
wiadomoœci
lokalne CZAS NA KONKRETY...

     Miros³aw PANICZKO
     Kandydat na Burmistrza Moniek.
Pierwszy Burmistrz Moniek i pier-
wszy Starosta Moniecki. Wiceprzew. 
Rady Powiatu w Moñkach.

      Dawid DRAHEIM
   Doradca w Gabinecie Marszaùka 
Województwa Podlaskiego.
     Absolwent Wyýszej Szkoùy Finan-
sów i Zarzàdzania w Biaùymstoku ze 
specjalnoúcià zarzàdzania organiza-
cjami.

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

     Cezary GRYGO
     Kandydat na Burmistrza Moniek.
Radny Rady Miejskiej w Moñkach. 
Wykszta³cenie wy¿sze administracyj-
ne. Dowódca JRG PSP w Moñkach.

BURMISTRZ RUJNUJE GMINÊ?

O nietrafionych  pomys³ach burmistrza Karwowskiego mo¿na by 
napisaæ ksi¹¿kê. Ostatni z nich bêdzie nas kosztowa³ blisko pó³ miliona 
z³otych. 

Moñki s¹ w trudnym momencie 
swojej 60-letniej historii.

Od podjêtych w najbli¿szym 
czasie decyzji, zale¿eæ bêdzie szansa 
na ich przysz³y rozwój. Nie wykorzys-
tanie najbli¿szych lat pog³êbi obecny 
stan gospodarczej zapaœci, czeka nas 
dalszy regres, a ju¿ dzisiaj Moñki s¹ 
jednym z najs³abszych, powiatowych 
miast Podlasia.

Wystarczy zobaczyæ, w jakim 
tempie rozwija siê s¹siednie Grajewo, 
czy Sokó³ka...

W obliczu problemów zwi¹za-
nych z rosn¹cym zad³u¿eniem gminy, 
odp³ywem m³odych mieszkañców, 
starzej¹c¹ siê infrastruktur¹, kulej¹c¹ 
edukacj¹ i opiek¹ zdrowotn¹ - nie wys-
tarczy dalsze trwanie i proste zarz¹-
dzanie urzêdem.

Niezbêdna jest prawdziwa, 
szczera rozmowa o tym, co musimy 
koniecznie zrobiæ ju¿ teraz i jakie pers-
pektywy przedstawiæ mieszkañcom 
gminy na najbli¿sze lata. Rol¹ samo-

rz¹du jest s³uchaæ obywateli i s³u¿yæ 
im swoj¹ prac¹.

Nikt nie staje siê bowiem m¹drzej-
szy od innych przez sam fakt objêcia 
urzêdu. Je¿eli traci kontakt z wyborca-
mi i nie umie pytaæ ich o zdanie - wy-
gasa jego moralny mandat i prawo do 
kierowania publicznymi sprawami.

Zasadnicze problemy, stoj¹ce 
dzisiaj przed Moñkami, to:

- brak pracy i równego dla wszyst-
kich, sprawiedliwego do niej dostêpu,

- zapewnienie w³aœciwego pozio-
mu oœwiaty,

- pomoc rodzinom w wychowaniu 
i edukacji dzieci,

- powstrzymanie emigracji m³o-
dych z naszego miasta i gminy,

- stworzenie bud¿etu obywatel-
skiego.

- zdecydowana poprawa funkcjo-
nowania s³u¿by zdrowia.

Równie wa¿ne dla mieszkañców i 
niezbêdne dla dalszego rozwoju gmi-
ny, s¹:

- zdecydowana poprawa jakoœci 
dróg i ulic,

- rozbudowa i modernizacja na-
szego szpitala,

- przygotowanie terenów inwesty-
cyjnych, na których powstan¹ nowe 
miejsca pracy.

Decyduj¹c siê na start w wybo-
rach na burmistrza Moniek, chcê 
wykorzystaæ doœwiadczenie jakie 
zdoby³em jako pierwszy burmistrz 
Moniek i pierwszy starosta moniecki, 
dyrektor generalny Urzêdu Woje-
wódzkiego w Bia³ymstoku, twórca i 
prezes bia³ostockiego Towarzystwa 
Budownictwa Spo³ecznego oraz dy-
rektor Przedsiêbiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Moñkach.

Ubiegam siê ubiega³ o mo¿liwoœæ 
s³u¿enia mieszkañcom Moniek, jako 
zwyk³y obywatel - jeden z nas.

Nie gorszy i nie lepszy od innych, 
mo¿e bardziej doœwiadczony.

Lata pracy w samorz¹dzie, da³y mi 
bowiem praktyczne umiejêtnoœci w³a-
œciwego prowadzenia urzêdu i sku-
tecznego za³atwiania spraw gminy.

Jako pewna niezrêcznoœæ mo¿e 
byæ odebrany fakt, ¿e obecny bur-
mistrz jest moim prze³o¿onym.

S¹ jednak sprawy wa¿niejsze od 
formalnych zale¿noœci. Nie startujê 
przeciw komukolwiek - ka¿dego z 
kandydatów uwa¿am za potencjalnego 
partnera w przysz³ej pracy dla dobra 
gminy i jej mieszkañców.

Nie staæ nas bowiem na niepowa¿-
ne, personalne sprzeczki i nie korzys-
tanie z doœwiadczenia tych, którzy mo-
g¹ nim s³u¿yæ lokalnej wspólnocie.

Prawdziwa demokracja polega na 
mierzeniu siê z problemami. ̄ adne za-
sz³oœci i animozje, nie mog¹ byæ wa¿-
niejsze od wspólnego budowania po-
myœlnoœci naszego miasta i gminy.

Zajmowanie siê wspólnymi 
sprawami jest obowi¹zkiem ka¿de-
go, œwiadomego cz³onka naszej lo-
kalnej spo³ecznoœci, a ubieganie siê w 
wolnych wyborach o funkcjê burmist-
rza - prawem wszystkich, czuj¹cych 
siê na si³ach wzi¹æ odpowiedzialnoœæ i 
pracowaæ dla dobra jej mieszkañców.

Budowa³em podwaliny moniec-
kiego, gminnego i powiatowego samo-
rz¹du. Tworzy³em ze swoimi wspó³-
pracownikami oba urzêdy i czujê siê 
nadal odpowiedzialny za ich w³aœciw¹ 
pracê.

Dlatego, w imiê dba³oœci o wspól-
ne dobro, jakim jest nasza gmina - 
zdecydowa³em siê ubiegaæ o popar-
cie jej mieszkañców w wyborach na 
burmistrza Moniek.

                       
                       Miros³aw Paniczko 16 czerwca wesz³a w ¿ycie uch-

wa³a Rady Ministrów w sprawie us-
tanowienia rz¹dowego programu 
dla rodzin wielodzietnych oraz roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 
27 maja 2014 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków realizacji rz¹dowe-
go programu dla rodzin wielodziet-
nych.

Wraz z wejœciem uchwa³y, 
 zacz¹³ funkcjonowaæ we wszyst-

kich gminach w Polsce.
Karta Du¿ej Rodziny przyznawa-

na jest rodzinie, która utrzymuje przy-
najmniej trójkê dzieci. Dotyczy to tak-
¿e rodzin zastêpczych oraz rodzinnych 
domów dziecka. Karta przyznawana 
jest ka¿demu cz³onkowi rodziny. Do-
chód rodziny nie jest kryterium przyz-
nania karty.

Karta Du¿ej Rodziny przyznawa-
na jest dzieciom do ukoñczenia 18. lub 
25. roku ¿ycia, jeœli ucz¹ siê jeszcze w 
szkole lub studiuj¹. Rodzice mog¹ ko-
rzystaæ z karty do¿ywotnio. Osobom 
niepe³nosprawnym karta wydawana 
jest na czas obowi¹zywania orzecze-
nia o niepe³nosprawnoœci, aby j¹ ot-
rzymaæ nale¿y z³o¿yæ wniosek w gmi-
nie odpowiadaj¹cej miejscu zamiesz-
kania.

W urzêdzie gminy (POWINNA 
BYÆ) bêdzie podana informacja o in-
stytucjach, które zajmuj¹ siê wydawa-
niem karty - tam nale¿y z³o¿yæ wnio-
sek. Wniosek, w imieniu rodziny, mo-
¿e z³o¿yæ ka¿dy pe³noletni jej cz³onek. 

Karta Du¿ej Rodziny uprawnia do 
zni¿ek, które oferowane s¹ zarówno 

prog-
ram

KARTA DU¯EJ RODZINY 

Gmina (nie) dla Rodziny?

przez instytucje pañstwowe i firmy 
prywatne.

