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Czy nasi ratownicy 
są chronieni?

Czy jesteśmy dobrze przygotowani do walki z koronawirusem?

JAKUB WRÓBLEWSKI 
odchodzi z Urzędu Miasta 

W związku 
z rozwiązaniem 
umowy odchodzi 
w jakimś sensie 
z lubartowskiej 
polityki.
Na jak długo? 
Czy na stałe? 

PETYCJA - Nie odpuszczamy!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że tak 
złej sytuacji hydrologicznej, jak na początku 2020 roku, nie 
było nigdy wcześniej. Prawdopodobne, że przy dalszym 
braku opadów, czeka nas – jak już ostrzegają eksperci – 
susza i zagrożenie pożarowe. 

Mamy kryzys, związany z  epidemią koronawirusa. On jest na  wielu 
płaszczyznach i  nie ma  się co  oszukiwać, że  wszystko pójdzie (idzie) 
gładko i bezproblemowo. 

Jest kilka spraw…

ZGŁOSILIŚMY SPRAWĘ DO PROKURATURY

Pod  koniec lutego i  na  począt-
ku marca pisaliśmy o  dzikich 
wysypiskach śmieci. Wnioskowa-
liśmy do  Urzędu Miasta Lubartów 
o  zwrócenie uwagi na  problem. 
Wskazywaliśmy na  konieczność 
zadbania o tereny zielone, poprzez 
- między innymi - uprzątniecie ich.

Obiecanki, 
cacanki, 
A WYBORCY 
WE MGLE.
Chytrość, czy zdrowy 
rozsądek? W końcu oba 
określenia to synonimy 
pragmatyzmu.

NIE ZMARNUJMY TEGO!

Miasto porządkuje Miasto porządkuje 
tereny zielonetereny zielone

Gmina 
Ostrówek 
udzieliła 
dwóch 
różnych 
odpowiedzi 
w sprawie nagród.
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Napisali do nas zaniepokojeni mieszkańcy. Do pobliskiego bloku przyjechała karet-
ka, załoga w białych kombinezonach ochronnych.  Widok karetki nikogo nie dzi-
wi(ł). Zaniepokoił wygląd ratowników. Rozumiemy to, bo w naszym przekonaniu 
rzetelna i pełna informacja jest kluczowa w sytuacji zagrożenia. Napisaliśmy o tym 
na naszym fejsbukowym profilu. Wpis zainteresował wiele osób, komentarze były 
bardzo różne. Począwszy od tych zarzucających nam „sianie” paniki do tych, do-
magających się więcej szczegółowych informacji na temat zachorowań w Powiecie 
Lubartowskim. 

Ludzie zainteresowali się także procedurami – czy załoga karetki do każdego wy-
jazdu ma zakładać kombinezony ochronne? Czy taki ubiór świadczy o podejrzeniu 
wyjazdu do osoby zarażonej koronawirusem? 

Jak nas widzą, tak nas piszą – strój ma znaczenie. Nie po to mamy kolorowe uni-
formy, żeby było barwnie i wesoło, tylko, żeby wiadomo było z daleka kto i z jakich 
służb.

Dlatego zapytaliśmy, jakie procedury obowiązują zespoły ratownicze karetek? 
Czy obowiązkowe dla wszystkich są pełne ubrania ochronne w trakcie wyjazdów, 
czy tylko tych, w których istnieje ryzyko zetknięcia się z osobą zarażoną? 

Przemówiło do nas zwłaszcza ostatnie zdanie. Dlatego od razu skontaktowaliśmy 
się ze szpitalem i zdecydowaliśmy o utworzeniu zbiórki publicznej.  

W tym momencie na koncie zrzutki jest zapisane 1348 zł na zaplanowany  przez 
nas 1000 zł. Nie zamykamy jej, bo dochodzą nowe wpłaty i niektórym wygodniej 

Czy nasi ratownicy są chronieni?
Czy jesteśmy dobrze przygotowani do walki z koronawirusem?

płacić za pośrednictwem takiej strony, niż logować się (iść) do banku i robić przelew. 
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy. Pamiętamy, że  pełnimy rolę jedynie 
pośrednika.

