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wiadomoœci

SAMORZ¥DOWE
NIEZALE¯NE FORUM SPO£ECZNOŒCI POWIATU MONIECKIEGO

Czy burmistrz Goni¹dza musia³ wyje¿d¿aæ w 2011 r. 82 razy, a w kolejnym 73 
- “zaszczycaj¹c” swoj¹ obecnoœci¹, miêdzy innymi takie konferencje, jak “Gaz 
³upkowy, nadzieje i oczekiwanie”, czy „Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia”?

Oznacza to mniej wiêcej tyle, ¿e nie by³o go w urzêdzie ok. 4 miesiêcy. Jak 
dodamy do tego dni wolne, œwiêta, urlopy i „inne wydarzenia”, oka¿e siê ¿e pan 
burmistrz z pó³ roku mo¿e popracowa³, a mo¿e i nie... 

                                                    - czytaj w najnowszym Echu Goni¹dzkim

MISTRZ S£U¯BOWYCH DELEGACJI...

ECHO GONI¥DZKIE
CA£A PRAWDA - BEZ CENZURY

W FAKTACH TEGO NIE PRZECZYTASZ!

Co ukrywa Burmistrz Moniek?
Kolejne 8 mln z³ d³ugu w monieckiej gminie?

W tym numerze pisz¹:lokalne

Szanowni Pañstwo! 
Oddajemy w Wasze rêce pierwszy numer Lokalnych Wiadomoœci Samorz¹dowych - specjalnego dodatku do Wiadomoœci Lokalnych - bêd¹cego 

niezale¿nym forum spo³ecznoœci powiatu monieckiego.
Zbli¿aj¹ce siê, jesienne wybory samorz¹dowe s¹ najlepszym czasem na prawdziw¹ i rzeczywist¹ dyskusjê o problemach naszych Ma³ych Ojczyzn.
To czas rozliczenia z wyborczych obietnic tych, którzy z naszego mandatu zarz¹dzaj¹ samorz¹dowymi sprawami i poznania pomys³ów na przysz-

³oœæ wszystkich, chc¹cych wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za gminê i powiat.
Zapytajmy swoich radnych, je¿eli pamiêtamy ich jeszcze - bo wiêkszoœci od poprzednich wyborów, nikt z nas niestety w tej roli nie widzia³ - o to, 

co zrobili przez ostatnie cztery lata z powierzonym im mandatem i zaufaniem. Jak dbali o maj¹tek i dobrobyt lokalnej spo³ecznoœci.
ZnajdŸmy wœród nas i wybierzmy jesieni¹ ludzi kompetentnych, prawych i sprawiedliwych, doskonale rozumiej¹cych s³u¿bê publiczn¹ i potrzeby 

ludzi. Chc¹cych i umiej¹cych rozmawiaæ z mieszkañcami. Potrafi¹cych walczyæ o lepsze jutro, o nasze nadzieje i marzenia. 
Dbaj¹cych o coraz lepszy poziom s³u¿by zdrowia i edukacji, komunikacji i us³ug, rekreacji i sportu, kreuj¹cych dobry wizerunek gminy i powiatu. 

Potrafi¹cych zadbaæ o dobre ¿ycie ludzi starszych a m³odym pomóc w rozwi¹zywaniu problemów na drodze do samodzielnoœci i lepszej przysz³oœci.
Nikt za nas tego nie zrobi, ale ¿eby mieæ szansê rzeczywistego i przemyœlanego wyboru - musimy zacz¹æ powa¿nie i szczerze rozmawiaæ.
Zapraszam wiêc do rozmowy o najwa¿niejszych - bo naszych, wspólnych sprawach…
                                                                                                                                                                                Krzysztof Pochodowicz

4 marca 2014 roku, Komisja Re-
wizyjna Rady Miejskiej przeprowa-
dzi³a kontrolê w ZGKiM w Moñ-
kach.

Na wstêpie artyku³u zacytujê 
Pañstwu fragment z protoko³u po 
tej kontroli:

„P. Zb. Karwowski - Burmistrz 
Moniek - poinformowa³, i¿ Urz¹d 
Miejski jest odpowiedzialny za wiele 
spraw i przede wszystkim dlatego m. 
in. posiada zak³ad bud¿etowy, jakim 
jest ZGKiM. Jednoczeœnie doda³, i¿ in-
teresuje go tylko efekt, tak aby nie mu-
sieæ zwracaæ z odsetkami 8 mln z³, bez 
ró¿nicy na to kto bêdzie nadal Burmis-
trzem, gdy¿ bêdzie to tylko ze szkod¹ 
dla miasta. Poinformowa³, i¿ trwa³oœæ 
projektu mamy do 2015 r., a z takim 
tempem istnieje mo¿liwoœæ nie wyko-
nania pewnych parametrów.”

Moñkom grozi bankructwo.
Niestety ale to prawda: grozi nam 

zwrot 8 mln z³. Grozi nam to, ponie-
wa¿ mo¿emy nie wywi¹zaæ siê z za³o-
¿eñ zawartych w projekcie „Komplek-
sowe rozwi¹zanie problemu gospo-
darki wodno-œciekowej Aglomeracji 
Moñki”

Gmina Moñki realizuj¹c projekt 
zobowi¹za³a siê do wykonania  291 
przy³¹czy kanalizacyjnych i 37 przy-
³¹czy wodoci¹gowych. Na dzieñ 
18.04.2014 r. wykonano tylko 176 
przy³¹czy kanalizacyjnych i 27 wodo-
ci¹gowych. Je¿eli nie uda nam siê 

zrealizowaæ projektu, o co obawia siê i 
potwierdza sam burmistrz - to grozi 
nam zwrot 8 mln z³. By³by to niestety, 

przys³owiowy 
gwóŸdŸ do trumny.

Zagro¿enie trzeba traktowaæ po-
wa¿nie, poniewa¿ kilka gmin musia³o 
ju¿ zwracaæ unijne dotacje. Mia³y one 
jednak lepsz¹ sytuacjê finansow¹ od 
Moniek. Natomiast my moglibyœmy 
sobie z tym nie poradziæ.

D³ugi gminy mog¹ przekroczyæ 
próg 20 mln z³.

Zad³u¿enie gminyi na koniec 2013 
roku mia³o wynieœæ 14 371 389 z³. 
Moñki ju¿ dzisiaj maj¹ k³opoty ze 
sp³at¹ tak du¿ego zad³u¿enia. Zbig-
niew Karwowski na koniec 
ubieg³ego roku  2 715 692 z³ kredytu 
na sp³atê wczeœniejszych zobowi¹zañ, 
a rozpoczêcie jego sp³aty odroczy³ o 
15 miesiêcy.

Terminy sp³aty piêciu innych kre-
dytów, które mieliœmy sp³aciæ w naj-
bli¿szych 3 latach - przed³u¿ono nawet 
do 2021 roku. Wszystko to dzia³o siê, 
poniewa¿ gmina nie radzi sobie z nad-
miernym zad³u¿eniem. Mo¿e warto 
poszukaæ oszczêdnoœci?

Z pewnoœci¹ nie wszystkie impre-
zy i festyny s¹ nam potrzebne. Bior¹c 
kredyt na sp³atê kredytu i odraczaj¹c 
jego sp³atê, gmina faktycznie pokrywa 
tym kredytem brak pieniêdzy w swojej 
kasie. Je¿eli do d³ugów gminy dodamy 
jeszcze 8 mln z³otych, to niestety grozi 

dla naszej gminy, 

zaci¹gn¹³ 

nam bankructwo. Dziwne jest te¿ to, ¿e 
Rada Miejska biernie akceptowa³a 
wszystkie pomys³y kredytowe  bur-
mistrza, bo tylko jeden z radnych pod-
dawa³ krytyce nadmierne zad³u¿anie 
gminy.

Kolejna kompromitacja i brak 
kompetencji burmistrza

Burmistrz swoje obawy o zwrot 
tak du¿ej sumy wyrazi³ na zamkniêtym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Moñkach.

Na mój wniosek o udostêpnienie 
protoko³u z kontroli przeprowadzonej 
przez Komisjê Rewizyjn¹, dosta³em 
odpowiedŸ, ¿e protokó³ jest dostêpny 
w Urzêdzie Miejskim i tam bêdê móg³ 
go zobaczyæ. Jednak gdy uda³em siê do 
Urzêdu, odmówiono mi wgl¹du do 
protoko³u.

Burmistrz t³umaczy³, ¿e nie udos-
têpni mi protoko³u, poniewa¿ nie ma 
ju¿ w pracy sekretarza Mariana Jab³oñ-
skiego, a tylko w jego obecnoœci mo¿-
na protokó³ zobaczyæ.

Oczywiœcie burmistrz z³ama³ tym 
sposobem ustawê o dostêpie do infor-
macji publicznej, która obowi¹zuje ju¿ 
od 13 lat i wypada³oby burmistrzowi j¹ 
znaæ.

Nastêpnego dnia po napisaniu 
przeze mnie skargi do Wojewódzkiego 
S¹du Administracyjnego - pokazano 
mi dokument, o który prosi³em i nies-
tety potwierdzi³y siê moje obawy co do 
sytuacji naszej gminy.