Aktualizowana na bie¿¹co lista 
miejsc i wysokoœæ zni¿ek dostêpna bê-
dzie na stronie: www.rodzina.gov.pl

Ogólnopolska Karty Du¿ej Rodzi-
ny upowa¿nia do korzystania ze zni-
¿ek na terenie ca³ego kraju, a nie tylko 
w obrêbie gminy.

Miejsca, w których przys³uguj¹ 
zni¿ki oznaczone s¹ specjalnym zna-
kiem „Tu honorujemy Kartê Du¿ej 
Rodziny”. Aby skorzystaæ ze zni¿ki 
nale¿y w punkcie zakupu biletu wstê-
pu okazaæ kartê. Z karty ka¿dy jej po-
siadacz               (ci¹g dalszy na str. 2)

Artyku³ z paŸdziernika 2012 r., 
w którym przedstawi³em funk-
cjonowanie oœwiaty w Gminie Moñ-
ki - wywo³a³ 
wiele komentarzy. 

Mieszkañcy wsi Kulesze, Kiœlak 
oraz pracownicy Szko³y Podstawowej 
w Kuleszach wnieœli 29 listopada 
2012 r. (przed obradami XXV Sesji 
Rady Miejskiej) pisemny protest wo-
bec planowanej likwidacji placówki w 
Kuleszach.

Podczas obrad sesji, Przewodni-
cz¹cy RM Edward Klepacki zapewni³ 
mieszkañców wsi Kulesze, ¿e w grud-
niu 2012 r. sprawa trafi pod obrady 
Rady Miejskiej. Mieszkañcy zostan¹ 
zaproszeni na komisje i sesjê w celu 
szczegó³owego omówienia zagadnie-
nia.

Mamy sierpieñ 2014 r., a trudny 
temat zosta³ „zamieciony pod dywan” 
i nigdy nie trafi³ pod obrady Rady 
Miejskiej.

Nauczyciele, mieszkañcy - od kil-
ku lat siedz¹ na walizkach - nie wie-
dz¹c, jaka czeka ich przysz³oœæ i czy 
nie jest to ich ostatni rok szkolny w tej 
placówce? Taka niepewnoœæ nie wp³y-
wa pozytywnie na proces nauczania.

Umiejêtnoœæ w³aœciwego zarz¹-
dzania gmin¹, to równie¿ podejmowa-
nie trudnych decyzji, a tych Burmistrz 
Karwowski unika “jak diabe³ œwiêco-
nej wody”. Odwleka je w nieskoñczo-
noœæ i - jak pokaza³a w/w sprawa - sta-
ra siê zrzuciæ odpowiedzialnoœæ na in-
nych…

Nale¿y podj¹æ rzeczowe rozmowy 
z mieszkañcami Boguszewa oraz Ku-
lesz,  przedstawiæ im uczciwie sytua-
cjê i znaleŸæ najlepsze rozwi¹zanie.

Spadku iloœci dzieci w szko³ach 
nie zatrzymamy -  mo¿emy tylko pró-
bowaæ spowolniæ ten proces. Problem 
dotyczy nie tylko Gminy Moñki.

Oœwiata jest wa¿na, ale nie mo¿na 
- jej kosztem - zaniedbywaæ innych 
dziedzin ¿ycia. Z bud¿etu Gminy 
Moñki do oœwiaty w roku 2012 do³o-
¿ono blisko 3,5 miliona z³., a ju¿ rok 
póŸniej 4,1 miliona z³. Niepokoj¹co 
wzrastaj¹ te¿ koszty dowo¿enia - z 665 
tys. z³. w roku 2012, do oko³o 745 tys. 
z³. - w roku nastêpnym.

Moim zdaniem, priorytetem dla 

burzliw¹ dyskusjê oraz 

szkó³ w najbli¿szym czasie jest szybki 
internet - gwarant wysokiej jakoœci 
polskiej edukacji.

Nauczyciele nie maj¹ narzêdzi, 
¿eby wprowadzaæ uczniów w cyfrowy 
œwiat. Wci¹¿ pos³uguj¹ siê œrednio-
wieczn¹ tablic¹ i kred¹. ¯eby mogli 
zacz¹æ na powa¿nie pracowaæ z inter-
netem - konieczna jest rzeczywista 
wspó³praca z operatorami telekomuni-
kacyjnymi. Równie¿ naszymi, lokal-
nymi.

Jesteœmy zobowi¹zani do zapew-
nienia przysz³ym pokoleniom odpo-
wiednich warunków rozwoju. Nie 
chcia³bym us³yszeæ kiedyœ, ¿e zanied-
bania obecnych czasów spowodowa-
³y, nie spe³nienie ambicji naszych 
dzieci czy wnuków. Prawdziwa infra-
struktura szerokopasmowego Interne-
tu, jest gwarantem rozwoju ich zainte-
resowañ i pasji.

Infrastruktura to nie wszystko. 
Aby szko³y odpowiada³y potrzebom 
m³odych ludzi oraz kszta³ci³y ich w 
sposób skuteczny i nowoczesny, 
niezbêdne jest podniesienie kompe-
tencji cyfrowych samych pedagogów.

Wydatkowanie pieniêdzy na cy-
fryzacjê edukacji, nie mo¿e ograni-
czyæ siê do zapewnienia szko³om 
sprzêtu i oprogramowania.

                     (ci¹g dalszy na str. 2)

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

Burmistrz zaplanowa³, ¿e z ul. W. 
Witosa i ul. Wyszyñskiego zrobi „ob-
wodnicê” Moniek. Inwestycja drogo-
wa za prawie 6,7 mln z³otych mia³a 
obejmowaæ przebudowê ww. ulic oraz 
budowê infrastruktury tj. kanalizacji 
deszczowej, zasilania przepompowni 
wód deszczowych i linii oœwietlenia 
drogowego, sieci kanalizacji deszczo-
wej, zbiornika retencyjno-odparowu-
j¹cego oraz przebudowê linii energe-
tycznej œredniego napiêcia. Inwestycji 
jednak nie bêdzie bo nie ma na ni¹ pie-
niêdzy, a gmina nie dosta³a na ni¹ dofi-

nansowania. Wed³ug danych z Urzê-
du Wojewódzkiego wniosek znalaz³ 
siê na 55 miejscu, a dofinansowanie 
dostanie tylko pierwszych siedem 
wniosków.  

Inwestycja wiadomo, ¿e nie bê-
dzie zrealizowana - ale dziêki burmis-
trzowi z naszych pie-
niêdzy odszkodowania w³aœcicielom 
dzia³ek, które gmina przejê³a, by t¹ in-
westycjê zrobiæ. Odszkodowanie dos-
tanie 22 w³aœcicieli, m.in. Spó³dziel-
nia Transportu Wiejskiego i Spó³dziel-
nia Pracy. £¹cznie gmina za wszystko 
zap³aci prawie pó³ miliona z³otych. 

Co chcia³ ukryæ burmistrz?
Z informacji publicznej uzyskanej 

ze Starostwa Powiatowego w Moñ-
kach wynika, ¿e burmistrz musi zap³a-
ciæ odszkodowanie w ci¹gu 14 dni - 
licz¹c od dnia, w którym wydana de-
cyzja stanie siê ostateczna. Na stronie 
3 zamieszczam kopiê jednej z 22 decy-
zji ustalaj¹cej wysokoœæ odszkodowa-
nia. Widaæ na niej piecz¹tkê potwier-
dzaj¹c¹ jej wp³yw do Urzêdu Miejs-
kiego w Moñkach w dniu 26 maja 

trzeba zap³aciæ 

2014 roku. Wiêkszoœæ decyzji jest jed-
nak z kwietnia 2014 roku. Ciekawe, ¿e 
na mój wniosek z 4 czerwca 2014 roku 
do burmistrza Moniek o udostêpnienie 
informacji publicznej, - w którym py-
ta³em o wysokoœæ zobowi¹zañ gminy 
Moñki, wg stanu na 31.05.2014, z tytu-
³u wydanych decyzji Starosty Moniec-
kiego - ustalaj¹cych wysokoœæ odszko-
dowania za przejête nieruchomoœci, 
burmistrz odpowiedzia³, ¿e takie zobo-
wi¹zania nie wyst¹pi³y.

Czy burmistrz nie do koñca ro-
zumie, co oznacza s³owo „zobowi¹-
zania”? Czy mo¿e po prostu nie 
chcia³, by o tych zobowi¹zaniach do-
wiedzieli siê mieszkañcy?