Pierwsza transza naszej zbiórki trafiła już na szpitalne konto.

Nie zamykamy zbiórki, bo dalej zasilacie ją swoją pomocą, ale ponieważ wszystkim 
zależy również na czasie, będziemy przelewać „ratalnie”.

Zamykamy zbiórkę. Założony cel został osiągnięty, zebrane pieniądze trafiły na kon-
to szpitala. Oni sami najlepiej wiedzą, czego im potrzeba i w jakich ilościach. 

Jeśli chcecie wesprzeć szpital indywidualnie, można to  zrobić na  konto SP ZOZ 
Lubartów: 97 1600 1462 1843 7782 6000 0007
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Czym zajmował się Jakub Wróblewski w  Urzędzie 
Miasta Lubartów?
Do  zadań Zastępcy Burmistrza należy wykonywa-
nie poleceń służbowych wydawanych przez Bur-
mistrza, realizowanie zadań wynikających z  jego 
zarządzeń.
Koordynowanie działań Wydziału Oświaty i  Wy-
działu Infrastruktury Miejskiej. Zastępca Burmi-
strza organizuje i  koordynuje zadania z  zakresu 
infrastruktury komunalnej, a w szczególności do-
tyczące:
1) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną;
2) miejskich dróg, ulic, placów i parkingów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego;
3) utrzymania czystości i porządku w mieście;
4) nadzoru i koordynacji zadań związanych z utrzy-
maniem i  remontami komunalnych zasobów 
mieszkaniowych.
To  tylko część obowiązków Zastępcy Burmistrza. 
Po szersze informacje odsyłamy do BIP.
Zanim trafił do  Urzędu Miasta w  Lubartowie, Pan 
Jakub Wróblewski otrzymał wystarczającą liczbę 
głosów w wyborach samorządowych w 2018 roku, 
żeby zostać radnym. Mandatu jednak nie objął. Dla-
czego? Po kolei.
W  wyborach 2018 roku ubiegał się również o  fo-
tel burmistrza. Zabrakło mu głosów, żeby wejść 
do drugiej tury wyborów, która rozegrała się mię-
dzy Krzysztofem Paśnikiem i  Januszem Bodziac-
kim. Przed dogrywką udzielił poparcia Krzysztofowi 
Paśnikowi ze Wspólnego Lubartowa. Po  wygranej 
Paśnika, w  wyniku umowy koalicyjnej Komitetów 
Wyborczych Wspólnego Lubartowa i Koalicji Oby-
watelskiej przyjął propozycję objęcia stanowiska 
Zastępcy Burmistrza i pełnił ją aż do teraz.

PETYCJA 
- Nie odpuszczamy!

Jakub Wróblewski 
odchodzi z Urzędu Miasta 

W tym momencie przekazujemy naszym czytelni-
kom zbiór informacji skompletowanych z  #BIPdo-
kawy, strony Państwowej Komisji Wyborczej, 
materiałów wyborczych i własnych.

W związku z rozwiązaniem umowy odchodzi w jakimś sensie z lubartowskiej polityki.
Na jak długo? Czy na stałe? 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, 
że  tak złej sytuacji hydrologicznej, jak na  początku 
2020 roku, nie było nigdy wcześniej. Prawdopodob-
ne, że przy dalszym braku opadów, czeka nas – jak już 
ostrzegają eksperci – susza i zagrożenie pożarowe.  
W związku z powyższym oszczędność wody jest nie 
do  przecenienia. To  nie tylko możliwość, ale  dzisiaj 
- wręcz obowiązek. Niestety, dla wielu osób bariera 
finansowa stanowi przeszkodę nie do pokonania. Nie 
sposób nie wspomnieć o bieżącej  - trudnej sytuacji 

Tymczasem możemy powiedzieć kilka słów o jego 
dotychczasowej działalności samorządowej.
W kadencji 2014-2018 zajął pierwsze miejsce w na-
szym rankingu radnych na półmetku kadencji. 