Dlaczego burmistrz z sekreta-
rzem nie wezm¹ siê do pracy?

W ostatnich dniach byliœmy 
œwiadkami zwiêkszonej aktywnoœci 
naszej w³adzy. Szkoda tylko, ¿e nie 
przejawia³a siê ona w tych obszarach 
za które naszym rz¹dz¹cym p³acimy.

Mieliœmy okazjê np. przeczytaæ w 
„Wieœciach Monieckich” artyku³ 
burmistrza Karwowskiego, w którym 
to chwali siê co takiego uda³o mu siê 
zrobiæ i z czym sobie przez 8 lat nie po-
radzi³.

Niestety, takie artyku³y nie s¹ ni-
komu potrzebne. Ka¿dy widzi co siê u 
nas dzieje, a gminna w³adza za nasze 
pieni¹dze wydaje gazetê i robi sobie 
kampaniê wyborcz¹. 

Drodzy czytelnicy, sami oceñcie 
jak¹ wartoœæ ma artyku³ Mariana Jab-
³oñskiego „Uprzejmie donoszê”?

W artykule tym pan Marian ¿ali 
siê, ¿e ktoœ pisze anonimy i w³adza na 
tym traci.            (ci¹g dalszy na str. 3)

Samorz¹d, gmina, powiat? A gdzie ludzie?
Ka¿dy z nas jest mieszkañcem gminy i powiatu monieckiego, ale przewa¿nie w rozmowach z mieszkañcami naszych 

wspólnot s³yszy siê czêsto, oni tam w gminie czy powiecie robi¹ co chc¹. Daje siê zauwa¿yæ dystans, nieuto¿samianie siê z 
instytucjami gminy czy powiatu.

Rozmawiam z dwoma pracowni-
kami SP ZOZ-u, z trzydziestoletnim 
sta¿em - którzy od razu zastrzegli 
sobie anonimowoœæ. Na pytanie, jak 
pracuje siê w monieckim ZOZ-ie, od-
powiadaj¹ ¿e wynagrodzenia s¹ nie-
sprawiedliwe, bo pracuj¹cy z takim 
sta¿em nie ma w anga¿u nawet najni¿-
szej krajowej tj. 1680 z³ brutto.

Pracownik, który zostaje zatrud-
niony obecnie  (je¿eli taki siê trafi)  

dostaje wiêkszy anga¿, stawkê ani¿eli 
zatrudniony przed laty.

Dlaczego? Bo zatrudniaj¹c nowe-
go pracownika,  ZOZ musi w umowie 
o pracê ustaliæ wynagrodzenie na po-
ziomie najni¿szej krajowej. Natomiast 
zatrudniony przed laty ma najni¿sz¹ 
sprzed 5 czy 7 lat.

Dopiero, wymuszony przez prawo 
pracy, dodatek uzupe³nia pensjê do 
najni¿szej krajowej.  Niskimi p³acami 
pracowników nie przejmuj¹ siê ani dy-

rektor ani starosta, oni po 15-tej albo 
wczeœniej opuszczaj¹ Moñki i ,,róbta 
sobie co chceta”.

My mamy  pieni¹dze i nie musimy 
was spotykaæ na ulicy. Dla przypom-
nienia, jakiœ czas temu pisa³em w WL 
¿e dyrektor SPZOZ otrzyma³ 10 000 z³ 
nagrody, a pracownicy 0 (zero).

Pracownicy ZOZu nie rozumiej¹ 
te¿, jak wydaje siê publiczne pieni¹dze 
na inwestycje. Co siê sta³o z utworze-
niem Regionalnego Centrum Leczenia 

Bólu wraz z budow¹ sali operacyjnej?
Wydano 200 000 z³ na dokumenta-

cjê techniczn¹ (ju¿ kolejn¹), która tra-
fi³a na pó³kê. Szumnie zapowiadana 
przez w³adze powiatu i ZOZ-u inwes-
tycja za ok.10 milionów nie znalaz³a 
jednak uznania w³adz województwa. I 
nic dalej nie wiadomo.

Trzeba dodaæ, ¿e powiat zad³u¿o-
ny jest na kwotê 10 milionów. Wed³ug 
wieloletniej prognozy finansowej d³u-
gi bêd¹ sp³acane do 2022 r.

W 2014 r. starosta planuje zaci¹g-
n¹æ kolejny kredyt na kwotê 2 mln. 
Aby pokazaæ siê przed wyborami - 
wydano pieni¹dze na modernizacjê    

           (ci¹g dalszy na str. 2)

     Miros³aw PANICZKO
     - pierwszy Burmistrz Moniek i pier-
wszy Starosta Moniecki. Wiceprzew. 
Rady Powiatu w Moñkach.

     Jaros³aw POPOWSKI
    - kandydat na Burmistrza Goni¹dza. 
Inicjator goni¹dzkiego referendum, 
które odby³o siê w 2013 r.

     Pawe³ LINKO
   Przedsiêbiorca, absolwent SGH w 
Warszawie, UwB i WSE (ekonomia, 
bankowoœæ i zarz¹dzanie).

     Cezary GRYGO
     - Kandydat na Burmistrza Moniek. 
Wykszta³cenie wy¿sze administracyj-
ne. Dowódca JRG PSP w Moñkach.
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Mo¿liwe zyski, to dochód dla w³a-
œcicieli gruntów, którzy wydzier¿awi¹ 
je pod budowê elektrowni wiatro-
wych. Inwestorzy, stawiaj¹c wiatraki, 
podpisuj¹ umowy o dzier¿awê ziemi z 
rolnikami.

Umowy s¹ pisane jêzykiem praw-
niczym, którego zwykli ludzie nie zna-
j¹ i nie rozumiej¹, wiêc ³atwo padaj¹ 
ofiar¹ niekorzystnych zapisów. Takich 
jak:

- konsekwencje zerwania umowy,
- przyjêcie na siebie roszczeñ s¹-

siadów za szkody dokonane przez 
wiatrak,

- nie okreœla kto bêdzie odpowie-
dzialny i bêdzie finansowa³ rozbiórkê 
turbin wiatrowych,

- rekultywacjê terenu po zakoñ-
czeniu eksploatacji,

-  zasad zbierania funduszu na re-
kultywacje terenu,

- kto zap³aci podatek od nierucho-
moœci.

Ewentualny dochód dla urzêdów 
gmin? Gminy nie bior¹ jednak pod 
uwagê spadku wartoœci nieruchomoœ-
ci. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem 
mo¿na ¿¹daæ od gminy w terminie 5 
lat: odszkodowania za poniesion¹ rze-
czywist¹ szkodê albo wykupienia nie-
ruchomoœci lub jej czêœci. 

Zagro¿enia i straty.
1. Wp³yw na organizm cz³owie-

ka. Ha³as wytwarzany przez turbiny 
ma nieustanny, dudni¹cy, pulsacyjny 
charakter, szczególnie w nocy gdy jest 
lepiej s³yszalny. WyobraŸmy sobie, ¿e 
na g³owê cz³owieka spadnie kropla 
wody. Jakie zajd¹ na nim zmiany? 
¯adne. Wystarczy jednak puszczaæ 
kropla po kropli - systematycznie kap, 

Czy potrzebujemy farm wiatrowych? 
Czy potrzebujemy farm wiatrowych w Gminie Moñki? Gdyby trzeba by³o odpowiedzieæ krótko - to 
jednoznacznie - NIE.Ale podchodz¹c szczegó³owo do tematu trzeba rozwa¿yæ zagro¿enia i ewentualne zyski.

kap, kap... przez okres kilku godzin i 
raczej tego nie wytrzymamy. 

2. Obni¿enie wartoœci nierucho-
moœci.

3. Ograniczenia budowlane. 
Je¿eli strefa ochronna wokó³ wiatra-
ków zostanie ustalona np. 1 km, bêdzie 
zwi¹zane to z ograniczeniami w zabu-
dowie oraz zagospodarowaniu i u¿yt-
kowaniu terenu.

4. Konflikty spo³eczne. Przewa¿-
nie wiêkszoœæ mieszkañców wsi, w 
których przewidziana jest lokalizacja 
farm wiatrowych - jest przeciwna in-
westycji.

5. Wiatraki zabijaj¹ ptaki i 
powoduj¹ niszczenie naturalnych 
siedlisk roœlin i zwierz¹t. W zderze-
niu z wiatrakami ginie du¿a iloœæ pta-
ków:  ¿urawi, bocianów, a tak¿e pta-
ków drapie¿nych co powoduje wzrost 
liczby gryzoni (szczurów, myszy i nor-
nic).

6. Energia wytwarzana przez 
elektrownie wiatrowe jest bardzo 
droga.

7. Farmy wiatrowe nie tworz¹ 
miejsc pracy. Do obs³ugi kilkunastu 
wiatraków potrzeba tylko jednego 
cz³owieka.

PODSUMOWANIE
Nale¿y zadaæ pytanie - kto. po co 

i dlaczego chce nas „uszczêœliwiæ” 
farmami wiatrowymi w Gminie 
Moñki?