Gminie brakuje pieniêdzy!
Te kilkaset tysiêcy z³otych do za-

p³acenia za odszkodowania to wynik 
kolejnych nieprzemyœlanych decyzji 
naszego burmistrza. Jest to równie¿ 
przyk³ad z³ej wspó³pracy Starostwa 
Powiatowego i Urzêdu Miejskiego w 
Moñkach. 

Jesteœmy bardzo zad³u¿on¹ gmi-
n¹.                      (ci¹g dalszy na str. 3)
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lokalne

(ci¹g dalszy ze str. 1)
mo¿e korzystaæ w dowolnym czasie. Oznacza to, ¿e aby skorzystaæ z karty nie 

trzeba byæ ca³¹ rodzin¹ w jednym miejscu. 
Wykaz zni¿ek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i 

Polityki Spo³ecznej - www.mpips.gov.pl, oraz na stronach - www.rodzina.-
gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz jest na bie¿¹co aktualizowany.

Program kierowany jest zarówno do Gmin, Powiatów, Województw.
Jako mieszkaniec Gminy Moñki chcia³bym zachêciæ nasz¹ Gminê do zg³o-

szenia swoich propozycji zni¿ek bior¹c tym samym udzia³ w programie „Ogólno-
polska Karta Du¿ej Rodziny”, oraz o stworzenie Gminnej Karty Du¿ej Rodziny 
dla rodzin wielodzietnych. Przyk³adowo w niektórych gminach dla rodzin wielo-
dzietnych zosta³y obni¿one podatki, ulgi œmieciowe, zwiêkszone dop³aty wspie-
raj¹ce dzieci bêd¹ce uczniami jak równie¿ pozyskano wsparcie w postaci partnera 
z sektora prywatnego. Z jednostek, które zaproponowa³bym - by³by to Moniecki 
Oœrodek Kultury - proponuj¹c w przypadku organizacji wydarzeñ p³atnych,  zni-
¿ki dla cz³onków rodzin wielodzietnych.

W przypadku Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Moñkach proponujê 
rozwa¿yæ obni¿enie op³at dla rodzin wielodzietnych. Zachêcam równie¿ do 
udzia³u w programie Starostwo Powiatowe w Moñkach. P³ywalnia Powiatowa w 
Moñkach podlegaj¹ca pod Starostwo, by³aby w stanie zaproponowaæ idealne roz-
wi¹zania dla rodzin wielodzietnych udzielaj¹c im zni¿ek. 

Uwa¿am, i¿ potencja³ i otwartoœæ naszej gminy oraz powiatu jak najbardziej 
wpisuje siê w ten projekt, dlatego nale¿y powa¿nie zastanowiæ siê nad procesem 
jego wprowadzenia jednak¿e nasuwa siê pytanie czy Gmina i Powiat chc¹ w ogó-
le siê tym zajmowaæ - bo jak dot¹d, ani na stronie gminy, ani powiatu nie ma na ten 
temat prawie ̄ ADNEJ KONKRETNEJ INFORMACJI!             Dawid Draheim

(ci¹g dalszy ze str. 1)
Odpowiednio wyszkoleni i zaanga¿owani w proces cyfryzacji nauczyciele, 

bêd¹ dla uczniów impulsem do przestawienia siê na nowe metody przyswajania 
wiedzy. Dzisiaj brakuje w Polsce oko³o 34 tys. informatyków. Warto kszta³ciæ siê 
w tym kierunku - to zawód przysz³oœci.

Nale¿y umieœciæ informatykê wœród priorytetowych przedmiotów nauczania 
w szkole.

Jeœli tego nie zrobimy - skutecznie zamkniemy wspó³czesnym uczniom 
drzwi do przysz³oœci. Mo¿e ju¿ w klasie I szko³y podstawowej rozpocz¹æ proces 
kszta³cenia programistów?

Nie wystarczy uczyæ cyfrowych umiejêtnoœci „dzisiaj” - musimy przygoto-
wywaæ siê na cyfrowe umiejêtnoœci „jutra”. Nawet jeœli jeszcze nie wiemy, na 
czym bêd¹ dok³adnie polega³y.

Musi to byæ system naczyñ po³¹czonych - od Szko³y Podstawowej, przez 
Gimnazjum, Zespó³ Szkó³ w Moñkach - po np. Politechnikê Bia³ostock¹.

Programowanie uwa¿ane jest za kluczow¹, nowoczesn¹ kompetencjê i uzna-
wane za trzeci jêzyk, którego nale¿y uczyæ siê równolegle z ojczystym i obcym.

Nasze dzieci - dzisiejsi kilkulatkowie - bêd¹ wykonywa³y w przysz³oœci zajê-
cia, których byæ mo¿e dzisiaj jeszcze nie znamy.

Nie wiedz¹c praktycznie nic na temat zawodów przysz³oœci - starajmy siê 
edukowaæ dzieci i m³odzie¿ - maj¹c œwiadomoœæ, ¿e bêd¹ oparte na technologii.

Aby stworzyæ kompleksowy system rozwi¹zañ informatycznych dla lokalnej 
edukacji, konieczna jest wspó³praca pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym, szko-
³ami oraz biznesem.         

                                                                                                   Cezary Grygo

CZAS NA KONKRETY...

Gmina (nie) dla Rodziny?
Umiera wp³ywowy Burmistrz. Je-

go dusza trafia do Nieba, gdzie wita go 
Œwiêty Piotr.

- Witaj w Niebie. Zanim tu za-
mieszkasz, musimy rozwi¹zaæ pewien 
problem. Mamy tu swoje zasady i nie 
jestem pewien, co z tob¹ zrobiæ.

- Jak to co? - wpuœæcie mnie - mó-
wi Burmistrz.

- Có¿, chcia³bym, ale to polecenia 
z samej góry. Zrobimy tak - spêdzisz je-
den dzieñ w Piekle i jeden dzieñ w Nie-
bie. Potem zdecydujesz, gdzie chcesz 
spêdziæ wiecznoœæ.

- Wiem ju¿ na pewno - chcê trafiæ 
do Nieba - odpowiada Burmistrz.

- Wybacz, ale obowi¹zuj¹ nas za-
sady.

Po tych s³owach, Œwiêty Piotr od-
prowadza go do windy i Burmistrz 
zje¿d¿a w dó³, dó³, dó³ wprost do Piek-
³a. Drzwi otwieraj¹ siê i Burmistrz jest 
poœrodku pe³nego zieleni pola golfo-
wego.

W tle jest restauracja, a przed ni¹ 
stoj¹ wszyscy jego przyjaciele oraz 
wielbiciele, którzy pracowali z nim. 
Wszyscy s¹ szczêœliwi i œwietnie siê 
bawi¹. Podbiegaj¹ do Burmistrza i wi-

Do przeczytania przed nadchodz¹cymi wyborami…
taj¹ go, œciskaj¹ oraz wspominaj¹ stare 
dobre czasy, gdy bogacili siê kosztem 
zwyk³ych ludzi.

Potem graj¹ w golfa, a nastêpnie 
jedz¹ kolacjê z kawiorem i czerwo-
nym winem. Jest tak¿e Szatan który 
okazuje siê naprawdê fajnym i sympa-
tycznym goœciem - zabawia wszyst-
kich i tryska humorem, opowiadaj¹c 
dowcipy.

Burmistrz bawi siê tak doskonale, 
¿e nim siê orientuje, mija jego czas. 
Wszyscy œciskaj¹ go i machaj¹ na po-
¿egnanie, gdy winda rusza w górê. 
Jedzie ni¹, jedzie i jedzie - a¿ drzwi siê 
otwieraj¹ w Niebie, gdzie czeka na 
niego Œwiêty Piotr.

Czas odwiedziæ Niebo...
Nasz “m¹¿ stanu” spêdza w nim 

24 godziny na skakaniu z chmurki na 
chmurkê z duszyczkami, graniu na 
harfach i œpiewaniu. Bawi siê nieŸle - 
nim siê orientuje, doba mija i powraca 
Œwiêty Piotr.

- Có¿ - spêdzi³eœ jeden dzieñ w Pie-
kle i jeden dzieñ w Niebie. Wybierz za-
tem swój los.

Burmistrz myœli chwilkê i odpo-
wiada:

- Nigdy nie myœla³em, ¿e to po-
wiem. W Niebie jest naprawdê cudow-
nie, ale myœlê, ¿e lepiej mi bêdzie w 
Piekle.