Z kolej w zestawieniu podsumowującym czterolet-
nią działalność, jako radnego - drugie spośród 21 
zasiadających w Radzie Miasta naszych przedstawi-
cieli  w Rankingu Radnych Rady Miasta Lubartów. 

O co pytał radny Jakub Wróblewski w imieniu swo-
ich wyborców na sesjach?
M.in. o strefę kibica, remont chodnika przy ul. Jana 
Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. Legionów, czynsz 
za  wynajem dla  „AKOGO”, dotowanie przez PEC 
i  PGK, inwestycje, drogi z  tzw. nowych schetynó-
wek, mieszkanie Plus, parking przy Cmentarnej 
i  Szaniawskiego, wynagrodzenie na  poszczegól-
nych stanowiskach w MOPS.
W wyborach samorządowych 2018 mandat radne-
go zapewniło mu poparcie 297 wyborców, co było 
4 wynikiem w mieście. Z kolei w walce o fotel bur-
mistrza zdobył poparcie 1846 wyborców.

Jaki plan na Lubartów miał Jakub Wróblewski?
Program na stronie www.jakubwroblewski.pl
W 2010 roku w wyniku wyborów samorządowych 
objął mandat radnego, wchodząc do  Rady Miasta 
Lubartów z Komitetu Wyborczego Platforma Oby-
watelska RP wynikiem 191, co daje 8.51% głosów 
ważnych.

W kadencji 2006 – 2010 bez mandatu.
W  kadencji 2002 – 2006 pełnił funkcję radnego, 
zdobywając 94 głosy.

w  tym miejscu, ponieważ susza zdecydowanie bę-
dzie wpływać na ceny żywności.
Możliwość uprawiania własnego ogródka, ogranicze-
nie wysokości rachunków za wodę, o ile nie zostanie 
wprowadzone jej racjonowanie, to także realna forma 
wsparcia mieszkańców Lubartowa.
W dobie pandemii, miasto rezygnuje z wielu plano-
wanych wydarzeń, ze  względu na  bezpieczeństwo 
mieszkańców. Środki finansowe, które zostały przy-
pisane tym wydarzeniom, mogłyby zostać przezna-

czone m.in. na  sfinansowanie zakupu zbiorników 
na deszczówkę.

Zapewne władze miasta są  i będą adresatami wielu 
próśb o różnego rodzaju wsparcie. Składamy petycję, 
aby nie zapomniały także o  problemie zgłaszanym 
przez wielu mieszkańców. Bo skutki suszy, jutro mo-
gą dotknąć nas wszystkich. A  można próbować już 
dziś podjąć działania, mające na celu ograniczenie jej 
skutków.
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Różne miasta, oferują różnego rodzaju wsparcie swo-
im mieszkańcom. Mieszkańcom, czyli i przedsiębior-
com i bezrobotnym i niepełnosprawnym i starszym 
i łączącym kilka tych cech. 

Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik przed-
stawił swoją propozycję możliwości wsparcia dla  lo-
kalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 
Zakładamy, że  w  porozumieniu z  Radą Miasta, po-
nieważ spadek dochodów własnych = konieczność 
zmian w budżecie. Plus prognozowanie, o ile zmieni 
się szacowanie tych wielkości na  rok przyszły. Mo-
że pojawią się zaraz uwagi, że ale po co, że czarno-
widztwo, że i tak dalej…ale chyba wszyscy(?) wiemy, 
że skutki nie będą tylko tu i teraz, ale i jutro i pojutrze. 

Mamy taką sugestię, jak wesprzeć wszystkie wymie-
nione wyżej przez nas grupy. Może w ograniczonym 
zakresie, za to zrobimy trochę koło, bo…
Wiele miast zapewnia swoim mieszkańcom masecz-
ki. Od czwartku będzie obowiązek ich noszenia wszę-
dzie, więc i zapotrzebowanie znacznie wzrasta. Mamy 
co  najmniej kilka zakładów krawieckich w  Lubarto-
wie. Które płacą podatki na  miejscu. Na  miejscu 
wynajmują lokale, chociaż niekoniecznie od miasta. 
Co oznacza, że ich zwolnienie z czynszu nie obejmie. 
Niektóre zatrudniają (jeszcze wciąż?) pracowników. 

