Czat z Wójtem Gminy Mielnik Adamem Tobotą z 10 stycznia 2012 r.

[16:51:38] Administrator atobota rozpoczął dyskusję moderowaną.
[16:57:59] ===+ ~piti
[16:59:08] ===+ ~dore
[16:59:34] ===+ ~zwiastun
[17:00:52] <~dore> zwiastun robi probe mikrofony hehe
[17:01:28] <~piti> Dziękuję, Panu również najlepsze życzenia.
[17:01:36] <atobota> Dziękuję.
[17:02:44] <atobota> Jak Państwo oceniacie naszą nową stronę internetową?
[17:02:55] <~dore> jak popatrzylam na slupki, ktore dzis wydrukowal Glos, to w naszej gminie chyba
dobrze sie ten rok zapowiada.
[17:03:19] <atobota> Tak, plany są znaczne, ale to znaczy że będziemy mieli dużo dużo pracy.
[17:03:26] <~dore> ciekawe tylko ile z tego da sie zrobic.
[17:03:58] ===+ ~ladyinred
[17:04:13] <atobota> Ocenimy to pod koniec roku. Zrobimy wszystko, by wykonać najwięcej, jak tylko
się da.
[17:04:26] ===+ ~mielnik
[17:05:11] ===+ jackpot
[17:05:16] <atobota> Powtórzę pytanie, jak Państwo oceniacie naszą stronę i co chelibyście by było
jeszcze na niej?
[17:05:47] <~piti> Dla mnie strona spoko. Mieszkam poza Mielnikiem teraz to przyjanmniej wiem co
na miejscu się dzieje. W tygodniu kilka nowości jest zawsze. Może by jeszcze taką interaktywną mapę
zrobić, takie bajery teraz są modne.
[17:06:13] ===+ ~cytrynka9085
[17:06:46] <atobota> Uwagę przekażę naszemu informatykowi, z prośbą o realizację. Dziękuję za
podpowiedź. Czy ma to być "wirtualna wycieczka" po gminie?
[17:07:34] ===+ ~ja5
[17:07:50] <~piti> Nie, wirtualne wycieczki już widziałem na stronce. Fajnie zrobione. Myślę o takiej
mapie, że jak się najeżdża na miejsce, to pojawia się zdjęcie i opis.
[17:08:25] <atobota> Sprawa jest prosta, zrobimy to do 15 lutego.
[17:08:43] <~piti> O, fajnie.
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[17:10:13] ===+ ~Gryk
[17:10:21] <atobota> Mam nadzieję, że spełni oczekiwania. W takim razie poproszę o propozycje i
uwagi - w jakim kierunku mają być przedstawiane miejsca z gminy.
[17:10:24] <~AKKA> Nie wiem czy już nie za póno ale przy okazji układania kanalizacji sanitarnej nie
pokusi się o ułożenie kanalizacji teletechnicznej dla połaczenia w przyszłości kablem
światłowodowym domów i instytucji w Mielniku.
[17:10:50] ===+ ~mieszkaniec
[17:11:22] ===+ marek1950
[17:12:02] ===- marek1950
[17:12:10] ===+ ~aga24
[17:12:15] <atobota> Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w 2006 roku nie przewidziano kanału
technologicznego. Staramy się to zmienić. Wystąpiliśmy do operatorów z zapytaniem czy są
zainteresowani wykorzystaniem takiego kanału technologicznego w Mielniku. Problem jest taki, że
główne drogi należą do powiatu. Wykonanie takiego kanału byłoby za pieniądze gminne i
musielibyśmy oddać go na własność dla powiatu.
[17:12:21] <~cytrynka9085> dzień dobry! pomysł wirtualnych wycieczek mi się również podoba. coś
nowego. innego.
17:13:28] <atobota> Staramy się wzbogacić naszą stronę, zachowując jej czytelność. Wdzięczny będę
za wszystkie podpowiedzi, tak by ta strona była bliska ideału. I byśmy razem byli z niej dumni.
[17:13:33] <~dore> Jak juz o stronie gadamy to ja mysle ze mozna wiecej zdjec dodac. Bo teraz to
same krajobrazy sa. A ja bym chciala z roznych wydarzen tam miec w galerii do poogladania.