Œwiêty Piotr odprowadza go wiêc 
do windy, któr¹ Burmistrz jedzie w 
dó³, dó³, dó³… - wprost do Piek³a. Ot-
wieraj¹ siê drzwi i l¹duje poœrodku 
pustyni - pokrytej œmieciami i odpad-
kami.

Widzi wszystkich swoich przyja-
ció³ ubranych w szmaty, zbieraj¹cych 
œmieci do czarnych, plastikowych to-
reb. Nagle podchodzi do Burmistrza 
Szatan i klepie go po ramieniu.

- Nic nie rozumiem! - mówi Bur-
mistrz.

- Jeszcze wczoraj by³o tu pole gol-
fowe i restauracja. Jedliœmy kawior, 
tañczyliœmy i bawiliœmy siê œwietnie. 
Teraz to tylko pustynia pe³na œmieci,  a 
moi przyjaciele wygl¹daj¹ strasznie!

Szatan spogl¹da na Burmistrza, 
uœmiecha siê i mówi:

- Wczoraj mieliœmy kampaniê wy-
borcz¹, dzisiaj na nas zag³osowa³eœ, a 
teraz jest ju¿ po wyborach…

A jednak mo¿na... Moje argumenty o korzyœciach z jawnoœci ¿ycia 
publicznego dotar³y do monieckiej gminy. W koñcu stwierdzono, ¿e chowanie i 
krycie informacji w szafach urzêdu - nie ma sensu.  

Czy nie mo¿na by³o tak wczeœniej? Otwartoœæ i przejrzystoœæ urzêdu to mniej 
domys³ów i spekulacji przez mieszkañców.

Mam nadziejê, ¿e nie jest to jednostkowy przypadek i kolejne uchwa³y - 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bia³ymstoku uka¿¹ siê w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Moñkach - równie¿ te negatywne.

Po publikacji „delegacyjnych woja¿y” Burmistrza Goni¹dza otrzyma³em 
szereg pytañ od mieszkañców - jak jest z tym w Moñkach?

Zwróci³em siê wiêc do Burmistrza Moniek, z wnioskiem o przedstawienie 
kosztów podró¿y s³u¿bowych - w rozbiciu na krajowe oraz zagraniczne i z 
podaniem celu wyjazdu. 

OdpowiedŸ jak¹ otrzyma³em: „brak jest jednolitych danych w tym zakresie. 
Dokumenty Ÿród³owe w archiwum zak³adowym s¹ z lat 2009-2013 i istnieje 
mo¿liwoœæ udostêpnienia dokumentacji do wgl¹du” - pokazuje „jakoœæ” 
funkcjonowania Urzêdu kierowanego przez p.. Karwowskiego.

Nie wiadomo wiêc, ile Burmistrz Moniek wyda³ na swoje wyjazdy s³u¿bowe, 
ale ze sprawozdañ z wykonania bud¿etu Gminy Moñki za lata 2010-2013 wynika, 
¿e wydatkowano ogó³em:

- na delegacje zagraniczne - 2010 r. - 413,01 z³., 2011 r. - 3.046,86 z³.,
                                                                                        (ci¹g dalszy na str. 3)

W 2010 r. wiêkszoœæ mieszkañ-
ców Gminy Moñki, popar³a w wybo-
rach Zbigniewa Karwowskiego oraz 
jego komitet - Chrzeœcijañskie Poro-
zmienie Samorz¹dowe. Podatek œmie-
ciowy pokazuje, ¿e takie wybory mo-
g¹ mieæ przykry i bezpoœredni wp³yw 
na codzienne ¿ycie.

Sposób przygotowania uchwa³ 
œmieciowych, ich prezentowania i 
konsultowania oraz ich zawartoœæ 
merytoryczna dowodz¹ jednego - 
Moñki potrzebuj¹ nowego Burmis-
trza. 

Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 
2014 r.  wyst¹pi³a nadwy¿ka 

w kwocie 140 tys. z³.
W artykule „Czy œmieci mog¹ byæ 

tañsze? - pisa³em w listopadzie 2013 r., 
¿e: „Prawdopodobnie b³êdne za³o¿e-
nia kosztów g³ównego sk³adnika op³a-
ty mo¿e powodowaæ pobieranie od 
mieszkañców zawy¿onej op³aty za 
œmieci. Tym samym do bud¿etu miasta 
byæ mo¿e mog¹ wp³ywaæ œrodki pobra-
ne od mieszkañców w sposób zawy¿o-
ny, co stoi w sprzecznoœci zarówno z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa jak 
równie¿ z zasad¹ stania na stra¿y inte-
resu spo³ecznego przez w³adze samo-
rz¹dowe”.

Po tym artykule Burmistrz Zbi-
gniew Karwowski straszy³ mnie s¹da-
mi za „pisanie nieprawdy”. 

Czas pokaza³, ¿e mia³em racjê…

Wójt Gminy Jaœwi³y Pan Jan Joka 
ju¿ w grudniu 2013 r. zaproponowa³ 
obni¿enie o 20% stawek za odbiór od-
padów - ze wzglêdu na zaoszczêdze-
nie - przez 5 miesiêcy funkcjonowania 
- 51 tys. z³.

Wójt Jaœwi³ dba i szanuje swoich 
mieszkañców. Wójt wie o tym, ¿e wy-
borcy wybierali jego i radnych po to, 
by sprawowali w³adzê w ich imieniu i 
dla dobra ca³ej gminy. ̄ eby op³aty by-
³y jak najni¿sze. Aby staruszek maj¹cy 
800 z³ emerytury, licz¹cy ka¿dy grosz i 
maj¹cy pe³no op³at - nie musia³ zacis-
kaæ pasa ka¿dego roku.

Wiêkszoœæ Gmin w Polsce op³aty 
za œmieci ju¿ dawno obni¿y³a. Prze-
szacowane koszty zosta³y zweryfiko-
wane i dostosowane do rzeczywistoœ-
ci. W Gminie Moñki obni¿ka bêdzie 
dotyczy³a tylko gospodarstw 5-osobo-
wych i wiêkszych.

z op³at za 
œmieci - 

ŒMIECI PONOWEMU - P£AÆ I P£ACZ
Mieszkañcy wybieraj¹ Burmistrza, swoich radnych, by walczyli o nich, by 

walczyli w ich interesie. Nie po to, ¿eby po wyborach zachowywali siê jak bogo-
wie na Olimpie. Co z tymi œmieciami? Jakim cudem wygra³a najtañsza oferta, a 
ceny za œmieci s¹ dla wiêkszoœci mieszkañców bez zmian? 

Podnosi siê natomiast stawkê op-
³aty za pojemnik dla nieruchomoœci 
niezamieszka³ych (przedsiêbiorców) - 
w celu „zmobilizowania ich do segre-
gacji œmieci”. Najdziwniejsze, ¿e w 
jednym przypadku (dla pojemników 
1100 l) - stawka zostaje obni¿ona z 
213,46 z³ na 200 z³. Wiêc u¿ytkowni-
ków tych pojemników nie trzeba mo-
bilizowaæ do segregowania œmieci?

Gdzie tu jest jakaœ logika?

Jestem ca³ym sercem za promo-
waniem rodzin wielodzietnych, ale 
dlaczego Burmistrz dzieli mieszkañ-
ców na lepszych i gorszych? Czy eme-
ryci i renciœci Gminy Moñki nie zas³u-
guj¹ na obni¿kê? W trakcie obrad sesji 
Rady Miejskiej us³ysza³em od Bur-
mistrza, ¿e „emeryci maj¹ w wiêkszo-
œci wy¿sze emerytury ni¿ pracuj¹cy 
wynagrodzenie”. 

Komentarz jest zbêdny…

Obni¿enie op³aty o 1 z³ dla wszyst-
kich zmniejszy ogólne wp³ywy o 
oko³o 10 tys. z³. miesiêcznie, czyli 120 
tys. rocznie, a mamy nadwy¿kê 140 
tys. z³.

Koszty osobowe (wynagrodzenia) 
za I pó³rocze 2014 r. wynios³y 
70110,22 z³., czyli oko³o 12 tys. mie-
siêcznie. Za³o¿enia systemu gospoda-

rowania odpadami zak³ada³y utworze-
nie 2 etatów.

W rzeczywistoœci jest ich 6! (w 
tym synowa Burmistrza, któr¹ zas-
têpuje obecnie kolejna osoba).