Najwiêkszy zysk przynios¹ one 
firmom wiatrakowym, z powodu fun-
kcjonuj¹cego systemu dofinansowañ 
unijnych oraz sprzeda¿y pr¹du wyt-
worzonego z elektrowni wiatrowych 
po wy¿szych cenach ni¿ pr¹d w sieci.

Dla ca³oœci obrazu nale¿y dodaæ, 
¿e do Polski trafiaj¹ w oko³o 90% bar-
dzo szkodliwe stare wiatraki i najgroŸ-
niejsze z nich - tzw. sk³adaki.

Na Zachodzie za bezcen mo¿na 
kupiæ fragmenty spalonych lub uszko-
dzonych turbin. Zamiast p³aciæ za z³o-
mowanie mo¿na je sprzedaæ polskim 
firmom, które ponownie posk³adaj¹ je 
w ca³oœæ.

Niepokoj¹ce jest to, ¿e obwiesz-
czenie Burmistrza Moniek z dnia 13 
stycznia 2014 r. o wy³o¿eniu do pub-
licznego wgl¹du projektu zmiany stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Moñki, który by³ do publiczne-
go wgl¹du w dniach od 21 stycznia do 
11 lutego 2014 r. i w terminie wyzna-
czonym do sk³adania uwag do 4 marca 
br. - nie dotar³o do wiêkszoœci miesz-
kañców Gminy Moñki.

Nale¿y zaznaczyæ równie¿, ¿e 
Podlaski Pañstwowy Wojewódzki Ins-
pektor Sanitarny w Bia³ymstoku wy-
da³ w tym zakresie opiniê o zachowa-
niu odpowiednich odleg³oœci miejsc 
wyznaczonych pod lokalizacjê elek-
trowni wiatrowych od zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej tj. od 2 do 
4 km.

Zalecenia Komisji Europejskiej 
dla pañstw cz³onkowskich w tym za-
kresie s¹ równie¿ jednoznaczne. Nale-
¿y zadbaæ o pe³ne zaanga¿owanie lo-
kalnych spo³ecznoœci, a proces decy-
zyjny powinien byæ jawny i przejrzy-
sty. 

Na terenie Gminy Moñki - zgod-
nie z podjêt¹ Uchwa³¹ Rady Miejskiej 
w Moñkach z dnia 14 marca 2014 r. Nr 
XLI/328/14 w sprawie zmiany stud-
ium uwarunkowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego miasta i 
gminy Moñki - wyznacza siê na tere-
nie gminy obszary, na których mog¹ 
byæ rozmieszczone urz¹dzenia wyt-
warzaj¹ce energiê z odnawialnych 
Ÿróde³ energii o mocy przekraczaj¹cej 
100 kW w postaci farm wiatrowych, 
obejmuj¹cych nastêpuj¹ce dzia³ki nr 
geodezyjny we wsiach:

a) Ko³odzie¿: 64/3,
b) Kuczyn:1/4, 2/3, 6, 13, 68/4, 

69/1,                    (ci¹g dalszy na str. 3) tel. (85) 727 99 10 do 21 

ILE JESZCZE BÊDZIE NAS KOSZTOWAÆ 
niewiedza burmistrza Karwowskiego?

W ubieg³ych miesi¹cach burmistrz Moniek podpisa³ aneksy do piêciu 
kredytów, które nasza gmina bêdzie sp³acaæ w najbli¿szych latach. Ka¿dy 
kredytobiorca gdy chce obni¿yæ koszt kredytu, to stara siê go jak najszybciej 
sp³aciæ. Burmistrz Moniek robi jednak odwrotnie.

Podpisuj¹c aneksy do tych kredytów, wyd³u¿y³ okres ich sp³aty i to o kilka lat. 
Jak siê nie trudno domyœliæ za wszystko zap³ac¹ mieszkañcy naszej gminy i bêd¹ 
to nie ma³e pieni¹dze. Poni¿ej przedstawiam Pañstwu krótkie porównanie, w 
którym widaæ ile bêdzie nas to kosztowa³o.

Kredyt w BGK - Pierwotnie sp³ata kredytu wziêtego 28.09.2010 r. mia³a 
nast¹piæ do 31.12.2015r. Kredyt wyd³u¿ono do 31.12.2021 r. Za ten dodatkowy 
okres zap³acimy bankowi 190 593 z³ wiêcej odsetek i 500 z³ prowizji za 
sporz¹dzenie aneksu.

Kredyt nr 1 w BS Moñki - Pierwotnie sp³ata kredytu wziêtego 28.12.2012 r. 
mia³a nast¹piæ do 31.12.2017r. Kredyt wyd³u¿ono do 31.12.2020 r. Za ten 
dodatkowy okres zap³acimy bankowi 183 608,16 z³ wiêcej odsetek i 1 626,70 z³ 
prowizji za sporz¹dzenie aneksu.

Kredyt nr 2 w BS Moñki - Pierwotnie sp³ata kredytu wziêtego 28.12.2012 r. 
mia³a nast¹piæ do 31.12.2017r. Kredyt wyd³u¿ono do 31.12.2020 r. Za ten 
dodatkowy okres zap³acimy bankowi 27 561,60 z³ wiêcej odsetek i 263,50 z³ 
prowizji za sporz¹dzenie aneksu.

Kredyt nr 3 w BS Moñki - Pierwotnie sp³ata kredytu wziêtego 22.12.2011 r. 
mia³a nast¹piæ do 31.12.2016r. Kredyt wyd³u¿ono do 31.12.2019 r. Za ten 
dodatkowy okres zap³acimy bankowi 116 635,87 z³ wiêcej odsetek i 1 216,40 z³ 
prowizji za sporz¹dzenie aneksu.

Kredyt nr 4 w BS Moñki - Pierwotnie sp³ata kredytu wziêtego 22.12.2011 r. 
mia³a nast¹piæ do 31.12.2016 r. Kredyt wyd³u¿ono do 31.12.2019 r. Za ten 
dodatkowy okres zap³acimy bankowi 62 852,33 z³ wiêcej odsetek i 661,50 z³ 
prowizji za sporz¹dzenie aneksu.

Razem za wszystkie aneksy przep³acimy 585 519,06 z³. 

Drodzy Czytelnicy! To ogromna kwota, któr¹ nasz burmistrz postanowi³ daæ 
zarobiæ dodatkowo bankom. D³ugi, które zaci¹gn¹³ - zostawia swojemu nastêpcy. 
Szkoda, ¿e to mieszkañcy Moniek za nie zap³ac¹. Wyliczona przeze mnie kwota 
jest tylko ró¿nic¹ miêdzy tym, co byœmy zap³acili - gdyby kredyty zosta³y sp³aco-
ne w planowanym czasie, a tym co zap³acimy - gdy terminy sp³at wyd³u¿ono. 

Dane do powy¿szych wyliczeñ, zosta³y wziête z umów kredytowych oraz 
aktualnego oprocentowania ka¿dego z kredytów. Oprocentowanie kredytów jest 
jednak zmienne, dlatego powy¿sza suma mo¿e w przysz³oœci wzrosn¹æ. Je¿eli 
ktoœ z Pañstwa chcia³by zobaczyæ umowy tych kredytów i podpisane do nich 
aneksy, proszê o kontakt ze mn¹.                            

                                                                        Pawe³ Linko - tel. 694 313 356

Moñki potrzebuj¹ inwestorów
W moim ostatnim artykule zarzuci³em burmistrzowi Zbigniewowi Karwow-

skiemu brak dzia³añ zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ naszej gminy dla potencjal-
nych inwestorów.

Pos³uguj¹c siê przyk³adem Grajewa, pokaza³em jak niewielkim kosztem mo-
¿na by³o uzbroiæ i rozreklamowaæ ponad 10 ha terenów inwestycyjnych. Gmina  
Grajewo po pozyskaniu 2 137 281 z³ z UE wyda³a na ten cel nieca³e 900 tys. z³. 
Podobne dzia³ania mo¿emy zauwa¿yæ tak¿e w innych gminach.

W gminie Szczuczyn w tym roku zostanie rozpoczêta inwestycja polegaj¹ca  
na kompleksowym uzbrojeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni blisko 14 
ha. Projekt przewiduje uzbrojenie terenu w nastêpuj¹ce elementy: drogi dojaz-
dowe o d³. 950 m., sieæ wodoci¹gowa o d³. 1941 m, sieæ kanalizacji sanitarnej o d³. 
2669 m, sieæ kanalizacji deszczowej o d³. 1621 m, sieæ elektryczna. Ca³oœæ in-
westycji bêdzie kosztowaæ ponad 10 mln z³. Dofinansowanie, które dostanie 
Szczuczyn, to 90% kosztów kwalifikowanych.

Dlaczego burmistrz Moniek nie robi nic by w Moñkach by³o lepiej?
Nowe tereny inwestycyjne to równie¿ nowe miejsca pracy. Mieszkañcy Mo-

niek nie potrzebuj¹ niczego bardziej ni¿ w³aœnie pracodawców, którzy nie tylko 
p³aciliby im wynagrodzenie, ale równie¿ podatki w naszym mieœcie. Dziêki no-
wym przedsiêbiorcom wzrós³by dochód naszej tak mocno zad³u¿onej przez bur-
mistrza gminy.