[17:14:20] <atobota> Galeria wydarzeń jest w trakcie opracowania i mam nadzieję, że uda nam się ją
otworzyć do 20 lutego.
[17:14:23] <~dore> A kiedys w Glosie pisali ze bedzie taki internet przez swiatlowody robiony z
innymi gminami. Chyba sie wtedy burmistrz Drohiczyna wypowiadal
[17:15:29] <atobota> Tak, nasza gmina uczestniczy w takim rpojekcie. Jego realizacja się ślimaczy już
trzeci rok. Nad realizacją czuwa Urząd Marszałkowski i mam informację o przyspieszeniu działań w
tym kierunku.
[17:15:32] <~piti> Niech będą stałe informacje, aktualności. To jest ważne w sieci. Ma być szybko.
[17:16:13] <atobota> W tej sprawie na pewno jest poprawa i bazę aktualnych informacji postaramy
się poszerzyć.
[17:16:19] <~AKKA> dzei powiatu ale korzyyści winny być dla mieszkańców i turystów
[17:16:51] <atobota> Tak, niestety jednak opłaty od operatorów pobierałby wtedy powiat.
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[17:16:57] <~dore> I jak wtedy bedzie z tym internetem, wszystko ma byc za darmo dla
mieszkancow?
[17:17:42] <atobota> Nie ma nic za darmo, jak również dostęp do Internetu po realizacji tego
projektu nie będzie za darmo.
[17:18:43] <atobota> Ale dostęp do 256 kb/sek może być darmowy, ale sprawa nie jest jeszcze
rozstrzygnięta.
[17:18:55] <~dore> Troche szkoda. Ale moze bedzie przynajmniej szybszy. Teraz to radiowy jest za
wolny.
[17:19:18] <atobota> Nie będzie to Internet drogą radiową, lecz światłowodami.
[17:19:21] <~obserwator> Są miasta i gminy które udostępniaja mieszkańcom internet za darmo
[17:19:49] <atobota> Ten projekt, który ma być realizowany również i na terenie naszej gminy, takiej
sytuacji nie przewiduje.
[17:20:05] <~obserwator> Rozumiem, wcześniej na czacie zadawano niewygodne pytania, więc teraz
pytanioa sa moderowane
[17:20:48] <atobota> Na wszystkie pytania odpowiadam, gdyż nie znam niewygodnych. Natomiast
nie życzę sobie opluwania.
[17:20:53] <~kampus> Witam,Od 1 stycznia br. obowiązuje nowa ustawa o ochronie zwierząt.
Zgodnie z jej zapisami psy łańcuchowe nie mogą być przetrzymywane na uwięzi dłużej niż 12 godzin
na dobę. Ponadto uwięź musi mieć długość przynajmniej 3 metrów i nie zadawać psu bólu. W
Mielniku stale jednak część psów jest przetrzymywana na uwięzi stale lub prawie stale. Czy zamierza
Pan informować mieszkańców gminy o nowym prawie i jakoś próbować wpływać na zmianę postaw
wobec zwierząt, zwłaszcza psów? Oczekiwałabym szerszej akcji.
[17:21:59] <atobota> Tak, przygotowujemy szeroką akcję informacyjną, łącznie z zaczipowaniem
wszystkich psów na terenie gminy, tak by mieć kontrolę również nad tymi, które wałęsają się
bezpańsko.
[17:22:02] <~obserwator> wczesnie były wypowiedzi że internet tzw.najwolniejszy, służący do
przegladania stroin będzie za darmo
[17:22:24] <atobota> Istnieje taka szansa, lecz sytuacja nie została jeszcze rozstrzygnięta.
[17:22:27] <~kampus> c.d. Jakie działania planuje Pan podjąć? Z satysfakcją przeczytałam notatkę
zamieszczoną w pierwszym numerze Informatora, w której zasygnalizował Pan problem. Dziękuję za
nią.
[17:22:39] <atobota> Tak, jak napisałem wyżej.
[17:22:42] <~obserwator> czy moja opinia była opluwaniem?
[17:23:31] <atobota> Przepraszam, jeśli pominąłem Pana/Pani pytanie, to proszę je powtórzyć.