Po co powsta³ etat „pomocy ksiê-
gowej”? W epoce systemów kompute-
rowych mo¿na stworzyæ dla ka¿dego 
gospodarstwa domowego oddzielne 
konto do wp³at, tak jak to funkcjonuje 
w przypadku np. op³aty za energiê lub 
telefon. Wszystko jest przejrzyste i 
czytelne.

Proponujê Burmistrzowi Moniek 
Zbigniewowi Karwowskiemu, stosu-
j¹cemu takie praktyki „ekonomiczne i 
gospodarcze” - za³o¿enie w³asnej fir-
my. Jak d³ugo by funkcjonowa³a?

Gdy potrzebujê dwóch pracowni-
ków, to nie zatrudniam szeœciu. Chyba, 
¿e kogoœ staæ na dok³adanie do prowa-
dzonego interesu, albo robi to na cudzy 
koszt…

Mo¿na to wszystko podsumowaæ 
tak: „By³y sobie cztery osoby. Nazy-
wa³y siê Ka¿dy, Ktoœ, Ktokolwiek i 
Nikt. Trzeba by³o wykonaæ bardzo wa¿-
n¹ pracê i Ka¿dy zosta³ o to poproszo-
ny. Ka¿dy by³ pewny, ¿e Ktoœ to zrobi. 
Ktokolwiek móg³ to zrobiæ, ale Nikt te-
go nie zrobi³. Ktoœ zez³oœci³ siê z tego 
powodu, poniewa¿ by³o to powinnoœ-
ci¹ Ka¿dego. Ka¿dy myœla³, ¿e Ktokol-
wiek móg³ to zrobiæ, ale ¿adnemu z 
nich nie przysz³o do g³owy, ¿e Nikt tego 
nie zrobi. Skoñczy³o siê tym, i¿ Ka¿dy 
obwinia³ Kogoœ za to, ¿e Nikt nie zrobi³ 
tego, co móg³ zrobiæ Ka¿dy”.

                                Cezary Grygo

Rada Miejska w Moñkach, na wniosek Burmistrza Karwowskiego, pod-
jê³a 14 marca 2014 roku uchwa³ê w sprawie wyznaczenia obszarów na tere-
nie wsi Ko³odzie¿, Kuczyn, Magnusze, Czeko³dy, Boguszewo, Waœki i Sikory 
- na których mog¹ byæ rozmieszczane elektrownie wiatrowe.

Gmina Moñki wyda³a z bud¿etu ok. 53 tysi¹ce z³otych na opracowanie stud-
ium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Nie przeprowadzono ¿adnych konsultacji z mieszkañcami w/w wsi. Nie zap-
ytano, czy zgadzaj¹ siê na to, aby w pobli¿u ich zabudowañ zlokalizowano farmy 
wiatrowe. Ludzie nie s¹ przeciwni wykorzystaniu energii odnawialnej, ale ¿¹daj¹ 
zachowania minimalnej, bezpiecznej odleg³oœci od zabudowañ. Wg Ministerst-
wa Zdrowia to odleg³oœæ co najmniej 2 km. Nie ma mo¿liwoœci spe³nienia tego 
warunku na terenie Gminy Moñki.

Po co wiêc wydano œrodki z bud¿etu gminy na opracowanie studium?

103 mieszkañców wspomnianych Wsi podpisa³o petycjê do Burmistrza Mo-
niek - z ¿¹daniem zaprzestania wszelkich dzia³añ Gminy Moñki, zmierzaj¹cych 
do budowy wiatraków. Burmistrz nie odpowiedzia³ na petycjê mieszkañców.

W zwi¹zku z brakiem odpowiedzi mieszkañcy sk³adaj¹ do Burmistrza i Rady 
Miejskiej indywidualne wnioski o zaprzestanie procedury lokalizacji wiatraków.

Na sesji Rady Miejskiej 16 lipca 2014 r. czeka³em na odczytanie mojego 
wniosku. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edward Klepacki chcia³ ukryæ fakt, ¿e 
wp³ynê³y na jego rêce pisma mieszkañców.

Dopiero na moje pytanie, czy wp³ynê³y wnioski od mieszkañców wsi Sikory - 
przewodnicz¹cy Klepacki „odszuka³” na stole przed sob¹ pó³ segregatora pism.

Zastanawiaj¹ce - dlaczego, podane przez nas w pismach, argumenty o nega-
tywnym wp³ywie wiatraków na zdrowie ludzi - nie s¹ powa¿nie traktowane przez 
w³adze Gminy Moñki?

Czy czujnoœæ mieszkañców naszej gminy mia³a byæ uœpiona?
Je¿eli tak, to powinniœmy bardziej interesowaæ siê tym, co w przysz³oœci 

mo¿e zaplanowaæ gminna w³adza.

Burmistrz Karwowski ka¿dego Nowego Roku ¿yczy mieszkañcom du¿o 
zdrowia. Niestety, dzia³ania jego i rady - prowadz¹ce do powstania wiatraków w 
naszej gminie - przecz¹ tym ¿yczeniom.    

                                                             Andrzej Grygorczyk, so³tys wsi Sikory

BURMISTRZ NIE DBA O NASZE ZDROWIE?

WPROWAD�MY JAWNOŒÆ ¯YCIA PUBLICZNEGO



NIEZALE¯NE FORUM SPO£ECZNOŒCI POWIATU MONIECKIEGO

3 wiadomoœci samorz¹dowe
lokalne

BURMISTRZ RUJNUJE GMINÊ?

(ci¹g dalszy ze str. 2)
- na delegacje krajowe - 2010 r. - 

33 500 z³., 2011 r. - 33.247,25 z³., 
2012 r. - 32.602,15 z³., 2013 r. - 
30.567,20 z³. Mo¿na przyj¹æ, ¿e 
miesiêcznie ka¿dego roku wydaje 
siê na ten cel z naszych podatków 
oko³o 2700 z³.

Nie wiadomo w sumie gdzie i po 
co jeŸdzi burmistrz i jego najbli¿si 
wspó³pracownicy. S¹dz¹c po zad³u¿e-
niu gminy i tragicznym wymiarze mo-
nieckich inwestycji - wyjazdy te nie 
maj¹ wiêkszego sensu.

Wszystkich zainteresowanych 
szczegó³owymi danymi, dotycz¹cymi 
wybranych wydatków w Urzêdzie 
Gminy w Moñkach - zapraszam na 
moj¹ stronê internetow¹:

www.cezarygrygo.wirtualnie.eu

Lekcewa¿enie ponad 14-miliono-
wego zad³u¿enia i wmawianie miesz-
kañcom, ¿e Gmina Moñki jest “w bar-

     Lokalne Wiadomoœci Samorz¹dowe - dodatek do miesiêcznika
Wiadomoœci Lokalne. Zamieszczone artyku³y s¹ materia³ami nieza-
le¿nymi od redakcji “WL” - prezentuj¹ pogl¹dy i opinie ich autorów.
Wiêcej - na: www.lokalne.wirtualnie.info

WPROWAD�MY JAWNOŒÆ ¯YCIA PUBLICZNEGO

Kolejna “obwodnica Moniek” wg pomys³u burmistrza Karwowskiego. Pierwsz¹ (skrót 
do Ciesz) nikt praktycznie nie jeŸdzi, na drugiej (Kiliñskiego) woda po deszczu stoi do ko-
lan.... W sytuacji Moniek nale¿y raczej ustawiæ znaki zapraszaj¹ce do wje¿d¿ania do miasta, 
odwiedzania go i robienia zakupów, a nie budowaæ nikomu niepotrzebne i prowadz¹ce nie 
wiadomo dok¹d “obwodnice”... 

dzo dobrej sytuacji finansowej”, to za-
klinanie rzeczywistoœci i mijanie siê z 
faktami. Je¿eli jest tak dobrze - to gdzie 
s¹ nowe inwestycje?

Nie jest chyba szczytem marzeñ 
mieszkañców Moniek budowa - na 
najbli¿sze Œwiêto Wsi - altany we wsi 
Lewonie za 21.200 z³., czy bie¿ni przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 za 489.500 
z³?

Dofinansowanie do bie¿ni wynosi 
161.530 z³. ze œrodków Ministra Spor-
tu i Turystyki - za poœrednictwem Za-
rz¹du Sejmiku Województwa Podlas-
kiego. Pieni¹dze te otrzyma³o wszyst-
kie 27 samorz¹dów województwa 
podlaskiego, które wyrazi³y gotowoœæ 
rozpoczêcia realizacji inwestycji w ro-
ku 2014.

