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RANKING RADNYCH, 
CZYLI KTÓRE MIEJSCE ZAJĄŁ WASZ RADNY I DLACZEGO

Od czterech lat prowadzimy stronę poświęconą 
lubartowskim radnym. Projekt powstał dzięki współ-
pracy ze  Stowarzyszeniem 61. Koniec kadencji jest 
także uwieńczeniem tej pracy. Pokazujemy wybor-
com, jak plastycznym i twórczym tworzywem, mogą 
być protokoły z sesji Rady Miasta.

I miejsce w naszym rankingu zajmuje 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Tomasiak 

z wynikiem 50 punktów.
Na  ocenę końcową składają się 

m.in.: 6 punktów za  interpelacje 
i 31 za poruszane tematy.  Na  te-
mat wszechstronności porusza-
nych spraw nie będziemy tutaj 
pisać, bo  nie sposób wszystkich 
wymienić.

Zapraszamy na  nasza stronę – 
zakładka „Interpelacje i zapytania”.

Pełniąc funkcję Przewodniczącego RM i  radnego, 
realizuje swoje działania także poprzez korzystanie 
z prawa do informacji publicznej. Żeby podejmować 
jakiekolwiek czynności – najpierw trzeba wiedzieć. 

Każdemu, kto interesuje się pracą Rady, doskonale 
znana jest aktywność zwycięzcy naszego rankingu.

II miejsce zajmuje radny Jakub Wróblewski,
z wynikiem 41 punktów.

Podobnie, jak u  radnego To-
masiaka, otrzymał 6 punktów 
za  interpelacje, natomiast 24 
za  poruszane tematy. Radny Ja-
kub Wróblewski jest kandydatem 
na  burmistrza, a  z  odpowiedziami 
na  pytania, które zadaliśmy mu 
podczas wydarzenia „Bębnimy 
o Radzie Miasta” możecie zapoznać się na naszej stronie. 

III miejsce w rankingu zajmuje radny
Grzegorz Gregorowicz z wynikiem 31 punktów.
Aktywność radnego Grego-

rowicza, pozwoliła na  uplaso-
wanie go  na  trzecim miejscu, 
z 4 punktami za interpelacje i 9 
za poruszane tematy. Jako jeden 
z pierwszych odesłał nam ankie-
tę z  pytaniami dla  kandydatów 
na  radnych w  nadchodzących 
wyborach. 
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W trakcie kampanii politycy składają nam przeróżne obietnice wyborcze. Zarówno te realne i idealistyczne mówią więcej o nas samych, niż 
o ludziach, którzy je głoszą. Pamiętajcie, że to strój szyty na naszą miarę.  Czego z nich możemy się dowiedzieć o nas samych? Obietnice 
składają się na zamknięty katalog ograniczony podstawowymi potrzebami życiowymi. Ma być ciepło i bezpiecznie. Przy okazji może działać 
kino i autobus, żeby dojechać do szpitala i supermarketu. Sprytne to! Przyznacie, że łatwiej tłumaczyć się z niespełnionych obietnic, niż 
z braku twórczego myślenia? Dotyczy to przede wszystkim nas, czyli wyborców. 

Pozyskiwanie odmieniane przez przypadki i  czasy 
w  większości kojarzone jest z  zaspokajaniem interesów 
różnych grup społecznych. Tylko, że  ten rodzaj myślenia 
o wspólnocie powoduje, że traci się z oczu kapitał społecz-
ny. Bo np. co oznacza postulat Wspólnoty Lubartowskiej:

„Sprawimy, że Lubartów będzie 
identyfikowalny w Polsce:
– zbudujemy jego markę,

nadamy naszemu miastu tożsamość”

Mamy młodych, którym się chce i  starszych, którym 
jeszcze nie wszystko jedno. Mamy mieszkańców i  to  jest 
kapitał naszego miasta. Nasze miasto ma tożsamość, 
a marka?

Marką Lubartowa – na dziś i bez kosztów – może być duża 
frekwencja w wyborach samorządowych! Możemy już 21 
października zasłynąć z kandydatów skłonnych do dialogu 
i mieszkańców, którzy wybierają świadomie. 

Tak, oczywiście mamy w  tym swój interes. Działamy 
na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie 
naszego „Bębnienia o Radzie Miasta” pytaliśmy mieszkań-
ców o  potrzebę zmian w  Lubartowie. Zebrane materiały 
posłużyły do  ułożenia kilku pytać ankietowych, przesła-
nych Komitetom Wyborczym.
Apelujemy i zachęcamy wszystkich kandydatów do wypeł-
nienia naszej ankiety!
Możemy już od dziś budować markę Lubartowa.
Czekamy na programy wszystkich Komitetów Wyborczych 
w Lubartowie i propozycje dla świadomego i wymagające-
go wyborcy.