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[17:23:35] <~piti> O, może by tak na stronie jakaś stała zakładka o tym? Żeby ludzie mieli wszystko w
jednym miejscu o psiakach To dobra myśl. Popieram.
[17:23:48] <atobota> Dobrze, zrealizujemy.
[17:23:51] <~obserwator> Martwicie sie o psy na uwięzi a hordy bezpańskich psów włóczących sie
przez jakiś czas po mielniku nikogo nie martwią
[17:24:22] <atobota> Oj martwią, martwią, dlatego pierwsze półrocze to realizacja związana z
czipowaniem psów.
[17:24:52] <~obserwatr88> witam
[17:25:02] <atobota> Witam tych, którzy dołączyli.
[17:25:21] <atobota> Wam i Waszym Rodzinom również życzę szczęśliwego Nowego Roku.
[17:25:43] <~kampus> Owszem, martwią. Czy bezpańskie psy są sterylizowane, myślę zarówno o
sukach jak i psach? I jak idzie znajdowanie dla nich nowych właścicieli?
[17:26:46] <atobota> Tak, te, które są odławiane, poddawane są sterylizacji. W 2011 roku udało się
dla sporejgrupy psów znależć nowych właścicieli.
[17:26:50] <~obserwator> mam pytanie na temat sprawdzania kanałów burzowych pod katem
spuszczania tam nieczystości. Obiecywał Pan w ubiegłym roku, ze takie kontrole będą, co dzieje sie w
tej sprawie?
17:27:59] <atobota> W budżecie na rok 2012 przewidziane sa środki na monitoring i pod koniec
pierwszego półrocza takie sprawdzanie się odbędzie. Nie chcemy dzisiaj nikogo karać, dlatego też
informujemy o tym i dajemy pół roku tym, którzy zanieczyszczają w ten sposób nasze środowisko.
[17:28:04] <~dore> Ej, a moze warto sie skrzyknac i troche podzialac w sprawie tych psow. W
siemiatyczach sie mieszkancy zmobilizowali, wladza ich wspiera i jest fajnie. Od gadania o tym na
czacie nic sie nie zmieni.
[17:28:55] <atobota> Inicjatywa mieszkańców poza dokarmianiem bezpańskich psów, byłaby cennym
wsparciem i być może szybciej udało by się nam uporać z tym problemem.
[17:28:57] <~obserwatr88> z tymi psami to poważny problrm, dużo ich jest...
[17:29:00] <~AAAAAA> Ludzie co wy o tych psach dzieci, w przedszkolu nie maja normalnych
warunków siedzą w dwóch małych salkach
[17:29:05] <~obserwator> Czy podjęte zostaną działania dotyczące objęcia wszystkich mieszkańców
gminy obowiązkiem zawierania umów naśmieci? Co z pryjezdnymi, którzy maja na terenie gminy
domy i spędzaja tu jakiś czas w roku?
[17:30:51] <atobota> Do końca pierwszego półrocza Rada Gminy będzie dyskutować nad formą
realizacji nowej ustawy dotyczącej opłat za wywóz nieczystości. Dziś jeszcze nie wiemy jakie
rozwiązanie zostanie przyjęte w naszej gminie. Na pewno wszyscy właściciele nieruchomości, również
tych letniskowych, będą ponosić opłaty stałe.
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[17:30:54] <~kampus> Czipowanie to bardzo dobra myśl, ale problemu łańcuchów nie rozwiązuje. W
wielu ciągle tkwi przekonanie, że miejsce psa jest na krótkim łańcuchu całe życie. Na czym ma
polegać akcja informacyjna? Obawiam się, że ci, którzy tak postępują nie zaglądają do internetu i
zakładki na stronie gminy nie przeczytają.
[17:31:49] <atobota> Informacja ma dotyczyć wiedzy prawnej na temat traktowania zwierząt, w tym
psów i ma być skierowana bezpośrednio do właścicieli czworonogów.
[17:31:52] <~obserwatr88> własnie
[17:31:54] <~obserwator> Proponuje zamias świetlicy w Radziwiłłówce lub nowego gmachu biblioteki
modernizację i lub rozbudowę przedszkola
[17:33:13] <atobota> Wszystkie prognpzy demograficzne na najbliższe 10 lat wskazują, że niestety na
terenie gminy będzie ubywać nam z każdym rocznikiem dzieci. Trudno rozbudowywać obiekt, gdy
dzieci będzie coraz mniej.