Opowiadania przez Burmistrza 
Karwowskiego o „wielkim sukcesie w 
pozyskiwaniu œrodków”, jest wiêc kla-
sycznym, przedwyborczym „robie-
niem ludziom wody z mózgu”.

W zwi¹zku z okresem wakacyj-
nym, a nastêpnie wyborami samorz¹-
dowymi - informujê wszystkich mie-
szkañców Gminy Moñki, ¿e nie  pe³-
niê ju¿ dy¿urów w Urzêdzie Miejskim 
w Moñkach.

Radny Rady Miejskiej w Moñ-
kach, Cezary Grygo

tel. 505 857 304
e-mail: cezgry@wp.pl
www.cezarygrygo.wirtualnie.eu

(ci¹g dalszy ze str. 1)
Przypomnê, ¿e d³ug - na koniec 

ubieg³ego roku - mia³ wynieœæ ponad 
14 mln z³otych. Burmistrz przed³u¿y³ 
teminy sp³aty kilku kredytów. Gmina 
bra³a równie¿ kredyt na sp³atê wczeœ-
niejszych kredytów.

Mamy tak s³ab¹ sytuacjê, ¿e Ga-
zeta Prawna wymieni³a nas w arty-
kule na pierwszej stronie, wœród 
trzydziestki najwiêkszych samorz¹-
dowych d³u¿ników w Polsce.

Trzeba wreszcie zacz¹æ przygl¹-
daæ siê naszym wydatkom i rozs¹dniej 
dysponowaæ bud¿etem. Burmistrz 
jednak po raz kolejny robi odwrotnie 
ni¿ powinien i podejmuje decyzjê „zza 
biurka” - bez konsultacji z radnymi. 

Ca³y czas jest wyprzedawany 
maj¹tek naszej gminy. Burmistrz 
sprzeda³ ostatnio dzia³kê znajduj¹c¹ 
siê przy KRUSie w Moñkach. Jaki 
sens ma sprzedawanie nieruchomoœci 
- po to, by mieæ pieni¹dze na zap³atê za 
odszkodowania? 

Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ chcia³-
bym poruszyæ jest przebudowa ul. 
W. Witosa, przy której prawie nikt 
nie mieszka. Zdecydowanie lepiej by 
by³o, ¿eby burmistrz skupi³ siê na ro-
bieniu dróg tam gdzie s¹ mieszkañcy - 
np. na ul. Wyszyñskiego lub remoncie 
ul. Szkolnej. Wiele inwestycji i wydat-
ków burmistrza pozostawia du¿o do 
¿yczenia.

Po co by³o wydawaæ wiele milio-
nów z³otych na Internet i monito-
ring w Moñkach?

Czy ktoœ z Pañstwa korzysta z 
Internetu na który gmina wyda³a 
tyle pieniêdzy? Zamiast takich nietra-
fionych i robionych na kredyt inwes-
tycji mieszkañcom Moniek bardziej 
potrzebne s¹ dobre drogi i przede 
wszystkim nowe miejsca pracy. Nie-
stety, w tym temacie nic w naszej gmi-
nie ostatnio nie dzieje. Gdzie s¹ tere-
ny inwestycyjne, na które mogliby 
pojawiæ siê chêtni?

Z³a sytuacja oœwiaty w gminie.
Stan oœwiaty w naszej gminie nie 

napawa optymizmem. Gmina ma pro-
blemy i trzeba wreszcie zacz¹æ osz-
czêdzaæ, a nie wydawaæ bezmyœlnie 
pieni¹dze. Nale¿y zrobiæ coœ ze szko-
³ami w Boguszewie i Kuleszach. Pra-
cuj¹cy tam ludzie ¿yj¹ w niepewnoœci 
o nadchodz¹ce jutro, a gmina „na si³ê” 
podtrzymuje ich funkcjonowanie. W 
tym roku szóst¹ klasê ukoñczy³o po 4 
osoby w obu szko³ach. W szkole w Bo-
guszewie jedna z ³¹czonych klas ma 
tylko 3 uczniów (1 dziecko z jednej 
klasy i 2 dzieci z drugiej klasy). Czêœæ 
rodziców sama ju¿ przenios³a dzieci 
do szkó³ w Moñkach bo nie chce by ich 
dzieci uczy³y siê w takich warunkach.

Czy - w kontekœcie braku œrod-
ków finansowych w naszej gminie i 
du¿ego zad³u¿enia - nale¿y dalej 
utrzymywaæ te kosztowne placów-
ki? Je¿eli zamkniêcie ich jest tylko 
kwesti¹ czasu, to co burmistrz zamie-
rza zrobiæ z pracuj¹cymi tam osoba-
mi?

Moñkom grozi zwrot 8 mln z³o-
tych.

Na koniec chcia³bym przypom-
nieæ jeszcze o zagro¿eniu jakie wisi 
nad nasz¹ gmin¹. Byæ mo¿e bêdziemy 
zmuszeni do zwrotu funduszy pozy-
skanych z UE.

 „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.”
Jest to fragment protoko³u, po 

przeprowadzonej 4 marca 2014 roku 
kontroli w ZGKiM w Moñkach. Gmi-
na Moñki mo¿e nie wywi¹zaæ siê z za-
³o¿eñ zawartych w projekcie „Kom-
pleksowe rozwi¹zanie problemu gos-
podarki wodno-œciekowej Aglomera-
cji Moñki”. Realizuj¹c projekt gmina 
zobowi¹za³a siê do wykonania  291 
przy³¹czy kanalizacyjnych i 37 przy³¹-
czy wodoci¹gowych.

Na dzieñ 18.04.2014 r. wykonano 
tylko 176 przy³¹czy kanalizacyjnych i 
27 wodoci¹gowych. Je¿eli nie uda 
nam siê zrealizowaæ projektu - czego 
obawia siê i co potwierdza burmistrz - 
grozi nam zwrot oko³o 8 mln z³.

Istnieje równie¿ ryzyko, ¿e bê-
dziemy musieli zap³aciæ jeszcze spor¹ 
kwotê wykonawcy (Przedsiêbiorstwo 
Us³ugowo-Handlowo-Produkcyjne 
Wêglopol Sp. z o.o.) hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Moñ-
kach. Obecnie tocz¹ siê dwa niezakoñ-
czone postepowania s¹dowe: z po-
wództwa konsorcjum reprezentowa-
nego przez Firmê Wêglopol przeciw-
ko Gminie Moñki o kwotê 1 283 
549,88 z³ i z powództwa Gminy Moñ-
ki przeciwko konsorcjum reprezento-
wanego przez Firmê Wêglopol - o 
kwotê 1 920 439,26 z³. Jak mielibyœ-
my to zap³aciæ, przecie¿ w kasie 
gminy jest pusto. Kolejnym kredy-
tem?

Burmistrz Karwowski nie odniós³ 
siê do mojego poprzedniego artyku³u i 
tego, ¿e mo¿emy byæ zmuszeni do 
zwrotu tak ogromnych pieniêdzy. 
Trudno przyznaæ siê do b³êdów, ale 
chyba wypada³oby wyjaœniæ niektóre 
rzeczy. Zwrot ponad 8 mln z³otych 
móg³by doprowadziæ Moñki do ban-
kructwa. Burmistrz Karwowski jak 
widaæ nic sobie z tego nie robi. Czym 
siê w takim razie zajmuje? Prawdopo-
dobnie razem ze swoimi doradcami - 
panem Zdanowiczem i panem Jab³oñ-
skim obmyœlaj¹ plan jak to zrobiæ by 
jeszcze trochê zarobiæ i du¿o przy tym 
siê nie narobiæ.

Wynagrodzenie tylko tych 3 
osób kosztuje nas ponad 400 tys. z³. 
rocznie, a pozytywnych efektów ich 
pracy jak nie by³o, tak nie ma.

Mamy za to liczne imprezy, uro-
czystoœci i konkursy. To zdecydowa-
nie za ma³o, a zmiany w naszej gminie 
na lepsze wymagaj¹ wysi³ku i ciê¿kiej 
pracy. Skupienia siê na gospodarnym 
rz¹dzeniu gmin¹, a nie na nadchodz¹-
cych wyborach samorz¹dowych - 
które odbêd¹ siê za 3 miesi¹ce. Uwa-
¿am, ¿e do koñca obecnej kadencji 
mamy prawo wymagaæ od monieckich 
w³adz jak najwiêcej. W koñcu to oni s¹ 
dla nas, a nie my dla nich.                     

                                  Pawe³ Linko
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NIEZALE¯NY SERWIS INFORMACYJNY
MIESZKAÑCÓW GMINY GONI¥DZ

Dlaczego zdecydowa³ siê Pan kan-
dydowaæ w wyborach na stanowisko 
Burmistrza Goni¹dza?

