, chociaż oczywi-
ście nie musiała, jednak… Nie kojarzymy też, żeby Burmistrz w swoich sprawoz-
daniach powiedział słowo na  temat tego, że wybrał 100 osób i  instytucji, które 
uhonoruje. I dlaczego tych. 

Na ostatniej sesji radny Marek Polichańczuk pytał, w jaki sposób wybierano na-
grodzonych (no nie, to na pewno nie z uwagi na naszą publikację), dlaczego tak 
mało osób spoza nagrodzonych było. Mieszkańców. W sensie chyba, że tła i kla-
skaczy deficyt. W sumie, to nie wiemy, dlaczego. W końcu mógł zapytać szefa 
swojego komitetu wyborczego, który i nagrodzonym i wiceburmistrzem jest.

Mamy taką „niezapominajkę” dla radnych. 27 maja jest DNIEM SAMORZĄDU TE-
RYTORIALNEGO. 

Czyli powodu, dzięki któremu może sobie radny te pytania zadawać. 
Jakaś refleksja? Skąd, przecież to  kolejny rok świętowania wsobnego. Z  tym, 

że w tym roku w ogóle się o święcie samorządu nie mówi. Jakieś wspólne święto-
wanie? Ale z kim? Przecież nie z mięsem wyborczym.

Naszpanburmistrz (zlepek nieprzypadkowy) jest członkiem Narodowej Rady 
Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie w sekcji – Uwaga! – Samorząd i poli-
tyka spójności. 

Zdarzyło się, że medale i odznaczenia do Pana Prezydenta wracały.
Czy w Lubartowie dla któregoś z uhonorowanych ten medal będzie gorącym 

kartoflem? 
Niestety wątpliwe.
Dla nas jest to jasne, dlaczego Burmistrz uchyla się przed udzieleniem odpowie-

dzi na wszystkie pytania wniosku.

Radni Rady Miasta Kadencja 2014-2018

Na  zakresy czynności miejskich urzędników 
czekamy do 18 sierpnia.
Dlaczego trzeba było aż iść do sądu i sprawę 
przegrać...
Mamy prawo wiedzieć czym konkretnie zaj-
mują się poszczególni urzędnicy. 
Urzędnicy mają prawo wiedzieć, czym zaj-
mują się ich współpracownicy. 
Młodzi ludzie, wybierający się na  admini-
strację, maja prawo wiedzieć, czym będą się zajmowali po ukończeniu studiów 
w Urzędzie Miasta Lubartów - więcej na stronie internetowej. 

JEDEN(NA), ALE W DWÓCH OSOBACH

►Zdjęcie z zasobów wix.com

WYBRAŁEM STO OSÓB BLISKICH MEMU SERCU…
CZYLI ŚWIĘTO SAMORZĄDU, KTÓREGO NIE BYŁO
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HOROSKOP WYBORCY A.D. 2018
Baran (21.03-19.04)

Samopoczucie: Usłyszysz pod swoim adresem sporo komplementów, co wpra-
wi cię w dobry nastrój i zapewni niezłe samopoczucie do końca tygodnia. Za-
stanów się, czy te komplementy nie wynikają z  rozpoczynającej się kampanii 
wyborczej.
Związki i seks: To twoja sprawa.
Kariera i finanse: Dobra passa w kwestiach związanych z pracą i pieniędzmi po-
trwa do końca tygodnia. Zyskasz w oczach pracodawcy, bo zainteresujesz się, 
na co idą twoje podatki.

Byk (20.04-20.05)
Samopoczucie: Połowa czerwca będzie czasem intensywnego wysiłku, który 
– co ciekawe – sprawi ci wiele przyjemności. To wymarzony czas na przegląd 
uchwał podjętych przez Radę Miasta.
Związki i seks: To nie nasza sprawa.
Kariera i finanse: Marzą ci się zawodowe wyzwania? Porozmawiaj na ten temat 
z pracodawcą. No chyba, że twoim pracodawcą jest (jakiś) Urząd. Jeśli nie, prze-
spaceruj się i zajdź do jakiegoś. Poznaj historie tych, co przechodzili obok i pracę 
znaleźli.

Bliźnięta (21.05-21.06) 
Samopoczucie: W  tym tygodniu dobrze wpłynie na  ciebie spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu. Spotkaj się ze znajomymi i pogadajcie na temat przyszłej 
Rady Miasta. Kogo chcielibyście w niej widzieć. 
Związki i seks: Już mówiliśmy, że to nie nasza sprawa.
Kariera i  finanse: Możesz teraz osiągnąć sukces albo zyskać sporą gotówkę, 
przesadnie się przy tym nie wysilając. Wyślij wniosek o  informację publiczną 
na ile zadłużony jest twój samorząd, albo zapytaj radnego, jakie inwestycje pla-
nują.