Co w takim razie robi burmistrz Karwowski?
Po moim artykule nasza w³adza wyda³a propagandow¹ ulotkê „MOÑKI Tu 

warto inwestowaæ”. Ulotka jest jednak do niczego.
Niepotrzebnie wydano na ni¹ pieni¹dze, treœæ jest nieprofesjonalna i po pros-

tu œmieszna. W ulotce mamy mapkê z zaznaczonymi 12 terenami inwestycyjnymi 
w gminie. Nasza gmina jest jednak w³aœcicielem tylko 4 z nich. Dwa to nieru-
chomoœci przy ul. E³ckiej.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e przy tej trasie nie powinno brakowaæ chêtnych na 
kupno takiej nieruchomoœci. Dlaczego jednak nie ma na nie chêtnych? Bo 1,4297 
ha z tego terenu to las. Nikt powa¿ny nie bêdzie kupowa³ lasu i p³aci³ kilkaset ty-
siêcy z³otych za op³aty zwi¹zane z jego wyciêciem, tylko po prostu zainwestuje w 
inn¹ nieruchomoœæ (niestety nie w naszej gminie) gdzie uniknie takiego wydatku.

Nastêpny teren nale¿¹cy do gminy to nieruchomoœæ po³o¿ona w s¹siedztwie 
ciep³owni w Moñkach. Tu równie¿ nie mamy co liczyæ na chêtnych, poniewa¿ w 
planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomoœæ jest przeznaczona pod 
tereny usuwania nieczystoœci.

Na tym terenie stoj¹ równie¿ liczne s³upy i linie energetyczne, które powodu-
j¹, ¿e jest on niestety nieatrakcyjny.

Ostatnia nieruchomoœæ, której w³aœcicielem jest gmina jest po³o¿ona przy ul. 
Koœcielnej. Dzia³ka ta ma jednak tylko 0,9835 ha i jest bardzo w¹ska i d³uga. 
Wiêcej terenów inwestycyjnych nale¿¹cych do gminy nie ma.

Ciekawe jest to, ¿e w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Moñki za³o-
¿ono, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 3 lat zostanie sprzedany maj¹tek gminy za kwotê 3 
991 554 z³.  

                                                                              (ci¹g dalszy na str. 3)

ŒMIESZNA, PROPAGANDOWA ULOTKA

wiadomoœci samorz¹dowe

NIEZALE¯NE FORUM SPO£ECZNOŒCI POWIATU MONIECKIEGO

lokalne

Gmina Moñki jest z najprê¿niej 
rozwijaj¹cych siê gmin województwa 
podlaskiego oraz kraju. Racjonalna 
gospodarka finansowa i umiejêtnoœæ 
zarz¹dzania umo¿liwi³y zrównowa¿o-
ny rozwój gminy zarówno w obszarze 
spo³ecznym jak i gospodarczym. 

Wprowadzona przez nowego Bur-
mistrza od roku 2015 profesjonalna i 
nowoczesna oferta dla przedsiêbior-
ców przynios³a rezultaty. Tereny in-
westycyjne by³y „strza³em w 10”.

Jeszcze kilka lat temu wielu 
mieszkañców wyje¿d¿a³o z Gminy 
Moñki w poszukiwaniu pracy i lepsze-
go ¿ycia.

Modernizacja przez samorz¹d po-
wiatowy istniej¹cych warsztatów i 
rozbudowa obiektu o nowe pomiesz-
czenia przy Zespole Szkó³ przy ul. 
Szkolnej - by³o oczekiwan¹ odpowie-
dzi¹ na potrzeby lokalnych przedsiê-
biorców.

Przebudowa Alei Niepodleg³oœci, 
kwiatowe dekoracje, stylowe ³awki 
oraz typowe u¿ytkowe obiekty. W 
opustosza³ym wczeœniej centrum 
miasta skupia siê w koñcu ¿ycie.

Mo¿liwe sta³o siê w koñcu wyzna-
czenie i przygotowanie tras dla osób 
chodz¹cych z kijkami oraz poruszaj¹-
cych siê rowerami.

Rok 2020...
(ci¹g dalszy ze str. 1)
poddasza na potrzeby administracji i na kolejny projekt - tym razem moder-

nizacji rehabilitacji i zak³adu opiekuñ-czo-leczniczego. 
Wszystkie te kosztowne pomys³y powstaj¹ w zaciszu gabinetów i nie s¹ 

poprzedzone szersz¹ dyskusj¹ ani wœród radnych powiatu ani wœród ekspertów.
Projekty uchwa³ o przeznaczeniu œrodków z bud¿etu powiatu, starosta 

przedstawia w mo¿liwie najkrótszym terminie (przewa¿nie jest to 5-6 dni) przed 
sesj¹ Rady Powiatu.

Zwo³uje siê Komisjê na 1 dzieñ przed sesja lub w dniu sesji. Sesjê zwo³uje siê 
przewa¿nie raz na 2-3 miesi¹ce. 

Nie ma czasu na zastanowienie czy w³aœciwie wydaje siê publiczne pie-
ni¹dze. Radni g³osuj¹ ,,za” dla œwiêtego spokoju. G³osy przeciwne traktuje siê, 
jako wrogie staroœcie. Paranoja, ale tak jest.

Chc¹c zaprezentowaæ swoje stanowisko wobec spraw powiatu, wyst¹pi³em 
dwukrotnie do starosty,  aby jako radny powiatu monieckiego napisaæ w dodatku 
powiatowym Wieœci Monieckich.

Otrzyma³em odpowiedŸ: nie i koniec, bez ¿adnego t³umaczenia. Ca³kowita 
arogancja.

“Wieœci” s¹ propagandow¹ tub¹ starosty Kulikowskiej i mo¿na pisaæ 
tylko teksty pochwalne a krytycznych “nie nada” - jak u Putina.

Gdzie my ¿yjemy?         
                                                                                          Miros³aw Paniczko

Samorz¹d, gmina, powiat? A gdzie ludzie?

Promocja zdrowia kosztuje o 
wiele mniej, ni¿ udzielanie pomocy 
medycznej.

Widaæ, ¿e miasto ma prawdziwe-
go gospodarza - drogi, ulice i chodniki 
budowane s¹ pod k¹tem u¿ytecznoœci. 

Burmistrz Moniek jest zawsze 
wœród ludzi i odpowiada na ich pot-
rzeby. Nie jest stronniczy, nie czerpie 

¿adnych korzyœci dla siebie.
Mieszkañcy wiedz¹, ¿e zawsze 

umie odpowiedzieæ na ich potrzeby.

To nie musi byæ, tak jak dzisiaj, 
opowieœæ z krainy baœni - je¿eli zde-
cydujemy siê na zmiany ju¿ tej je-
sieni…

                                Cezary Grygo



tel. (85) 727 99 10 do 21 

Czyli jest to zarz¹dzanie komuni-
kowaniem siê pomiêdzy np. Urzêdem 
Gminy, a mieszkañcami.

Naszej w³adzy  „komuni-
kowanie siê” raczej jest obce; wol¹ 
ulubione s³owo „propaganda”.

Rozmowa toczy siê jednokierun-
kowo i jest nastawiona na realizacjê 
celów politycznych. Wa¿niejszy jest 
szybki przeka¿, a nie obiektywna 
prawda. Nie wystêpuj¹ tu kryteria mo-
ralne, zasady etyczne. 

G³ównym celem jest wykorzysta-
nie ludzkiej s³aboœci, naiwnoœci oraz 
³atwowiernoœci. Œwiadomy dobór 
nieobiektywnych informacji skiero-
wanych na wykszta³cenie wœród 
mieszkañców za³o¿onych opinii i pos-
taw.

Potocznie takie dzia³ania nazy-
wamy „czarn¹ propagand¹”.

Na pocz¹tku kwietnia br. zwróci-
³em siê z pisemn¹ proœb¹ do Redaktora 
Naczelnego „Wieœci Monieckich” Pa-
na Dariusza Gwiazdy o publikacjê 
mojego artyku³u „Te d³ugi bêd¹ sp³a-
caæ pokolenia”.

Nie robi³em sobie wielkich na-
dziei na to, ¿e artyku³ uka¿e siê w tym 
gminnym informatorze - chocia¿ nie 
jestem osobistym wrogiem Burmis-
trza Zbigniewa Karwowskiego. Po 
prostu zabiegam, o to aby nam miesz-
kañcom mo¿na by³o w gminnym piœ-
mie zamieœciæ nasze spostrze¿enia - 
tak¿e takie, które s¹ nieprzychylne ak-
tualnej w³adzy.

lokalnej 

Public relations, a manipulacja za publiczne pieni¹dze
Public relations to dziedzina sztuki i ga³¹Ÿ nauki spo³ecznej polegaj¹ca na 

analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownic-
twa ró¿nych instytucji oraz wdra¿aniu zaplanowanych programów, które bêd¹ 
s³u¿yæ zarówno danej instytucji jak i dobru publicznemu.