Powodem mojej decyzji jest obecny, 
znany nam wszystkim, stan naszej 
gminy oraz brak perspektyw na pozy-
tywne zmiany w przysz³oœci pod rz¹-
dami obecnej ekipy.

Uwa¿am, ¿e mam do zaoferowania 
mieszkañcom naszej gminy program, 
który doprowadzi do jej rozwoju. Po-
staram siê go pañstwu przybli¿yæ 
szczegó³owo w kolejnych numerach 
"Echa".

Poza tym czujê siê m³odym patriot¹ 
lokalnym. Po ukoñczeniu studiów nie 
wyjecha³em do miasta ani za granicê, 
lecz pozosta³em na wsi w rodzinnym 
gospodarstwie. Jako m³ody mieszka-
niec, który zwi¹za³ nierozerwalnie 
swoje losy z Ziemi¹ Goni¹dzk¹, czujê 
siê za ni¹ odpowiedzialny.

Jakie by³y Pana dotychczasowe 
zwi¹zki z samorz¹dem?

By³em radnym Rady Powiatu Moñ-
ki, cz³onkiem powiatowej izby rolni-
czej, pe³ni³em te¿ funkcje ³awnika w 
S¹dzie Rejonowym w Grajewie.

Kiedy to by³o?
Kadencja, w której pe³ni³em te funk-

cje, minê³a 8 lat temu. Po jej zakoñ-
czeniu nie kandydowa³em na ¿adne 
stanowiska zwi¹zane z samorz¹dem.

Dlaczego? Jakieœ niemi³e doœ-
wiadczenia zwi¹zane z samorz¹-
dem?

Owszem, wyniesione g³ównie z ra-
dy powiatu, dotycz¹ce g³ównie reali-
zacji kierunków, jego rozwoje forso-
wane przez ówczesne w³adze. Pieni¹-
dze, zamiast przeznaczaæ na rozwój 
infrastruktury, utopiono w powiatowej 
p³ywalni.

By³em absolutnie przeciwny tej in-
westycji. Tamte w³adze, w tym rów-
nie¿ obecna dzisiaj pani starosta, prze-
konywa³y radnych do tej inwestycji 
tym, ¿e za zyski p³yn¹ce z dzia³alnoœci 
p³ywalni bêd¹ nastêpnie budowane 
drogi. Jak wiemy z informacji p³y-
n¹cych z powiatu, dzisiaj do p³ywalni 
dop³aca siê ok. 1 mln. z³otych rocznie.

Jak ocenia Pan dzisiejszy samo-
rz¹d powiatu?

Dok³adnie tak, jak poprzednio - 
przecie¿ w³adza siê nie zmieni³a. Ów-
czesna wicestarosta jest dzisiaj staros-
t¹ i realizuje dalej politykê zad³u¿ania 
powiatu - buduj¹c kolejn¹ ju¿ w Moñ-
kach halê sportow¹, która za kilka lat 
bêdzie sta³a pusta. Z tego co wiem - in-
westycja jest realizowana z zaci¹gniê-
tych kredytów, a ka¿dy kredyt ma to do 
siebie, ¿e trzeba go zwróciæ.

 Aktualne doœwiadczenia dotycz¹-
ce funkcjonowania gminy Goni¹dz?

Przez ostatnie kilka miesiêcy, jako 
pe³nomocnik grupy inicjatywnej refe-
rendum, mia³em okazjê przyjrzeæ siê 
bli¿ej funkcjonowaniu urzêdu oraz 
poznaæ metody dzia³ania w³adz naszej 
gminy. Przekona³em siê, ¿e - mimo 
obowi¹zuj¹cej ustawy o dostêpie do 
informacji publicznej - uzyskanie in-
formacji w naszym urzêdzie jest wrêcz 

Lat 40, ¿onaty, dwójka dzieci. Absol-
went Wydzia³u Ekonomicznego Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku, magister 
ekonomii.

Mieszka i pracuje we wsi Mierkien-
niki, gdzie wraz z ¿on¹ prowadzi gos-
podarstwo rolne.

ZDECYDOWA£EM SIÊ KANDYDOWAÆ 
Rozmowa z Jaros³awem Popowskim

niemo¿liwe. Urzêdnicy próbuj¹ sta-
wiaæ warunki nie do przebycia.

Co ma Pan na myœli?
Przed referendum zada³em Burmis-

trzowi kilka pytañ dotycz¹cych ¿y-
wotnych interesów gminy. Wszystkie 
by³y zgodne z przepisami wspomnia-
nej ustawy i burmistrz mia³ obowi¹zek 
na nie odpowiedzieæ.

Odpowiedzi burmistrza mia³y zos-
taæ upublicznione w celu zapoznania 
mieszkañców z istotnymi problemami 
naszej gminy - o których niewiele wie-
dz¹, a które maj¹ istotny wp³yw na jej 
dalsze funkcjonowanie.

Na wszystkie pytania dosta³em od-
powiedŸ odmown¹ - wg urzêdników 
gminy - nie wykazywa³y one wa¿nego 
interesu publicznego.

Zaskar¿y³em t¹ decyzjê Urzêdu do 
SKO, a nastêpnie do WSA. Obie in-
stytucje przyzna³y mi racjê i nakaza³y 
burmistrzowi udzieliæ pe³nej odpo-
wiedzi.

Po takiej decyzji wydanej przez 
organy nadzoruj¹ce pracê gminy, ta 
naliczy³a mi koszty uzyskania infor-
macji. Chodzi³o o koszt kserokopii kil-
kunastu stron zupe³nie jawnych doku-
mentów. Wszystkie dzia³ania mia³y 
oczywiœcie na celu nie udzielenie od-
powiedzi przed referendum lub wcale.

Jakiej kwoty za¿¹da³ burmistrz za 
te kserokopie?

£¹cznie by³o to ponad 9 tys. z³, które 
mia³em wp³aciæ na konto podane mi 
przez pani¹ sekretarz gminy.

Siedem tysiêcy za kilkanaœcie kse-
rówek?

Dok³adnie tak. Oczywiœcie posia-
dam wszystkie dokumenty, które pot-
wierdzaj¹ moje s³owa, w których to se-
kretarz gminy podaje kwoty za udzie-
lenie odpowiedzi na poszczególne py-
tania. Strona ksero w punkcie komer-
cyjnym to koszt ok. 25 gr. Z prostego 
rachunku wynika, ¿e odpowiedzi na 6 
zadanych pytañ zajê³yby ok. 27000 
stron. Taki absurd jest mo¿liwy tylko 
w gminie Goni¹dz.

Jakie s¹ Pana spostrze¿enia na te-
mat pracy Burmistrza Goni¹dza?

Ludzi piastuj¹cych tego typu stano-
wiska dzielê na dwie kategorie: takich, 
którzy s¹ w swojej gminie dobrymi 
gospodarzami i takich, którzy pe³ni¹ w 
niej - dobrze p³atn¹ - funkcjê urzêdni-
ka. Obecny burmistrz Goni¹dza jest, 
wg mnie, zdecydowanie urzêdnikiem - 
niekoniecznie kompetentnym.

Ma Pan na to argumenty?
Oczywiœcie. Pierwszy z brzegu, czy-

li wysokoœæ wynagrodzenia - zupe³nie 
nieadekwatna do osi¹gniêæ. Inwestyc-
je, jeœli ju¿ s¹ - to realizowane g³ównie 
w oparciu o kredyty, które ktoœ bêdzie 
musia³ oddaæ i zap³aciæ oprocentowa-
nie.

Sprawa bardzo œwie¿a - wodoci¹go-
wanie. Pomimo tego, ¿e na ten cel w 
urzêdzie marsza³kowskim by³y znacz-
ne œrodki na dofinansowanie w wyso-
koœci do 80% inwestycji, burmistrz nie 
wyst¹pi³ o nie.

Problem budynków po zlikwidowa-
nych szko³ach, które niszczej¹, pod-

czas gdy burmistrz wspó³finansuje re-
mont budynku pañstwowej stra¿y po-
¿arnej w Moñkach - kwot¹ 50.000 i 
przeznacza 30.000 - na zakup oleju 
opa³owego do jego ogrzania.