W łatwy sposób możemy i  im  i potrzebującym ma-
sek pomóc i  to  też sposób na  zostawienie pienię-
dzy na  miejscu. Nie wzbogacanie spekulantów 
i realną pomoc. Miasto może zlecić wykonanie masek 
dla mieszkańców przez „lokalsów”. Miasto może ku-
pić materiał i przekazać go szwaczom i szwaczkom. 
Także tym chałupniczym. 
Zapłacić im, czyli pomóc wygenerować przychód, 
który będzie źródłem podatku, czyli wpływu do miej-
skiego budżetu. 

Ale, że to jakieś drobne?  Że kropla w morzu potrzeb? 
Może, ale to jest coś wartościowego. Nie tylko w wy-
miarze finansowym. 
A przy okazji, każdy ma prawo oceny, które pozycje 
budżetu są rzeczywiście dzisiaj celowe, a które jakby 
mniej. 
Dlatego z innej – nomen omen – beczki…widzieliście 
zdjęcia, jaką w Polsce suszę już widać w tym roku?
Ponawiamy nasz zeszłoroczny wniosek – zakupu po-
jemników na deszczówkę dla mieszkańców. 

Jaką pomoc proponują miejskie władze przedsiębior-
com, albo organizacjom pozarządowym przeczytacie 
niżej: 
Ratusz proponuje dzierżawcom „oraz Najemcom 
nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących 
własność Gminy Miasta Lubartów, będących przedsię-

Mamy kryzys, związany z epidemią koronawirusa. On jest na wielu płaszczyznach 
i nie ma się co oszukiwać, że wszystko pójdzie (idzie) gładko i bezproblemowo. 

Jest kilka spraw…

biorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy 
utracili przychody w związku z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa*: 
*Nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność 
oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta 
w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finan-
sowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17). 
1) Zwolnienie z  czynszu do  3 miesięcy, na  czas 
epidemii Dzierżawcom/Najemcom, którzy 
nie prowadzą działalności z  związku z  zakaza-
mi wynikającymi z  przepisów Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z  dnia 20 marca 2020 r. w  spra-
wie ogłoszenia na  obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) 
2) W związku z zamknięciem targowiska miejskiego 
dzierżawcy zostaną zwolnieni z opłat.

Pomoc w zakresie podatków lokalnych dla przedsię-
biorców, których działalność została dotknięta skut-

kami stanu zagrożenia epidemicznego, a  następnie 
stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej w  związku z  zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 19:
1) możliwość odraczania terminów płatności; 
2) możliwość rozłożenia zapłaty podatków lokalnych 
na raty.

Pomoc w  zakresie opłat za  użytkowanie wieczyste 
dla przedsiębiorców, których działalność została do-
tknięta skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w  związku z  zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 wywołanej wirusem COVID – 
19:
1) przesunięcie terminu płatności opłaty z  tytu-
łu użytkowania wieczystego do  30 czerwca 2020 r. 
2) możliwość rozłożenia na  raty płatności z  tytułu 
użytkowania wieczystego.

4



miasto obywatelskie LubartówNr II/13

Czym się różni dodatek specjalny od nagrody uznaniowej? W sumie nie bardzo wiemy, bo uzasadnienia niemal 
tożsame. Ale się nie nazywa tak, jak się ludziom nie podoba. Pytamy Gminę Ostrówek po raz drugi. Mieszkańcom 
polecamy porównanie odpowiedzi dotyczących 2018 i 2019. Gminni radni pewnie dopytają bardziej szczegóło-
wo. My z kolei, mamy nowe doświadczenie, żeby wszystkim gminom wysyłać wnioski już nie tylko po zakończe-
niu roku kalendarzowego, bo kto wie, czy następne nagrody nie będą przyznane 31 grudnia po południu, ale też 
pytać przesyłając naszą tabelę do wypełnienia, żeby te informacje w ogóle były porównywalne. 

Gmina Ostrówek udzieliła dwóch różnych odpowiedzi w sprawie nagród.

Zgłosiliśmy sprawę do Prokuratury.