Niestety nadal mamy „cenzu-
rê”. A cenzura jest po to, aby nie pi-
saæ jak jest. 

Pan Zbigniew Karwowski jest le-
galnie wybranym gospodarzem naszej 
gminy. Równie¿ moim burmistrzem. 

Szkoda, ¿e Burmistrz, Sekretarz 
Gminy Pan Marian Jab³oñski trac¹ 
czas zajmuj¹c siê szukaniem ,,drugie-
go dna”, jakiejœ wrogiej opozycji.

Nikt nie powinien w naszej gminie 
ludzi dzieliæ. Ka¿dy ma takie same 
prawa.

Je¿eli ktoœ ma inne zdanie, to trze-
ba go wnikliwie wys³uchaæ, a nie z 
nim walczyæ - szukaæ sposobów zems-
ty albo podk³adaæ „zdech³e œwinie”.

Koszt wydania „Wieœci Moniec-
kich” w roku 20 
tysiêcy z³.

Od zawsze uwa¿am, ¿e formu³a 
finansowania z gminnych pieniêdzy 
prasy lokalnej jest niezdrowa. Pozba-
wia je obiektywnoœci i mo¿liwoœci 
pisania prawdy. Kto bêdzie krytyko-
wa³ swojego pracodawcê - czy ktoœ 
napisze np. o podejrzeniu korupcji?

14 kwietnia br. zadeklarowa³em, 
w œwi¹tecznym wydaniu „Wiadomoœ-
ci Lokalnych”, ¿e bêdê startowa³ na 
Burmistrza Moniek. 

Na reakcjê naszej „kochanej 
w³adzy” d³ugo nie musia³em czekaæ. 
Ciê¿ka artyleria zaczê³a ostrza³. Wali 
œlepakami na prawo i lewo.

By³em i jestem przygotowany 
, ¿e bêd¹ wobec mnie u¿ywane ró¿ne 

przekroczy³ 2013 

na 
to

metody - w celu wyeliminowania kon-
kurencji. 

Wstaj¹c ka¿dego dnia rano, mogê 
œmia³o spojrzeæ w lustro. Czy przeds-
tawiciele naszej „najlepszej i nieomyl-
nej w³adzy” nie maj¹ z tym problemu?

W Gminie Moñki na dzieñ 31 
grudnia 2013 r. zameldowanych by³o 
15 590 mieszkañców. Wygl¹da na to, 
¿e wg zarz¹dzaj¹cych nasz¹ gmin¹ - 
ka¿dy kto ich bezkrytycznie nie po-
piera i ma w³asne zdanie - powinien 
czuæ siê podejrzany. Kto wiêc bêdzie 
nastêpny?

Mam nadziejê, ¿e w XXI wieku 
nikomu nie przyjdzie do g³owy organi-
zowanie lokalnej „rzezi niewini¹tek”. 
Termin okreœla,  opisan¹ w Ewangelii 
Œw. Mateusza, wymordowania 
ch³opców do lat dwóch z Betlejem i 
okolicy na polecenie Heroda Wielkie-
go. W ten sposób ten ostatni -  dowie-
dziawszy siê o narodzinach w Betle-
jem nowego króla - chcia³ zabezpie-
czyæ siê przed ewentualnym konku-
rentem…

Zamiast tropienia wymyœlonych 
spisków i zagro¿eñ, polecam naszej - 
obecnej jeszcze - gminnej w³adzy 
lekturê Ernesta Hemingwaya, który 
napisa³, ¿e „Cz³owieka mo¿na znisz-
czyæ, ale nie pokonaæ”. 

Radny Rady Miejs-
kiej w Moñkach. 

Na Pañstwa pytania i problemy 
czekam w ka¿dy wtorek w godzinach 
16.00 - 17.00 w Urzêdzie Miejskim w 
Moñkach - I piêtro, pokój nr 113.

tel. 600 307 071
e-mail: cezgry@wp.pl
www.cezarygrygo.wirtualnie.eu

historiê 

Cezary Grygo, 

Nowe przepisy sprawi³y, ¿e nasze œmieci sta³y siê w³asnoœci¹ gmin. To samo-
rz¹dy maj¹ siê zaj¹æ selektywnym zbieraniem, odbiorem od mieszkañców oraz 
w³aœciwym i bezpiecznym ekologicznie zagospodarowaniem odpadów.

Ustawa mia³a sprawiæ, by zniknê³y dzikie wysypiska œmieci oraz powstrzy-
maæ powszechny proceder ich spalania w domowych piecach. Ludzie mieli od 
lipca 2013 roku zacz¹æ rzetelnie p³aciæ za wywóz, oraz - co chyba najwa¿niejsze - 
ich utylizacjê. Zachêta mia³a byæ prosta - ci, którzy œmieci bêd¹ segregowaæ, za-
p³ac¹ mniej. 

Wydaje siê, ¿e nie poœwiêcono jednak odpowiedniej uwagi edukowaniu 
spo³eczeñstwa. Wystarczy wyjechaæ za miasto - lasy i przydro¿ne rowy wci¹¿ s¹ 
pe³ne œmieci.

Wiêkszoœæ Gmin w Polsce op³aty za œmieci ju¿ obni¿y³a. Przeszacowane 
koszty zosta³y zweryfikowane i dostosowane do rzeczywistoœci.

W Gminie Moñki koszt systemu gospodarowania odpadami szacowany 
by³ na kwotê 1 711 763 z³.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. faktyczne poniesione nak³ady na odbiór od-
padów to kwota oko³o 684 tys. z³. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kwota ta obejmuje przy-
gotowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, szkolenia, programy, licencje 
itp.... Czyli koszty jednorazowe.

W bud¿ecie Gminy Moñki na rok 2014 wydatki zwi¹zane z kosztami systemu 
gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokoœci 1 335 000 z³. na poziomie 
planowanych wp³ywów z tytu³u op³at za gospodarowanie odpadami.

Ró¿nica wynosi 376 763 z³.
Pisz¹c artyku³ - „Czy œmieci mog¹ byæ tañsze?” - szaco-

wa³em ró¿nicê oko³o 500 tys. z³.
Ale, kto móg³ przewidzieæ, ¿e w gminie powstanie ca³y „wydzia³ œmieciowy” 

- zatrudniaj¹cy sztab ludzi.
Czy mieszkañcy Gminy Moñki zap³ac¹ mniej za wywóz œmieci? Teore-

tycznie jest na to szansa - „wybory czyni¹ cuda”.
         Cezary Grygo

w listopadzie 2013 r. 

NASZE DROGIE ŒMIECI MOG¥ BYÆ TAÑSZE?

Co ukrywa Burmistrz Moniek?
(ci¹g dalszy ze str. 1)
Mo¿emy te¿ przeczytaæ, ¿e sekre-

tarz - podobnie jak Marek Kondrat w 
s³ynnym “Killerze”, wie kto te ano-
nimy pisze, ale nie powie.

Ja siê naszej w³adzy nie bojê. 
Wszystko co piszê - autoryzujê imie-
niem i nazwiskiem. Znam jednak sytu-
acjê niektórych ludzi, którzy boj¹ siê 
g³oœno krytykowaæ burmistrza czy sta-
rostê.

Dzieje siê tak dlatego, ¿e obawiaj¹ 
siê o swoj¹ pracê. A, ¿e nasza w³adza 
lubi groziæ, mia³em okazjê przekonaæ 
siê sam, gdy po pierwszym artykule 
zastêpca burmistrza pan Zdanowicz 
próbowa³ straszyæ mnie s¹dem.

Wszystko jednak co napisa³em w 
tym i pozosta³ych artyku³ach, to pra-
wda - tylko nie dla wszystkich wygod-
na. Je¿eli nie podoba siê naszym rz¹-
dz¹cym krytyka, to niech przestan¹ 
pope³niaæ b³êdy za które wszyscy p³a-
cimy.

Niech panowie poka¿¹ wreszcie 
jakiœ sukces - bo to, ¿e potrafi¹ wy-
daæ pieni¹dze i zad³u¿yæ gminê - 
¿adnym sukcesem nie jest.

Zamiast jednak wzi¹æ siê do pracy 
i staraæ siê by by³o nam wszystkim 
lepiej, to burmistrz z sekretarzem 

robi¹ sobie promocjê, a nasza gmina 
powoli popada w ruinê.

Na potwierdzenie tego, jak jest Ÿle 
- napiszê jeszcze, ¿e 14 marca Rada 
Miejska zmniejszy³a w bud¿ecie wy-
datki na oœwiatê o 540 tys. z³. Szko³om 
w naszej gminie zmniejszono o tak¹ 
kwotê plan finansowy.

W przesz³oœci wystêpowa³y ju¿ w 
naszych szko³ach opóŸnienia w p³a-
ceniu sk³adek do ZUSu. Zastanawiaj¹-
ce jest co bêdzie w tym roku, je¿eli 
szko³y bêd¹ mia³y jeszcze mniej pie-
niêdzy ni¿ rok wczeœniej. Jeœli w roku 
wyborczym nasza w³adza zdecydo-
wa³a siê na tak drastyczny ruch to oz-
nacza, ¿e naprawdê w gminie jest Ÿle.