[17:33:16] <~obserwator> Uważam, że biblioteka w Mielniku ma sie dobrze i nie trzeba nowego
gmachu, nie mówiąc juz oświetlicy w radziwiłłówce, bo budowa nowej to juz zupełny bezsens.
[17:33:57] <atobota> Proszę to powiedzieć czytelnikom biblioteki lub mieszkańcom Radziwiłłówki. Co
Państwa zdaniem w zamian powinniśmy robić?
[17:34:01] <~piti> Więc "kampus" podaj proszę jakąś propozycję. Wiesz, my tu możemy marudzić, ale
trzeba dawać rozwiązania.
[17:34:03] <~AAAAAA> to komu budujemy bibliotekę i świtlice
17:34:39] <atobota> Budujemy tym, których coraz więcej jest w gminie, czyli seniorom.
[17:34:41] <~obserwator> To proszę przynajmniej odnowić obecne salki przedszkolne, sam ma Pan
dwójkę dzieci i wie pan w jakich warunkach dzieci obecnie przebywaja w przedszkollu
[17:35:25] <atobota> Tak, mam dzieci, ale nie dlatego rozważam mnożliwości związane z poprawą
warunków w przedszkolu.
[17:35:28] <~AAAAAA> przecież ludzi będzie coraz mniej ,a kto tu będzie chciał wychowywac dzieci?
[17:36:23] <atobota> Co może, Państwa zdaniem, odmienić obecny stan gminy: demograficzny,
gospodarczy, społeczny, kulturalny itp.?
[17:36:26] <~obserwator> Korzystam z biblioteki często iwarunki znam, sa wysmienite. W miastach
nie maja takich bibliotek, a cos na ten temat wiem
[17:36:52] <atobota> Ale przy niewielkim udziale środków własnych możemy mieć bibliotekę bardzo
nowoczesną.
[17:36:56] <~kampus> Moja inicjatywa: na stronie www.zerwijmylancuchy.pl w zakładce do pobrania
i dalej dla wolontariuszy jest ulotka na temat nowej ustawy i traktowania zwierząt. Wydrukujmy kto
ile może i rozlepmy na tablicach informacyjnych w Mielniku, gminie. Poza tym trzeba przekazywać
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taką wiedzę ustnie, komu się da. To chyba najprostsze, choć wiem, że niechętnie przyjmowane. Ale
kropla drąży kamień.]
[17:37:19] <atobota> Zamieścimy link do tej strony na stronie naszej gminy.
[17:37:23] <~cytrynka9085> wydaje mi się że "bezsens" to nieodpowiednie słowo. nie mozna skupiac
się tylko na Mielniku. każda wieś ciągnie do siebie. to że mieszkańcom Mielnika bezsensem wydaje
się budowa świetlicy w Radziwiłłówce to jednak tamtejsza młodzież myśli inaczej. tzrba patrzec na to
z każdej możliwej strony.
[17:38:04] <atobota> Rolą wójta jest uwzględnić potrzeby mieszkańców z wszystkich sołectw w
gminie.
[17:38:08] <~obserwatr88> trzeba dom starców budować a nie przedszkola...
[17:38:36] <atobota> Tak, perspektywicznie trzeba. Może ktoś z Państwa zna kogoś kto byłby tym
zainteresowany?
[17:38:39] <~AAAAAA> dzieci bedziemy posylac do świetlicy w radziwiłłowce
[17:38:58] <atobota> Z Radziwiłłówki dzieci na pewno będą korzystać ze świetlicy.
[17:39:00] <~AKKA> skoro mamy być gminą uzdrowiskiem to może zadbać o zmianę systemu
ogrzewania domów np na gazowe lub pompy ciepła oczywiście korzystając z funduszy unijnych
[17:40:02] <atobota> Mamy gaz i system ogrzewania gazem zależy od wyboru przez właścicieli
domów. Pompy ciepła niestety są ze względów energetycznych bardzo kosztowne w eksploatacji.