Od kilku lat, monitorujemy poziom zatrudnienia w urzędach Gmin/miast Po-
wiatu Lubartowskiego. Pytamy także o wysokość nagród, przyznawanych pra-
cownikom urzędów, o czym można przeczytać nie tylko na naszych stronach, 
ale także na łamach Tygodnika Wspólnota.
Czasami przekazywane informacje wymagają doprecyzowania, albo wyjaśnie-
nia. Tak, jak w przypadku Gminy Lubartów, gdzie nasz wniosek poprzednio wy-
słaliśmy 27 grudnia. I był to, jak się okazuje, co najmniej jeden dzień za wcześnie. 
Ponieważ nagrody w 2018 roku zostały przyznane 28 grudnia. Skorzystaliśmy 
z sygnału czytelnika i zapytaliśmy raz jeszcze. Dlatego mogliśmy sprostować 
podane wcześniej informacje.   
Żeby uniknąć takiej sytuacji, o nagrody za 2019 zapytaliśmy już w 2020. Tym 
razem wracamy do Gminy Ostrówek. Jak wiemy, nagrody te są najczęściej trak-
towane, jako uzupełnienie pensji, niż wyróżnienie faktycznych zasług i z uza-
sadnieniem bywa problem. 

O co pytaliśmy:
1) Ilość osób zatrudnionych w  Urzędzie Gminy z  podziałem na  stanowiska 
urzędnicze i pomocnicze.
2) Wysokość nagród wypłaconych w 2019 roku z podziałem na tytuły i stanowi-
ska wraz z uzasadnieniem w przypadku nagród uznaniowych. 
Pierwsza odpowiedź:
W 2019 roku Gmina Ostrówek wypłaciła nagrody jubileuszowe:
- Sekretarz Gminy Ostrówek – 4.581,50 zł
- Inspektor – 2.370,00 zł
- Skarbnik – 5.259,15 zł
Łącznie: 12.210,65 zł - NETTO
A dalej: Ponadto informujemy, iż w 2019 r. żadne inne nagrody, w tym uznanio-
we nie zostały wypłacone.   
Druga odpowiedź:
Nagroda jubileuszowa, według drugiego pisma, w przypadku Skarbnika Gmi-
ny wyniosła 22.560,00 zł. Nawet, gdybyśmy się bardzo postarali, to ta kwota, 
załóżmy brutto, nijak nie da 5.259,15 zł netto, wymieniona w poprzedniej od-
powiedzi. 
Poza tym, znów dzięki sygnałowi od czytelników, zapytaliśmy o „dodatkowe 
dodatki”. I teraz zagadka. „Dodatki specjalne stanowią wynagrodzenia za wyko-
nywanie dodatkowych obowiązków z wyłączeniem stanowiska Wójta Gminy”. 
To za co 19.800,00 zł w przypadku Wójta Gminy w 2019 i „dodatki za dodatkowe 
obowiązki” w 2018 – 18.060,00 zł?

I tak w 2018 w Urzędzie Gminy Ostrówek dodatki za dodatki wyniosły 57.880,37 
zł, a w 2019 – 66.345,80 zł. 
Dopytanie o szczegóły tych dodatkowych obowiązków, zostawiamy zaintere-
sowanym radnym i mieszkańcom.
Zwróciliśmy się do Prokuratury o zbadanie sprawy. W wyniku działań weryfi-
kacyjnych podjętych przez Komendę Powiatową Policji w  Lubartowie Urząd 
Gminy Ostrówek przysłał nam wyjaśnienie – do  wiadomości KPP Lubartów, 
w którym przyznał, że pracownik gminy się pomylił. Omyłkowo podał kwotę 
netto wypłaconego ekwiwalentu urlopowego, a nie wartość wypłaconej nagro-
dy jubileuszowej Skarbnika Gminy, która wyniosła 22.560,00 zł brutto i została 
wypłacona w kwocie 18.500,00 zł netto. Wyjaśnili, że omyłka wynikała z odczy-
tania z kwoty wiersza poniżej w karcie wynagrodzeń pracownika, którego spra-
wa dotyczy. 
W postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa, czytamy te argumenty, dla-
tego sprawa kończy się na tym etapie.  
Czego to dowodzi? Finanse publiczne podlegają specjalnej kontroli. Obywatel-
skiej, administracyjnej i organów ścigania.  
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Dziś z zadowoleniem i niepokojem wrzucamy kilka zdjęć z zaśmieconych okolic 
torów kolejowych, czy ogródków działkowych przy ulicy Lipowej.
Było sprzątane!
To cieszy 😊
Szanujmy czyjś trud i własne pieniądze!
Ze swojej strony przekazujemy pod rozwagę Urząd Miasta Lubartów, czy nie by-
łoby zasadne ustawienie kontenerów na śmieci w okolicach likwidowanych wy-
sypisk.
Nie wszędzie, ale tam, gdzie według urzędników te miejsca są najczęściej wska-
zywane, jako zaśmiecone.