 
Na koniec chcia³bym jeszcze za-

cytowaæ s³owa Zbigniewa Karwows-
kiego - „Pe³nienie funkcji Burmistrza 
Moniek to nie ''w³adza'' to s³u¿ba spo-
³eczeñstwu i wielka odpowiedzial-
noœæ”.

Zgadzam siê z tymi s³owami. 
Szkoda tylko, ¿e oceniaj¹c 8 lat rz¹-
dzenia w Moñkach przez Zbigniewa 
Karwowskiego nie mo¿na u¿yæ s³o-
wa „s³u¿ba”, a co najwy¿ej „mara-
zm” i „stagnacja”.

                                  Pawe³ Linko

(ci¹g dalszy ze str. 2)
c) Magnusze: 66, 70,
d) Czeko³dy: 108/3, 108/4,
e) Boguszewo: 605, 606, 607, 608, 

732, 733, 734, 738,
f) Waœki: 6/1, 6/2, 6/18, 68/5, 

68/14, 72/12,
g) Sikory: 95, 209, 210, 211, 212, 

216.
W trakcie komisji rolnictwa - 

zapyta³em Burmistrza Moniek 
Zbigniewa Karwowskiego, czy by³y 
przeprowadzone z mieszkañcami 
wsi konsultacje na temat farm wia-
trowych. Odpowiedzia³, ¿e tak.

Poprosi³em wiêc o przedstawie-
nie protoko³ów z zebrañ i listy obec-
noœci - a tych brak. 

Nie skomentujê tej sytuacji...

Najwa¿niejsze nie jest to, aby zro-
biæ cokolwiek i “na si³ê”. Wszyscy 
mamy pewne priorytety. Jednym z 
moich jest zdrowie.

Je¿eli ktoœ mówi, ¿e nie ma na dro-
gi - trzeba zobaczyæ, gdzie te pieni¹-
dze siê rozchodz¹; trzeba zacz¹æ osz-
czêdzaæ.

Firmy wiatrowe podrzuc¹ „kuku³-
cze jajo”, którego skutki bêdziemy od-
czuwaæ przez lata.

Nale¿y przeprowadziæ prawdziwe 
konsultacje - nie tylko dla mieszkañ-
ców miejscowoœci, w których maj¹ 
stan¹æ wiatraki, ale równie¿ z miesz-
kañcami s¹siaduj¹cych wsi. 

Czy potrzebujemy farm wiatrowych w Gminie Moñki?

NIEZALE¯NE FORUM SPO£ECZNOŒCI POWIATU MONIECKIEGO

3 wiadomoœci samorz¹dowe
lokalne

(ci¹g dalszy ze str. 2)
Je¿eli nasza “w³adza” ma 

tylko te nieruchomoœci, 
które wymieni³em, to co zamierza 
jeszcze sprzedaæ? Przecie¿ te dzia³ki 
nie s¹ warte prawie 4 mln z³otych.

Pozosta³e nieruchomoœci wymie-
nione w ulotce - nale¿¹ do osób fizycz-
nych i prawnych. Najciekawsze tereny 
maj¹ jednak kilku w³aœcicieli. W 
ulotce mo¿emy przeczytaæ, ¿e istnieje 

do zao-
ferowania 

mo¿liwoœæ ich uzbrojenia i zrobienia 
tam drogi. Potencjalnych inwestorów 
ciê¿ko bêdzie jednak zainteresowaæ 
terenem, który gmina dopiero “
uzbroiæ” i którego nie jest w³aœcicie-
lem. 

Bez zmiany burmistrza Moniek 
nie liczmy na nowe miejsca pracy.

Jak widaæ nasz burmistrz nie ma 
¿adnego pomys³u, by w Moñkach mo-

mo¿e 

Burmistrz i Radni musz¹ wiedzieæ, 
¿e mieszkañcy to „sól tej ziemi, pod-
miot, a nie przedmiot”. 

£atwo podejmowaæ decyzje, które 
nas bezpoœrednio nie dotycz¹. Ale  czy 
ktoœ z nas by chcia³ mieæ wiatrak za 
p³otem albo na osiedlu?

Zmiana studium uwarunkowañ i 
kierunków zagospodarowania przes-
trzennego miasta i gminy Moñki jest 
pierwszym etapem do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i Gminy Moñki.

W tak wa¿nej sprawie nie mo¿-
na milczeæ. Nale¿y jak najprêdzej 
podj¹æ powa¿n¹, publiczn¹ debatê.

      Cezary Grygo

g³o byæ lepiej. Mamy w Moñkach nie-
wykorzystany obiekt po dawnych za-
k³adach „Unitra-Cemi”. Nasza gmina 
posiada równie¿ dobr¹ lokalizacjê.

¯eby to wykorzystaæ, trzeba po 
pierwsze chcieæ coœ zrobiæ, a po drugie 
trzeba posiadaæ pewne umiejêtnoœci.

Burmistrz Zbigniew Karwowski 
przez prawie 8 lat - nie zrobi³ nic, by 
w Moñkach powsta³y nowe miejsca 
pracy i je¿eli bêdzie dalej rz¹dzi³ - 
nie spodziewajmy siê, ¿e coœ siê 
zmieni  na lepsze.            Pawe³ Linko

ŒMIESZNA, PROPAGANDOWA ULOTKA  NIC PORZ¥DNIE NIE POTRAFI ZROBIÆ  
NIEDORÓBKI MONIECKIEGO POWIATU

Widz¹c w zesz³ym roku na mo-
nieckiej ulicy Magazynowej, wyko-
nawcê - w postaci firmy zajmuj¹cej 
siê wczeœniej ulic¹ S³owackiego - 
mo¿na by³o mieæ powa¿ne w¹tpliwo-
œci, co do fina³u ca³ego przedsiêwziê-
cia.

Jak siê okazuje - s³usznie...
Poza bez sensu zaprojektowanymi 

- po obu stronach ulicy - chodnikami, 
progami i przejœciami dla pieszych - 
po których nikt nie chodzi oraz zjazda-
mi na posesje od strony przejazdu 
kolejowego, przypominaj¹cymi raczej 
tor przeszkód dla terenówek - ca³oœæ 
wygl¹da³a na pocz¹tku w miarê przy-
zwoicie…

Do czasu…

Przy oddawaniu inwestycji mog-
liœmy zaobserwowaæ wygibasy zado-
wolonej z siebie pani starosty Kuli-
kowskiej - po³¹czone z wrêczaniem 
okolicznoœciowych grawertonów.

Tak ucieszonych min nie maj¹ ani 
panie, które za ciê¿k¹ pracê w lokal-
nych firmach i sklepach - otrzymuj¹ 
dziesiêciokrotnie mniejsze wynagro-
dzenie i którym nikt za ni¹ dyplomów 
uznania nie wrêcza, ani kierowcy - 
podskakuj¹cy w samochodach na, nie 
trzymaj¹cych siê ulicy, studzienkach.

Maj¹c w pamiêci podobne - po-

wiatowe, studzienkowe niedoróbki na 
S³owackiego - nie trzeba byæ proro-
kiem, ¿eby przewidzieæ, ¿e podobne 
historie zaczn¹ siê wkrótce dziaæ rów-
nie¿ - na wyremontowanej œwie¿o 
czêœci ulicy Mickiewicza...
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Ale z pewnoœci¹ nie by³ na tym 
stratny, bo na jego wyjazdy z bud¿etu 
gminy trzeba by³o wysup³aæ w 2011 r. 
ponad 11,5 tys. z³otych.

Czy wszystkie wyjazdy by³y za-
sadne - ocenicie Pañstwo sami.

Natomiast wype³nianie delegacji z 
opisem celu wyjazdu to totalna kpina. 
Takie delegacje, jakie wystawia³ bur-
mistrz mo¿na wype³niæ nie wycho-
dz¹c z domu. Czy mo¿e faktycznie tak 
by³o w czêœci delegacji?

Na ¿adnej delegacji nie ma pot-
wierdzenia pobytu, choæ trochê przyz-
woitoœci nakazywa³oby,  potwierdze-
nie tych dalszych 
np. do Warszawy, Suwa³k, Bia³owie¿y 
czy Grodna. Dziwi nas te¿, ¿e pani se-
kretarz i pani skarbnik bez zmru¿enia 
oka podpisywa³y nieprawdziwe doku-
menty, bo o ile mo¿na na delegacji 
wpisaæ 10 - 15 km wiêcej, na tzw. jaz-
dê lokaln¹ to ju¿ kilkadziesi¹t jest du¿¹ 
przesad¹. Oto przyk³ady:

1. Delegacja nr 5/11 do Bia³ego-
stoku wystawiona na 130 km (tak 
jest we wszystkich delegacjach bez 
wyj¹tku), faktycznie do Bia³egostoku 
jest lub te¿ powinno siê wpisywaæ 55 
km w jedn¹ stronê (z Moniek prak-
tycznie wszyscy wype³niaj¹ delegacjê 
do 45 km w jedn¹ stronê) sk¹d wiêc te 
20 km wiêcej na jednym wyjeŸdzie z 
Goni¹dza? A jak ju¿ przemno¿ymy te 
20 km przez kilkadziesi¹t delegacji i 
obowi¹zuj¹cy wspó³czynnik, otrzy-
mamy doœæ pokaŸn¹ sumkê.