[17:40:04] <~obserwator> Czy zastanawiał się pan nad tym, że te wszystkie budowle trzeba potem
utrzymać.jakie to bedą kosztyt
[17:40:42] <atobota> Rozważaliśmy koszty utrzymania budynków, dlatego ich projekty przewidują
możliwości obniżenia tych kosztów.
[17:40:44] <~obserwator> O jakiej mlodzieży w radziwiłłówce się mówi,, kto ja widział
[17:40:47] <~dore> ja to jestem ciekawa czy ktos sie odwazy w oczy mieszkancom Radziwillowki
powiedziec ze nie dostana nowego miejsca do spotkan. Tu na czacie anonimowo kazdy jest taki do
przodu.
[17:40:53] <~superman12345> Ej ale przecierz w radziwiłówce nie ma młodziezy
[17:40:57] <~kampus> Dziękuję za akcję informacyjną o psach i link do strony.
[17:40:59] <~cytrynka9085> myślę że przede wszystkim powinno się coś zmienic w sprawie pracy...
multum ludzi w młodym wieku, studiujących bądź po studiach, którzy siedza bez pracy... pod tym
względem jest bądźmy szczerzy w gminie i samym Mielniku, który powinien się pod tym względem
rozwijac, strasznie.
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[17:42:14] <atobota> Najbliższa inwestycja, która przyniesie miejsca pracy (około 23) to budowa
Wodnego Ośrodka Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku. W 2013 roku powinniśmy rozpocząć budowę.
Kolejne inwestycje, jeżeli je zrealizujemy, również dadzą miejsca pracy.
[17:42:16] <~obserwator> Ta młodzież która pozostała preferuje inne rozrywki niż chadzanie do
świetlicy
[17:42:17] <~AAAAAA> Liczna młodzież Radziwwiłłówki ma problemy z pomieszczeniem się w
obecnej świetlicy:)
[17:42:20] <~obserwator> Nie mieszkam w Mielniku ani na trasie gazociągu, jaki mam wybór w
kwestii ogrzewania gazem?
[17:43:34] <atobota> Nad tym problemem jeszcze nie dyskutowaliśmy. Mieszkańcy naszej gminy
mając własny opał z drewna, nie zdecydują się na kosztowne ogrzewanie gazem, a zmusić do tego
nikogo nie możemy.
[17:43:37] <~kampus> Tak z ciekawości: Ile z osób obecnych na chacie ma psa/psy uwiązane do budy
na stałe? Może, jeśli są tacy, spróbujcie Państwo to zmienić. Psy będą wam wdzięczne.
[17:43:38] <~obserwator> Mieszkańcy radziwiłłówki maja świetlicę modernizowaną lamai. Może to
ambicje pewnej pani radnej wopływaja na decyzję wójta o budowie nowej świetlicy
[17:44:22] <atobota> Cenię Radną z Radziwiłłówki.
[17:44:31] <~piti> Ale powiedzcie mi tu z ręką na sumieniu. Chcecie po studiach w dużym mieście
wracać i mieszkać z rodzicami? Ja wyjechałem, wpadam na święta czy jakieś fajne imprezy. Przecież w
Mielniku nigdy nie będzie teatru czy wielkiego kina, czego wy oczekujecie?
[17:45:13] <atobota> No tak, Mielnik nie ma teatru ani wielkiego kina ale ma wiele innych walorów i
myślę, że znajdą sie tacy, którzy zechcą jednak wrócić w rodzinne strony.
[17:45:16] <~AKKA> korzystanie z gazu do ogrzewania bez wsparcia jest bardzo drogie więc bez
dotacji nie będziemy chronic środowiska a podobno nam wszystkim łacznie z "zielonymi " na tym
zależy
[17:45:22] <~piti> Ja mam psa.
[17:45:23] <~dore> ja mam psiaka
[17:45:30] <~obserwator> Co do zatrudnienia w Wodnym Osrodku Rekreacji i Lecznictwa - czy nie
okaże się , że mieszkańcy gminy nie maja kwalifikacji do tej pracy i potrzebni będa specjakiści z
Poznania, Łodzi i Białegostoku
[17:46:40] <atobota> Już dziś w dokumentacji, która jest dostępna w Urzędzie Gminy, dotyczącej
realizacji tego projektu są opisane stanowiska, jakie będą potrzebne do funkcjonowania obiektu.