 
Formularz z  pytaniami został dostarczony wszyst-

kim kandydatom na  burmistrza w  formie elektronicznej. 

Listę zamyka radny Robert Błaszczak, który w oce-
nie końcowej otrzymał 4 punkty. Komentując wyniki 
rankingu, który zo-
stał opublikowany 
także w  prasie re-
gionalnej – Dzien-
niku Wschodnim, 
radny stwierdził, 
że  „koncentruje się 
na konkretnych działaniach, a nie bieganiu do mów-
nicy na sesjach”(…)

 Rzeczywiście nie zabierałem zbyt często głosu 
na sesjach Rady Miasta, bo pracuję w inny sposób. In-
terpelacje czy inicjatywy zgłaszam na piśmie. W tym 
roku zrobiłem to już 10 razy. Nie mam parcia na szkło, 
nie wdaję się w  słowne przepychanki podczas sesji 
transmitowanych przez lokalną telewizję. Za  mną 
stoją moje czyny, choćby montaż oświetlenia przy 
ulicy Brzeskiej – mówi Robert Błaszczak, radny od 3 
kadencji”.

W tym miejscu od razu prostujemy, że sesje Rady 
Miasta można obejrzeć m.in. dzięki naszej aktywno-
ści. Poprzedni nasz wniosek o zmianę Statutu do Ra-
dy Miasta Lubartów, dotyczył rejestrowania głosowań 
w formie imiennej. Niestety takie brzmienie, nie zna-
lazło się w nowej wersji Statutu, ale dzięki naszym po-
stulatom, znalazł się w nim zapis, że z przebiegu sesji 
wykonuje się zapis audiowizualny, dostępny na kana-
le Youtube Urzędu Miasta. 

Na  portalu www.lubartow.mamprawowiedziec.
pl można znaleźć bardzo dużo informacji, zgroma-
dzonych w jednym miejscu. Od początku: imię i na-
zwisko radnego, fotografię, ulotkę wyborczą, numer 
okręgu i ilość zdobytych głosów, które zapewniły mu 
zwycięstwo. To podstawowe informacje, które moż-
na pozyskać zaraz po  wyborach. Natomiast w  trak-
cie trwania kadencji, uzupełnialiśmy profile radnych 
o  obecność na  głosowaniach, głosowania pod  po-
szczególnymi uchwałami, interpelacje i  zapytania 

radnych oraz funkcje, które pełnią w  Radzie Miasta. 
Ranking, powstał niemal wyłącznie na podstawie pro-
tokołów i reprezentuje wyniki ilościowe. Są one waż-
nym wskaźnikiem aktywności radnego. W przypadku 
interpelacji przyznawaliśmy jeden punkt za pięć wy-
powiedzi. To  samo dotyczy zgłaszanych proble-
mów. Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Rady 
otrzymali po 5 punktów za pełnienie funkcji z wybo-
ru. Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Komisji, 
otrzymywali odpowiednio po cztery i trzy punkty.

Punkty przyznane dodatkowo przez naszą Funda-
cję, dotyczą odpowiedzi na pytania na półmetku ka-
dencji i jest to 10 pkt. oraz po 5 punktów za podanie 
danych kontaktowych.  

Po   ocenę jakościową pracy radnego, zaprasza-
my na  portal www.lubartow.mamprawowiedziec.pl, 
gdzie można prześledzić proces powstawania prawa 
miejscowego na podstawie dyskusji i sposobu głoso-
wania nad przyjętymi uchwałami.  

GOTOWI DO DIALOGU?
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Prosiliśmy o jej wypełnienie do 10 października. Którzy z kandydujących do Rady Miasta znaleźli czas 
na wypełnienie ankiety? Jako pierwsi ankietę przesłali nam:

Marek Szymczak, Grzegorz Gregorowicz, Marian Olesiejuk

A oto nazwiska wszystkich, którzy odpowiedzieli na pytania wyborców w przewidzianym czasie. 
W naszej ocenie potwierdzają gotowość do dialogu. Odpowiedzi na pytania mieszkańców, należy 

traktować, jako konsultacje społeczne i pewien rodzaj debaty, która ze względów logistycznych nie mo-
że odbyć się pomiędzy wszystkimi kandydatami.