 
Jak widzi Pan w przysz³oœci roz-

wój gminy?
Przysz³oœæ jest tam, gdzie s¹ m³odzi 

ludzie lub w miejscach - do których lu-
dzie nap³ywaj¹, aby siê tam osiedliæ, 
mieszkaæ i pracowaæ. W gminie Go-
ni¹dz drzemie niesamowity potencja³ 
rozwojowy. Dotychczas nie zosta³ on 
wykorzystany, a nawet dostrze¿ony, 
ale o tym chêtnie porozmawiam innym 
razem.

 
Dziêkujê za tê rozmowê i zapra-

szam do kolejnej - w nast. numerze 
"Echa".

Ile mamy w³adz nam najbli¿szych? Oczywiœcie dwie - jedna gminna, 
druga powiatowa. Ale w chwili obecnej to prawie to samo, czyli pañstwo 
Kulikowscy. Pani starosta - wzorem mê¿a - zaczê³a równie¿ chwaliæ siê swo-
imi “dokonaniami” na forum prasy lokalnej, w wydawanych wspólnie z bur-
mistrzem Moniek, gminnych “Wieœciach Monieckich”. Co do tego ma nasza 
gmina? Zaraz bêdzie i o tym.

Niejednokrotnie, przy wielu okazjach, mieszkañcy naszej gminy zadawali 
burmistrzowi Kulikowskiemu pytania: dlaczego goni¹dzka gmina, jako jedyna 
nie korzysta z funduszy unijnych, czy innych zewnêtrznych Ÿróde³ finansowych 
na remont, budowê dróg.

Zawsze pada³a taka sama odpowiedŸ: obecnie nie ma takich programów unij-
nych, czy te¿ innych przewidzianych na inwestycje drogowe.

Czy Kulikowski - odpowiadaj¹c na to pytanie - mówi³ prawdê, czy siê z 
ni¹ mija³? Czy dlatego nasza gmina - jako jedyna - bierze na te inwestycje 100 
% kredytu?

OdpowiedŸ jest w gazecie pani Kulikowskiej, która przedstawia informacjê z 
realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu, prowadzonych razem z posz-
czególnymi gminami. Czytamy tam, ¿e gmina taka to a taka uzyska³a dofinanso-
wanie na budowê/remont drogi 753 tyœ. z³, inna - 650 tyœ. z³., itd...

Czyli jesteœmy jedyn¹ gmin¹, dla której nie ma pieniêdzy z zewn¹trz! £adnie 
to tak, panie burmistrzu - mijaæ siê z prawd¹? Obserwuj¹c pana postêpowanie, to 
chyba jednak niestety, ¿aden dla pana problem. Da³ pan “czadu” w delegacjach. 
Wstyd!

W tym roku czekaj¹ na wybory. Ale nie zalew inwestycji. Dlaczego? Kasy 
nie ma? Mo¿e posz³a na delegacje? Nie! Trochê kredytu jeszcze mo¿na za-
ci¹gn¹æ, sprzedaæ co jeszcze zosta³o z gminnych dzia³ek. Bêd¹ “trzy kawa³ki 
asfaltu” i mo¿e kolejny raz uda siê ludzi na wybory og³upiæ...

NASZE “W£ADZE”

Co z tym urlopem? Ludzie uwa¿aj¹, ¿e pan Burmistrz - jak ka¿dy pracownik -  
corocznie korzysta z urlopu wypoczynkowego i wyje¿d¿a na wakacje. Wydaje siê 
to zupe³nie oczywiste, poniewa¿ ka¿demu pracownikowi nale¿y siê urlop.

Zagadk¹ jest, jak to robi - skoro, zgodnie z dokumentami uzyskanymi w 
Urzêdzie Gminy - formalnie od trzech lat z ¿adnego urlopu nie korzysta, pracuj¹c 
“bidula” bez chwili wytchnienia na rzecz gminy. A jak “czêsto” widaæ go w tej 
gminie - wiedz¹ i urzêdnicy i mieszkañcy.

Za rok 2011 nie wykorzysta³ 8 dni urlopu, za 2012 - 26 dni, 2013 - 26 dni, w 
roku bie¿¹cym równie¿ 26 dni. Oczywiœcie za nie wykorzystany urlop nale¿y siê 
wyp³ata ekwiwalentu . W tym przypadku d

 ok. 50 tys. z³ .
na koniec kadencji o kieszeni pana Ku-

likowskiego wpadnie

  Tadziu - pracuœ bidula...
     PAZERNOŒÆ NIE ZNA GRANIC?

Wiêkszoœæ mieszkañców goni¹dzkich wsi wie, ¿e na terenie naszej gminy 
funkcjonuje Gminna Spó³ka Wodna ,,Zgoda”. Wielu rolników jest jej cz³on-
kami i jej dzia³alnoœæ w g³ównej mierze jest finansowana z ich sk³adek. Zada-
niem spó³ki jest utrzymanie i konserwacja rowów oraz urz¹dzeñ melioracyj-
nych znajduj¹cych siê na terenie naszej gminy.

Spe³nia ona bardzo wa¿n¹ funkcje, gdy¿ wiêkszoœæ naszych gospodarzy zaj-
muje siê hodowl¹ byd³a, a do jej prowadzenia niezbêdne s¹ u¿ytki zielone. Rocz-
ny bud¿et spó³ki wynosi oko³o 150tys. z³. Sk³ada siê on g³ównie ze sk³adek cz³on-
kowskich (w kwocie oko³o 120 tys. z³.) oraz dotacji. Dotacja Wojewody Podlas-
kiego dla ,,Zgody” w roku 2013 - to kwota ponad 20 tys. z³.

Niestety, pomimo sk³adanych wniosków do burmistrza 
Kulikowskiego o dofinansowanie jej dzia³alnoœci, ten kategorycznie odmawia. W 
roku 2013 wniosek o dofinansowanie opiewa³ na kwotê 10 tys. z³. Burmistrz po-
nownie odmówi³ - t³umacz¹c zapewne swoj¹ decyzje skromnym bud¿etem i bra-
kiem w nim wolnych œrodków. Jest to oczywist¹ nieprawd¹.

Jak informowaliœmy wczeœniej w “Echu”, Burmistrz przeznaczy³ znaczn¹ 
kwotê na budynek Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Moñkach oraz 10 tys. z³. na in-
westycje realizowan¹ przez Starostwo Powiatowe (przebudowa Carskiego Trak-
tu).

Szanowni Pañstwo! W naszej gminie s¹ œrodki, za które mog³aby ona 
normalnie funkcjonowaæ, jednak systematycznie s¹ one, za zgod¹ wiêkszoœci 
radnych, lokowane poza terenem naszej gminy i w instytucjach zupe³nie z 
ni¹ nie zwi¹zanych.

Po prostu obecna, goni¹dzka “w³adza” robi nas na szaro...

przez zarz¹d spó³ki 

Kogo wspiera Kulikowski za gminne pieni¹dze?

Niejaki Kulikowski Tadeusz, pe³-
ni¹cy obecnie funkcje Burmistrza Go-
ni¹dza, przypomnia³ sobie o ci¹¿¹cych 
na nim obowi¹zkach gospodarza gmi-
ny. Ostatnio spotyka siê z mieszkañca-
mi goni¹dzkich wsi.

Na spotkaniach tych prezentuje 
zgromadzonym swoje pomys³y “no-
wych gminnych inwestycji”. Jak infor-
muj¹ nas mieszkañcy, obiecuje miêdzy 
innymi budowê przydro¿nych wiat dla 
dzieci oczekuj¹cych na dojazd do 
szko³y.

“Ma refleks” pan burmistrz... Po 
prawie oœmiu latach rz¹dów dostrzeg³ 
wreszcie problem oczekuj¹cych na 
wietrze i mrozie dzieci. Czy¿by 
dlatego, ¿e wybory tu¿ tu¿?

Z naszych informacji wynika ¿e 
przygotowywane s¹ do sprzeda¿y ko-
lejne gminne dzia³ki. Po³o¿one s¹ we 
wsiach Wojtówstwo oraz Owieczki.

Na spotkaniach z mieszkañcami 
tych wsi, burmistrz przedstawia³ zada-
nia, które zrealizuje za uzyskane w ten 
sposób pieni¹dze. Z tego, co jest nam 
wiadome, mieszkañcy wsi Owieczki 
nie wyrazili zgody na sprzeda¿ gmin-
nych nieruchomoœci po³o¿onych na 
ich terenie. Chwa³a im za to.

IDZIE JESIEÑ, ZEGAR TYKA... KA¯DY LEPSZY OD KULIKA...

idzie jesieñ...

WYPRZEDA¯ OSTATKÓW

   Czekaj Tatka latka
(a kulik jesieni)...