Rak (22.06-22.07)
Samopoczucie: Staniesz się chaotyczna i roztrzepana, przez co możesz popeł-
nić błąd albo zapomnieć o czymś istotnym. Miej się na baczności, a najważniej-
sze rzeczy zapisuj. Zapisujemy – WYBORY!!! – zapisane.
Związki i seks: …wiadomo co…
Kariera i finanse: Przyglądanie się debetowi na koncie tylko niepotrzebnie cię 
dołuje. Nie myśl o tym, na ile zadłużone jest miasto, tylko co się za to kupi! Wła-
śnie teraz wszystkie twoje pomysły zaprocentują. (?) Jakaś koalicyjka w planach?

Lew (23.07-22.08)
Samopoczucie: Ktoś publicznie cię skrytykuje, co  nie spłynie po  tobie jak 
po kaczce. Pamiętaj, że i ty masz prawo krytykować osoby publiczne.
Związki i seks: Nie, nas to naprawdę nie interesuje.
Kariera i finanse: Bliska osoba wpadnie w finansowe tarapaty. Lepiej przejrzyj 
rejestr umów w BIP, bo może być cienko.

Panna (23.08-22.09)
Samopoczucie: Uświadomisz sobie, że oddaliłaś się od przyjaciół. Warto poga-
dać przed wyborami, może stworzycie jakiś komitet.
Związki i seks: Nie jesteśmy wścibscy.
Kariera i finanse: Zazdrość nie wniesie niczego dobrego do spraw związanych 
z twoimi finansami. Po prostu zapytaj radnego, jak znalazł pracę on i jego rodzi-
na i po sprawie!

Waga (23.09-22.10)
Samopoczucie: Staniesz się płaczliwa i sentymentalna. Nic dziwnego na jubile-
usz miasta. Zapytaj tylko, dlaczego go świętowali bez ciebie.
Związki i seks: Najlepiej nie przy ludziach i tyle.
Kariera i finanse: Zaczniesz się zastanawiać, czy praca, jaką wykonuje twój rad-
ny, daje ci satysfakcję. Może czas na  zmiany? Zastanów się, warto poczytać 
o co pytał i interweniował.

Skorpion (23.10-21.11)
Samopoczucie: Rozmowa z bliską osobą wpędzi cię w przygnębienie, bo do-
wiesz się o czymś, o czym wolałabyś nie wiedzieć. Może i wolałbyś, ale miejskie 
finanse, to także twoje finanse i pora się z tym zmierzyć.
Związki i seks: Nie no, serio, nie nasza sprawa.
Kariera i  finanse: Układ planet zwiastuje przejściowe kłopoty w  pracy. Możli-
wa sprzeczka ze współpracownikiem albo przełożonym na temat kandydatów 
na Burmistrza. Nie daj się! Zawsze warto mieć swoje zdanie.

Strzelec (22.11-21.12)
Samopoczucie: Twój nastrój wreszcie się ustabilizuje. Będziesz w  nie najgor-
szym humorze i nic nie powinno wytrącić cię z równowagi, a jeśli już, to jedynie 
chwilowo. Mniej więcej wiesz, kogo się spodziewać na listach wyborczych. Za-
stanawiasz się tylko, co obiecają.
Związki i seks: Coś tam, coś tam.
Kariera i finanse: W tym tygodniu spróbuj trochę wyluzować – wszystko jest 
przecież pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dla ciebie to za mało, 
bo tylko formalnie.

Koziorożec (22.12-19.01)
Samopoczucie: Gwiazdy wskazują gorszy okres dla samopoczucia Koziorożców. 
Być może usłyszysz przykrą wiadomość, która bardzo cię przygnębi – budżet 
miasta nie jest bez dna.
Związki i seks: tu też coś było.
Kariera i  finanse: Najwyższy czas podnieść zawodowe kwalifikacje. Poczytaj 
trochę o finansach publicznych. Podjęte w tym tygodniu decyzje zaprocentują 
w niedalekiej przyszłości. W końcu samorząd to mieszkańcy, więc i ty.

Wodnik (20.01-20.02)
Samopoczucie: Najwyższy czas zadbać o poczucie własnej wartości. Zastanów 
się, od czego zależy twoja samoocena. Jeśli od tego, jak postrzegają cię inni, 
spróbuj mniej przejmować się ich zdaniem, albo głosować na tych, którzy nie 
traktują cię jak „mięso wyborcze”. 
Związki i seks: …
Kariera i finanse: W biznesie jak na wojnie – nie ma sentymentów. A w samo-
rządzie powinno się współpracować. Tyle, że dla dobra wspólnego, a nie oso-
bistego. W  sensie …dobro wspólne, nie oznacza dobra wspólnego komitetu 
wyborczego. 

Ryby (21.02-20.03)
Samopoczucie: Zamarzą ci się dalekie podróże i zmiana otoczenia. Daj spokój, 
po co wyjeżdżać – zmieniaj najbliższe otoczenie aktywnie!
Związki i seks: znowu coś tam, coś tam.
Kariera i finanse: Twoje zaufanie zostanie wystawione na próbę. Przełknij gorz-
ką pigułkę i w tym roku głosuj na innego kandydata. Może będzie miał lepszy 
garnitur? 

► Zdjęcie: pixabay.com