Zachęcając do zapoznania się z całością, publikujemy odpowiedzi na pytanie o główny cel, jaki gmina 
powinna realizować w najbliższych 4 latach wg kandydata. Pełną treść wypełnionych ankiet znajdziecie 
na molubartow.com

Lista nr 10
 KOMITET WYBORCZ

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZDZISŁAW WERESZCZYŃSKI
Okręg nr 2

Poprawa infrastruktury drogowej miasta, opraco-
wanie i modernizacja tras wylotowych z miasta oraz 
ze  strefy przemysłowej na  węzły komunikacyjne 
(Wincentów, Nowodworska, Annobór).

Lista nr 13 
KWW PRZEDSIĘBIORCY I MIESZKAŃCY

RAZEM DLA LUBARTOWA

ZBIGNIEW PISKAŁA
Okręg nr 1

Dokończenie rozpoczętych inwestycji. Dalsze po-
zyskiwanie środków unijnych na rozwój miasta.

WALDEMAR GĄSIOR
Okręg nr 2

Strategia rozwoju miasta i dostosowanie zagospo-
darowanie przestrzennego, zmiana ruchu drogo-
wego, współpraca z  przedsiębiorcami i  rozbudowa 
strefy ekonomicznej.

AGATA AFTYKA
Okręg nr 3

Pozyskanie jak największej ilości środków unijnych 
dla  wielu inicjatyw oraz ściągnięcie inwestorów 
i przedsiębiorstw do naszego miasta.

ANDRZEJ MICHAŁ KAMIŃSKI
Okręg nr 3 

Dokończenie rozpoczętych inwestycji, tworzenie 
nowych stref ekonomicznych oraz przyjaznych wa-
runków dla inwestorów.

EMILIA KAMIŃSKA
Okręg nr 4

Strategia rozwoju miasta i dostosowanie zagospo-
darowanie przestrzennego, zmiana ruchu drogo-
wego, współpraca z  przedsiębiorcami i  rozbudowa 
strefy ekonomicznej.

MARIUSZ KULAWCZUK
Okręg nr 4

Pozyskiwanie i maksymalne wykorzystanie fundu-
szy ze środków unijnych.

Tomasz Wawruch
Okręg nr 4

Dokończenie rozpoczętych inwestycji i pozyskiwa-
nie większej ilości środków unijnych oraz tworzenie 
nowych stref ekonomicznych.

WALENTY BALUK
Okręg nr 4

Zrównoważony rozwój infrastruktury w  całym 
Lubartowie, przejrzyste i profesjonalne zarządzanie 
Miastem Lubartów i jego finansami publicznymi.

Lista nr 14
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

WSPÓLNOTA LUBARTOWSKA

MARIAN OLESIEJUK
Okręg nr 1

Zwiększenie wpływów do  budżetu przez stymu-
lowanie rozwoju lokalnego biznesu i  pozyskiwanie 
środków zewnętrznych - pozwoli to  na  realizację 
większości zadań gminy.

PRZEMYSŁAW KURAL
Okręg nr 3

Pozyskiwanie środków zewnętrznych (maluch+, se-
nior+, programy drogowe, środki unijne), pozyskiwa-
nie nowych terenów pod  budownictwo i  przemysł, 
szukanie nowych inwestorów w tym zagranicznych.

TOMASZ JAROSŁAW DROZD
Okręg nr 4

Pozyskanie nowych inwestorów. Poprawa bezpie-
czeństwa. Dopłata do zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Lista nr 15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

WSPÓLNY LUBARTÓW

MAREK SZYMCZAK
Okręg nr 2

Taki, aby miasto miało duży zysk a  ludziom żyło 
się lepiej.

GRZEGORZ GREGOROWICZ
Okręg nr 4

Kompetentna Gmina z  kompetentnymi urzędni-
kami, którzy kompetentnie i przy współpracy z oby-
watelami rozwiązywać będą kompetentnie wszelkie 
strategiczne i bieżące sprawy.

ARTUR KUŚMIERZAK
Okręg nr 4

Budowa lokalnych dróg, chodników, oświetlenia 
oraz bezpiecznych przejść dla  pieszych w  mieście. 
Promocja miasta przez turystykę, stworzenie cy-
klicznego kalendarza imprez, ściąganie inwestorów, 
którzy stworzą nowe miejsca pracy.