Miasto porządkuje tereny zielone 
Nie zmarnujmy tego!
Pod koniec lutego i na początku marca pisaliśmy o dzikich wysypiskach śmieci. Wnioskowaliśmy do Urzę-
du Miasta Lubartów o zwrócenie uwagi na problem. Wskazywaliśmy na konieczność zadbania o tereny 
zielone, poprzez - między innymi - uprzątniecie ich.

Mieszkańcy Lubartowa zauważają, że miasto jest brudne. I to w coraz większym 
stopniu. Zaśmiecone chodniki, śmieci wysypujące się z  koszy, czy  śmietniska 
w okolicach cmentarza parafialnego i torów są codziennym widokiem. W żadnym 
wypadku nie powinno to być wizytówką miasta, a tak się niestety pomału dzieje. 
Zauważa to coraz więcej osób, które zwracają się do nas z tym problemem. Nie 
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są to wyłącznie mieszkańcy naszego miasta, stąd takie wizytówki wydają się pro-
mować miasto w sposób wątpliwy. Takiej promocji, jak sądzimy, nie życzy sobie 
nikt, kto identyfikuje się z Lubartowem. 

W związku z powyższym zawnioskowaliśmy o przegląd ulic, placów i terenów zie-
lonych w mieście pod kątem czystości i utrzymania porządku, a tam, gdzie to nie-
zbędne – zlecenie uprzątnięcia i wywozu śmieci.     

Poinformowaliśmy też, że kompleksowego sprzątania wymagają okolice torów 
kolejowych – tereny zielone od ulicy Nowodworskiej do ulicy Lipowej. Dzikie wy-
sypisko powstaje również  w okolicach ogródków działkowych przy ulicy Lipowej 
– boczna Lipowej, prowadząca do Solbetu. 

Chodzi o podjęcie kroków do rozwiązania takich problemów w przyszłości, w celu 
przywrócenia porządku i czystości w mieście. 

Dlatego na początku marca zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z apelem o pod-
jęcie kompleksowych działań w  celu rozwiązania problemu wszechobecnych 
śmieci i bałaganu, panującego wszędzie tam, gdzie nie ma nadzoru kamer, służb 
miejskich itd.

Zastanawiamy się, czy w ogóle panuje społeczne przyzwolenie na masowe wy-
rzucanie śmieci? Jak sobie z tym poradzi samorząd?
W połowie marca przyszła odpowiedź z Urząd Miasta Lubartów.

Jak myślicie, czy takie podejście rozwiąże problem?

Śmieci przybywa. Nowych terenów na  których pojawiają się dzikie wysypiska 
również mamy coraz więcej.

Mieszkańcy widzą problem. Rozmawiają z nami, zgłaszają pomysły. Serdecznie 
za nie dziękujemy! 

Ze  swojej strony zachęcamy mieszkańców do  zgłaszania takich miejsc swoim 
radnym.

Aby było tak
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Pierwszy to  ten, że  przy zawieraniu umów koalicyjnych, mamy do  czynienia 
z zajmowaniem stanowisk. Więc, jeśli głosujesz na ugrupowanie A, czyli Wspól-
ny Lubartów i wiesz, że dogaduje się z ugrupowaniem B, czyli Koalicją Obywa-
telską, to zakładasz, że we władzach będą przedstawiciele AB. Nie zakładasz, 
że pojawi się tam C, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ze swoimi określonymi po-
glądami politycznymi. Oczywiście, to  przykład praktyczny, teoretycznie litery 
można przestawić dowolnie. 