2. Delegacja nr 2/11 do Warsza-
wy wystawiona na 510 km (tyle 
mniej wiêcej wpisywane jest na wszy-
stkich delegacjach) faktycznie do 
Warszawy przez Tykocin jest ok. 220 
km dodajmy do tego realne 20 km 
jazdy po Warszawie i wychodzi nam 
460 km. Dopisane 50 km na ka¿dym 
wyjeŸdzie i przemno¿one przez kilka 
wyjazdów daje kolejne kilkaset kilo-
metrów, za które musimy zap³aciæ.

3. Delegacja nr 39/11 do Augus-
towa - wystawiona na 184 km (tyle 
wpisywane jest na wszystkich delega-
cjach) faktycznie do Augustowa jest 

chocia¿ delegacji - 

Czy mo¿na zarobiæ na delegacjach s³u¿bowych?
www.goniadz.wirtualnie.info

NIEZALE¯NY SERWIS INFORMACYJNY
MIESZKAÑCÓW GMINY GONI¥DZ Pismem z dnia 17.09.2013 r. pani sekretarz Jarmo³owska poinformowa³a 

mnie, ¿e ¿¹dana przeze mnie dokumentacja liczyæ bêdzie 318 stron (delega-
cje burmistrza z 2011 i 2012 roku).

Otrzyma³em 310 stron, czyli gdzieœ siê 8 stron, tzn. 4 delegacje - 
„zawieruszy³y”. Koszt udostêpnienia tych¿e delegacji wyceniono na 615,60 z³ - 
nie maj¹c ¿adnej uchwa³y, która normuje przekazanie tzw. informacji publicznej. 
Wynika te¿ z tego, ¿e ksero jednej kartki w Urzêdzie Miejskim w Goni¹dzu 
kosztuje ok. 2 z³, czyli jedna strona 1 z³. Jest to chyba jedna z najdro¿szych us³ug 
w Polsce. A podana kalkulacja w tym 12 godzin pracy pracownika na znalezienie 
w/w delegacji jest doœæ kontrowersyjna.

W nastêpnym piœmie z dnia 30.09.2013 r. - pani Jarmo³owska pisze, ¿e 
wnioskowana informacja zostanie udostêpniona w terminie do 31.10.2013 r. Czy 
zosta³a? Niestety nie, po raz kolejny z³amane zosta³o prawo i nie dotrzymano 
ustalonej daty, gdy¿ ksera delegacji udostêpniono 6 grudnia 2013 r.

Brawo! Niewiele ponad miesi¹c spóŸnienia. 
Dlaczego tak d³ugo przeci¹gano ca³¹ sprawê - pierwsze pismo od wniosko-

dawcy wp³ynê³o ponad pó³ roku temu - ju¿ wiemy. Otó¿ zawy¿anie 
kilometrów na praktycznie ka¿dej delegacji i akceptacja tego stanu przez pa-

ni¹ sekretarz, nie przyniesie chwa³y goni¹dzkiej “w³adzy”. 

1. Delegacja nr 12/12 - do Bia³owie¿y jest 135 km, delegacja wystawiona 
na 308 km. Powinno byæ ok. 270 km, zawy¿one o ok. 40 km

2. Delegacja nr 18/12 - do m. Poros³y jest 48 km, delegacja wystawiona na 
130 km. Powinno byæ ok. 100 km, zawy¿one o ok. 40 km 

3. Delegacja nr 37/2012 z dn. 12.01 - do Warszawy jest 220 km (przez 
Tykocin), wszystkie delegacje wystawiane s¹ na ok. 510 km, powinno byæ ok. 
440 km, zawy¿one o ok. 70 km

4. Delegacja z dn. 30.06 - do m. Dobarz jest 20 km w jedn¹ stronê, na 
delegacji wpisano 59 km, zawy¿one o prawie 20 km

5. Delegacja nr 94/2011 - do Zab³udowa jest ok. 72 km, czyli ok. 145 km w 
dwie strony, delegacja wystawiona na 172 km, zawy¿ona o ok. 27 km

6. Delegacja nr 142/12 - do m. Kodeñ jest ok. 224 km, czyli ok. 448 km w 
dwie strony, delegacja wystawiona na 542 km, zawy¿ona o ok. 95 km

7. Delegacja nr 193/12 - do m. Ciechanowiec jest ok. 115 km, czyli ok. 230 
km w dwie strony, delegacja wystawiona na 296 km, zawy¿ona o ok. 65 km

8. Delegacja nr 89/2011 - do Suchowoli jest ok. 30 km, delegacja nr 46/11 
wystawiona na 70 km, a delegacja 180/11 te¿ do Suchowoli wystawiona na 
140 km, ta druga zawy¿ona o 80 km.

Szanowni czytelnicy!
Szacunkowo na delegacjach burmistrza z 2012 r. wpisano ok. 1750 km wiêcej 

ni¿ jest w rzeczywistoœci, oraz z bud¿etu gminy wydano na wyjazdy samego 
burmistrza 11552,01 z³ (ponad jedenaœcie i pó³ tysi¹ca z³.

I jeszcze mo¿e kilka wpisów celowoœci niezbêdnych wyjazdów burmistrza: 
Do Warszawy w dn. 29.03.12 - w celu; konferencja - Gaz ³upkowy, nadzieje i 
oczekiwanie. Czy naprawdê gmina musi wydawaæ pieni¹dze na tak absurdalne 
wyjazdy? Jeden wyjazd do Warszawy to kwota ok. 430 z³. 13.06.12 - burmistrz 
wyjecha³ w podró¿ s³u¿bow¹ do Zab³udowa, a wpis na delegacji informuje, ¿e by³ 
tam w sprawach s³u¿bowych. Jakie goni¹dzkie sprawy bie¿¹ce mo¿na za³atwiaæ 
w Zab³udowie, naprawdê trudno sobie wyobraziæ. 15.08.12 - wyjazd burmistrza 
do Bia³egostoku ws. Wojewódzkich Obchodów Œwiêta Wojska Polskiego, pozos-
taje pytanie czy ten wyjazd by³ konieczny i wydanie prawie 110 z³ gminnych pie-
niêdzy. 22.08.12 - wyjazd burmistrza do Warszawy na spotkanie w sprawie „mo¿-
liwoœci pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej”.

Du¿e w¹tpliwoœci budzi taki wyjazd, którego tematykê mo¿na znaleŸæ na 
pierwszej lepszej stronie internetowej i wydanie prawie 500 z³ za tego typu „mo¿-
liwoœæ” - jest co najmniej kontrowersyjna. 15.11.12 - wyjazd burmistrza na kon-
ferencjê pn. „Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia”.

Jestem ciekaw, jakie wnioski wyci¹gn¹³ burmistrz z tej konferencji i komu je 
przekaza³, a mo¿e po prostu chcia³ siê przejechaæ do Bia³egostoku. Drodzy czy-
telnicy! Nikt nie neguje zasadnych wyjazdów gospodarza miasta w wa¿nych dla 
gminy sprawach, ale „dorabianie” sobie na delegacjach, oraz wyjazdy w czêsto 
absurdalnych sprawach - bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ gminy - jest ju¿ 
karygodne. Wed³ug mojej wiedzy dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokura-
tura.                                                                                         Jaros³aw Popowski

przez burmis-
trza 

64 km, czyli ok. 130 km w obie strony, 
dlaczego mamy p³aciæ za nieuczciwie 
wpisane 54 km?

4. Delegacja nr 46/11 do Sucho-
woli - wystawiona zosta³a na 70 km 
(faktycznie do Suchowoli w jedn¹ 
stronê jest ok. 30 km), ale mamy tu 
lepsz¹ ciekawostkê, poniewa¿ delega-
cja nr 180/11 - te¿ do Suchowoli - wys-
tawiona jest na 140 km. Czy¿by Su-
chowola w kilka miesiêcy odsunê³a siê 
od Goni¹dza o 70 km? Czy nie jest 
zwyk³ym oszustwem p³aciæ za wyjazd 
do tej samej miejscowoœci raz za 70 
km, a nastêpnie ju¿ za 140 km?

5. Delegacja nr 62/11 do Rajgro-
du wystawiona na 220 km (faktycz-
nie do Rajgrodu w jedn¹ stronê jest ok. 
52 km, czyli ok. 104 km w obie). 
Ka¿dy z pañstwa wie, ile jest kilomet-
rów z Goni¹dza do Grajewa i ile z Gra-
jewa do Rajgrodu, oczywiœcie oprócz 
zatwierdzaj¹cej wyjazd pani sekre-
tarz. Delegacja zawy¿ona o blisko 100 
km.

6. Delegacja nr 120/11 do Grod-
na wystawiona na 374 km (faktycz-
nie do Grodna jest ok. 110 km w jedn¹ 
stronê, czyli 220 km w obie). Sk¹d na 
delegacji p. burmistrza wziê³a siê 
liczba 374 km nie wiadomo. Wyjazd 
zawy¿ony o blisko 150 km, a koszt do-
datkowy, jaki musieliœmy ponieœæ - to 
125 z³ do kieszeni burmistrza.