Lista nr 4
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 

PLATFORMA.NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA

ALICJA ZALEWSKA-ŁOJEK
Okręg nr 1

Wraz z udziałem mieszkańców powinna powstać 
strategia rozwoju Lubartowa oparta o  ich rzeczy-
wiste problemy i  potrzeby .Należałoby też ją zre-
alizować tak jak mieszkańcy by  sobie tego życzyli, 
ze  szczególnym uwzględnieniem głosu młodych 
i najstarszych 

BOGDAN MILESZCZYK
Okręg nr 1

Wschodnia Obwodnica

ANITA KUBERA
Okręg nr 3

Bezpieczeństwo, skoro do  Urzędu Miasta trafia 
projekt, który popiera największa liczba mieszkań-
ców to  znak, że  na  tym zależy naszym mieszkań-
com, a bez nich nasze miasto by nie istniało.

MAGDALENA ŚWIĘTOŃSKA
Okręg nr 3

Najważniejsze jest ożywienie miasta, otwarcie 
na  ludzi młodych, ale  także stworzenie godnych 
warunków życia dla seniorów. W praktyce to organi-
zacja imprez kulturalnych (Jarmark Jagielloński),bu-
dowa skateparku, bezpłatna komunikacja miejska 
dla seniorów.

PRZEMYSŁAW TRUBALSKI
Okręg nr 3

Podniesienie jakości powietrza i gospodarki ener-
getycznej miasta poprzez pomoc mieszkańcom 
w uzyskiwaniu środków na termomodernizacje, wy-
mianę źródeł ciepła, montaż alternatywnych źródeł 
energii, np. z  programu Czyste powietrze oraz in-
nych programów.

ARTUR JEZIOR 
Okręg nr 4

Przyciąganie inwestorów do  naszego miasta, 
zmniejszenie ruchu w centrum miasta.

MARCIN WRONOWSKI
Okręg nr 4

Budowa centrum sportowego z prawdziwego zda-
rzenia. Obiecywana od lat.
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Mieszkańcy Lubartowa mogli poczuć się zdezorientowani, kiedy dotarła do nich informacja, że Burmistrz Janusz Bodziacki pozwał w trybie wyborczym innego kandy-
data, przedstawiciela KWW Wspólny Lubartów Krzysztofa Paśnika. I wygrał, zarówno w I jak i II instancji, chociaż zgodnie z informacją podaną przez Jacka Tomasiaka, 
Sąd oddalił dziesięć z dwunastu zarzutów stawianych przez urzędującego Burmistrza.   

PROTEST WYBORCZY W LUBARTOWIE
Skąd dezorientacja?

Jak podaje tygodnik lokalny Wspólnota Lubar-
towska, „Sąd pierwszej instancji nakazał wycofanie 
spotu wyborczego, oraz oświadczyć Krzysztofowi 
Paśnikowi, że nieprawdą jest, że ceny śmieci zdro-
żały o 100%, wody i ścieków o 36%, że zadłużenie 
miasta wzrosło do 33 mln zł”. 

W  zasadzie połowa mieszkańców Lubartowa za-
mieszkuje w  domkach jednorodzinnych i  wie, ile 
płaci za  śmieci. A  zatem w  tym wypadku chodzi 
wyłącznie o  to, że  problem dotyczył połowy mia-
sta, a nie całości. I to wymaga sprostowania. Z kolei 

po odwołaniu Sąd uznał, że informacji o drożejących 
ściekach i wodzie o ponad 36% prostować nie trze-
ba, ponieważ Krzysztof Paśnik nie twierdził, że do-
szliśmy już do tej kwoty, tylko to, że taka podwyżka 
jest prognozowana. Podobnie, jak w  przypadku 
kolejnego zarzutu, dotyczącego zadłużenia miasta 
na 33 mln zł. 

Rzeczywiście, zadłużenie to  wynosi 21 mln, 
a kwota 33 mln jest zapisana i przyjęta przez Radę 
w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. A zatem Rada Miasta przyjęła, że do tej kwoty 
się zadłużymy.  

OBALAMY 
MITY

Mit 1.
Nie ma dyscypliny koalicyjnej w głosowaniach. 

ZBIGNIEW GAŁĄZKA – PIOTR KUSYK
- 99% zgodności

MARZANNA MAJEWSKA – MAREK POLICHAŃCZUK 
- 99% zgodności

ZBIGNIEW GAŁĄZKA – MARZANNA MAJEWSKA - 
99% zgodności

ROBERT BŁASZCZAK – PIOTR KUSYK - 99% zgod-
ności

Mit 2.
Opozycja zawsze głosuje przeciw koalicji.

W co drugiej sprawie cała rada miasta głosuje
tak samo.

Mit 3.
Opozycja zawsze głosuje jednakowo.

Radny Gregorowicz głosuje przeciwko radnym
koalicji i opozycji. 

Nie ma dyscypliny w głosowaniach.
Władza uchwałodawcza dzielnie wspiera

władzę wykonawczą.