A drugi powód dotyczy bardziej bezpośrednio obietnic wyborczych.

Są wyborcy, którzy niespecjalnie zwracają uwagę na obietnice wyborcze. Wy-
starczy im, że pan X jest z ugrupowania A. To może nie znaczy dokładnie, że wy-
borca wie, co jego delegat zrobi, ale ogólnie wie, czemu będzie przeciwny. 

Jest inna grupa wyborców, która może nie czyta dokładnie programu, ale daje 
się uwieść retoryce kandydata „co ja dobrego zrobię/zrobiłem”. Nie sprawdza, 
ale jest pod wrażeniem.

Jest wreszcie trzecia grupa, która czyta programy wyborcze, interesuje się tym, 
co kandydat ma do zaoferowania konkretnemu okręgowi i jemu samemu. 

Jak to  wygląda bardziej praktycznie? W  Lubartowie przewagę zdobył Komitet 
Wyborczy Wspólny Lubartów. Wygrał także Burmistrz z tego Komitetu, chociaż 
trzeba uwzględnić poparcie, jakie dostał w drugiej turze od kontrkandydatów. 
Ten Komitet obiecywał różne rzeczy na stronie, której nie ma. 

Na przykład wyższe dopłaty do cen wody i ścieków.  Na przykład wyjście Lubar-
towa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 

Ale w tak zwanym międzyczasie zawarł umowę koalicyjną z tymże ugrupowa-
niem C, czyli Prawem i Sprawiedliwością, na który w żadnym razie nie głosował 
wyborca AB. I zerwał ją z KO, albo zrobił niespodziankę. 

Co to spowoduje? Że w przyszłości, zgodnie z poglądem Komitetu C, na przy-
kład o wyższych dopłatach za  rok też nie ma co myśleć, bo tenże ma zdanie 
takie, że samorząd nie jest od wspomagania mieszkańców. Podobnie w przy-
padku cen śmieci. 

Czy wyborca B poprze w kolejnej drugiej turze, kandydata ugrupowania A? 

Nie ma co się zastanawiać, czy kandydaci w swoich ulotkach napomkną o zmia-
nach poglądów i niedotrzymanych obietnicach. Nie zrobią tego. 

Obiecanki, cacanki, a wyborcy we mgle.
Chytrość, czy zdrowy rozsądek? W końcu oba określenia to synonimy pragmatyzmu.
Pokutuje taki (błędny) pogląd, że przynależność partyjna w samorządzie lokalnym nie ma znaczenia.
Dlaczego ten pogląd jest błędny? Z dwóch powodów.

My to  robimy. Przypominamy kto, co  obiecał. Chcemy też, żeby nasi odbior-
cy wiedzieli więcej na temat funkcjonowania samorządu lokalnego. Po to, żeby 
wiedzieli, które obietnice nie należą do  kompetencji Rady Miasta, czy  Burmi-
strza. Po to, żeby nie dać się nabrać. 

Lokalnie nie ma polityki? Jak się ma określone poglądy, to się ją robi – podatko-
wą, edukacyjną i tak dalej. 
Pogląd A: Uchwalimy wyższe podatki z przeznaczeniem na edukację. 
Pogląd B: Uchwalimy wyższe podatki z przeznaczeniem na drogi.
Pogląd C: Obniżymy podatki mieszkańcom. 

To polityka.

Rada Miasta i  Burmistrz podejmują decyzje sami.  Ale  to  mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową. To oni wybierają swoich delegatów. I to oni mają pra-
wo wiedzieć, jak ci delegaci pracują. Mają prawo żądać wyjaśnień, dlaczego zo-
stała podjęta taka, a nie inna decyzja. Mają prawo wiedzieć kto ją podjął.

O to pytamy, jako organizacja strażnicza.  

Kontrola władzy, to prawo każdego obywatela. 
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