7. Delegacja nr 147/11 do Pi¹t-
nicy wystawiona na 396 km (dwa 
dni) (faktycznie do Pi¹tnicy w jedn¹ 
stronê jest ok. 65 km, czyli 130 km w 
obie, razy dwa dni, czyli 260 km). 
Dlaczego wyp³acono burmistrzowi 
zawy¿on¹ kwotê za wirtualne prawie 
140 km?

8. Delegacja nr 181/11 do m. 
Serwy wystawiona na 232 km 
(faktycznie do m. Serwy jest ok. 85 km 
w jedn¹ stronê, czyli 170 km w obie). 
Delegacja zawy¿ona o 60 km.

9. Delegacja nr 183/11 do Su-
wa³k wystawiona na 258 km (fak-
tycznie do Suwa³k jest ok. 100 km w 
jedn¹ stronê, czyli 220 km w obie). 
Kolejna darowizna za 60 km z go-

ni¹dzkiej kasy.
10. Delegacja nr 101/11 na Do-

barz wystawiona na 58 km (faktycz-
nie na Dobarz jest ok. 20 km w jedn¹ 
stronê, czyli 40 km w obie). Ka¿dy z 
pañstwa mo¿e to sobie sprawdziæ. Wy-
nika z tego, ¿e burmistrz nie gardzi na-
wet 20 km „ukrêconymi” praktycznie 
na w³asnym terenie.

Szanowni Czytelnicy!
Szacunkowo na delegacjach 

burmistrza z 2011 r. wpisano ok. 2250 
km wiêcej ni¿ jest w rzeczywistoœci.

I jeszcze mo¿e kilka opisów 
“celowoœci niezbêdnych wyjazdów 
burmistrza”.

 24.02.11 burmistrz wyjecha³ w ce-
lu: „Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków”. Co to ma wspólnego z prac¹ w 
samorz¹dzie wie pewnie tylko bur-
mistrz, chyba ¿e coœ mu dolega i zrobi³ 
sobie prywatny - sponsorowany przez 
gminê wyjazd?

02.03.11 - w celu „obwodów ³o-
wieckich”, 03.06.11 - w celu „podpi-
sanie umowy”. Nie wiadomo z kim, ja-
kiej i po co.

30.06.11 - w celu „spotkanie z to-
warzystwem Ptaki w celu wspó³pracy” 
- czyli, spotkanie na Dobarzu z towa-
rzystwem, które swoj¹ siedzibê ma w 
Goni¹dzu?

17.08.11 - w celu „podpisanie 
umowy na realizacjê projektu”. Cieka-
we jakiego?

06.09.11 - w celu „konferencja - 
biblioteka, infrastruktura bibliotek”. 
To z pewnoœci¹ bardzo wa¿ne dla roz-
woju gminy. Nie lepiej jednak, ¿eby na 
tak¹ konferencjê pojecha³ np. bibliote-
karz?

06.10.11 - w celu „uroczysta inau-
guracja roku akademickiego”.

Czy faktycznie gmina musi p³aciæ 
za tego typu imprezy burmistrza? Prze-
cie¿ zamyka on goni¹dzkie LO, nie 
musi siê wiêc martwiæ o jego absol-
wentów.

06.05.11 - w celu „perspektywa 
funkcjonowania infrastruktury kolejo-
wej na terenie woj. podlaskiego” - jak 
siê maj¹ sprawy naszej gminy do tego 
wyjazdu, niech oceni¹ P sami...

20.05.11 w celu „wyjazd w spra-
wach finansowych”.

Zagadkowy wyjazd burmistrza - 

añstwo 

Delegacyjne wêdrówki burmistrza Kulikowskiego

01.12.11 - w celu „w sprawach bie¿¹-
cych” to ju¿ zakrawa na kpinê, równie 
dobrze mo¿na wyjechaæ w celu „usta-
lenia kierunku biegu nurtu Biebrzy”.

07.12.11 - w celu „spotkanie op-
³atkowe”. Ciekawe - kto jeszcze w 
Bia³ymstoku chce siê z burmistrzem 
czymkolwiek dzieliæ?

I ostatni wpis - z 23.12.11 - pono-
wnie w celu „obwody ³owieckie”. Có¿ 
tam ³owi burmistrz? Nie wspomina³ o 
terenach ³owieckich w swoich ulot-
kach wyborczych. W nastêpnym nu-
merze opiszemy delegacje z 2012 r. i 
wspania³e popisy “gospodarza” gmi-
ny.                               Redakcja Echa

z archiwum
                     Echa...

Na nic z³a prognoza finansowa 
gminy, na nic zad³u¿enie gminy po 
uszy.

Rz¹dz¹cy gmin¹ - nie doœæ, ¿e nie 
zamierza szukaæ oszczêdnoœci, to 
tradycyjnie podnosi swoje uposa¿enia 
roczne.

Myœlê, ¿e nie ma co pisaæ o ja-
kimkolwiek honorze “grupy trzyma-
j¹cej w³adzê”, ale nawet nie ma co 
wspominaæ o zwyk³ej przyzwoitoœci.

W 2011 r. burmistrz zarobi³ 144 
982. z³ rocznie, co daje œredni¹ mie-
siêczn¹ 12081.88 miesiêcznie (brut-
to), ale ju¿ w 2012 r. burmistrz zainka-
sowa³ z kasy gminy 155.017.86 z³, 

JAKI PAN TAKI KRAM
Widz¹c zaniedban¹ posesjê tzn. 

nieremontowany dom, nieporz¹dek na 
podwórku, chwasty, rozwalaj¹cy siê 
p³ot nie powiemy nigdy o w³aœcicielu, 
¿e to dobry gospodarz, nawet jeœli po-
siada sporo hektarów. Z kolei, o in-

nym, jeœli nawet ma mniej hektarów, 
krów, ale dba o posesjê, budynki, og-
rodzenie powiemy, ¿e to dobry gospo-
darz. Nasze oceny nie s¹ uzale¿nione 
od zamo¿noœci w³aœcicieli posesji i 
s³usznie. Dba³oœæ o posesjê to nie do-
wód zamo¿noœci jej w³aœciciela, lecz 
dowód jego gospodarnoœci.

A oto wizytówka obecnego bur-
mistrza Goni¹dza:

Farba niewiele kosztuje, bezrobot-
ni bez zajêcia a od 8 lat burmistrz nie 
zd¹¿y³ pomalowaæ drzwi i okien, wy-
remontowaæ ³azienki - aby nie straszy-
³y swoim wygl¹dem mieszkañców i 
turystów.

Tymi drzwiami wchodzi codzien-
nie (prawie codziennie, na pewno 
czêsto) od 12 lat (8 lat jako burmistrz i 
4 lata przewodnicz¹cy Rady Miejs-

czyli 12918.18 miesiêcznie (prawie 
13 tysiêcy brutto), co oznacza, ¿e Ra-
da „bogatej gminy” podnios³a jego 
pobory o 836 z³ miesiêcznie.

Niektórzy mieszkañcy gminy nie 
maj¹ takiej kwoty miesiêcznie, myœlê 
tu o rentach czy emeryturach...

Wyj¹tkowo skromnie wygl¹daj¹ 
oszczêdnoœci burmistrza, który wspól-
nie z ma³¿onk¹ zarabia miesiêcznie 
ok. 26 tys. z³ miesiêcznie (brutto). 
Otó¿ wspólnie z ¿on¹ zaoszczêdzili 
169 tys. z³otych, maj¹ mieszkanie w 
bloku warte 250 tys. z³ i dwa samo-
chody warte razem 45 tys. z³otych.

Czyli maj¹tek pañstwa K. zamy-
ka siê kwot¹ 464 tys.

Przyznacie pañstwo, ¿e wydaæ 
gdzieœ - jakieœ 3 miliony z³otych w 
kilka lat, po których nie ma œladu jest 
nie lada sztuk¹. Ale có¿, trzeba pa-
miêtaæ, ¿e to nie oni wziêli w³adzê, ale 
ludzie im t¹ w³adzê dali. 

Nadszed³ ostateczny czas, ¿eby  
ludzie im t¹ w³adzê odebrali...

To bardzo dobre pytanie - w kontekœcie wyjazdów s³u¿bowych burmistrza 
Goni¹dza. Bo czy burmistrz musia³ wyje¿d¿aæ w 2011 r. 82 razy, a w kolejnym 
73? Oznacza to mniej wiêcej tyle, ¿e nie by³o go w urzêdzie ok. 4 miesiêcy. Jak 
dodamy do tego dni wolne, œwiêta, urlopy i „inne wydarzenia”, oka¿e siê ¿e pan 
burmistrz z pó³ roku mo¿e popracowa³, a mo¿e i nie.

kiej) on sam i najwidoczniej nie razi go 
ten wygl¹d.

Jaki pan, taki kram i tylko - za-
puszczonej jak broda rabina - gmi-
ny szkoda…

Milionerzy z Downar
kryzys i bieda nie dla nich...