Realizacja potrwa conajmniej 3 lata i można już w tym kierunku się przygotowywać.
[17:46:45] <~kampus> W sprawie kanalizacji. Jak niesie wieść gminna nie wszystkie domy, stojące
obecnie w Mielniku (również nowe) są uwzględnione w planie objęcia kanalizacją. Jak to jest i o co
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chodzi? Na jednym z poprzednich czatów padło pytanie o kanalizację i odpowiedział Pan, że cała wieś
będzie do niej podłączona. Czy w tej sprawie jest jakiś bardziej szczegółowy terminarz? Słyszałam, że
przedsięwzięcie ma być zrealizowane do końca 2013 roku. Co konkretnie? Czy ktoś może nie być
podłączony do kanalizacji, jeśli już będzie
17:48:03] <atobota> W projekcie kanalizacji nie zostały uwzględnione te posesje, których właściciele
przy opracowaniu projektu nie zgłosili chęci przyłączenia lub pobudowano w tym czasie nowe
obiekty. Będzie możliwość podłączenia tych posesji, ale za dodatkową opłatą od właścicieli.
[17:48:06] <~obserwator> Rozumiem, poprzednik Pana też cenił tę radną
[17:48:18] <~cytrynka9085> nie przesadzajmy, wracając nie tak dawno z pracy jedna dziewczyna
została zaatakowana przez psa, było to na ulicy brzeskiej niedaleko od ul sadowej. pieski pieskami ale
ważniejsze jest życie ludzkie. masz pieska to bierz za niego odpowiedzilnośc i pilnuj go gdy zażtwa
wolności. kiedyś naprawde źle się takie coś skończy
[17:48:29] <~kampus> Do piti i dore: te psy są na uwięzi?
[17:49:09] <~cytrynka9085> ja również studiuje, w dużym mieście ale nic mnie tak nie cieszy jak
powrót do Mielnika, i z tą miejscowością wiąże swoją przyszłośc.
[17:49:17] <atobota> A jaki kierunek studiów?
[17:49:25] <~piti> Nie, ja w mieszkaniu na stancji trzymam, ale pies jest malutki, na spacerach biega
do woli.
[17:49:34] <~Gryk> Cytrynka co będziesz w Mielniku robić?
[17:50:17] <~dore> Cytrynka uwazaj, Gryk bada grunt ;)
[17:50:26] <~Gryk> tam już dość CI PANIE fachowców ze świata!!
[17:52:10] <atobota> Myślę, że już czas skończyć z manierą, że Gmina Mielnik ijej mieszkańćy to
pępek świata. Fachowcy ze świata, którzy mogą pomóc nam w realizacji zamierzeń rozwojowych
gminy mogą pochodzić nawet z kosmosu. Nie zapominajmy, że wszyscy, którzy wyjechali z tej gminy
uczyć się i zostani zatrudnieni w dalekim świecie, to byli tam obcymi, a nikt ich jednak jako obcych,
gorszych i złych nie potraktował.
[17:52:15] <~cytrynka9085> studiuję zarządzanie ale mam w planach też późniejsze studia, dalsze
kształcenie. jestem osobą młodą nie ciągnie mnie do miasta.
[17:52:53] <atobota> proponuję, żebyć koniecznie do tego zrobiła kierunkowe studia podyplomowe,
dające dodatkowe uprawnienia zawodowe.
[17:52:56] <~Gryk> a inwestycja kanaliozacji ile da miejsc pracy?
[17:53:33] <atobota> Na pewno w zamówieniu przetargowym będę stawiał warunek zatrudnienia
dwóch osób na czas realizacji tej inwestycji.
[17:53:36] <~kampus> W sprawie kanalizacji: kiedy został zamknięta lista chętnych do objęcia
kanalizacją?
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[17:53:47] <atobota> W 2006 roku.
[17:53:50] <~kampus> Do pit: Tak trzymać. Dzięki.
[17:53:53] <~obserwator> Cytrynko, juz jeden absolwent chciał zrobić kariere w Mielniku, szybko go
sprowadzili na ziemie, podobno byl za ambitny. Lepiej na jakiś czas zostań w świecie
[17:54:15] <~kampus> Do cytrynka9085: Spuszczenie psa z uwięzi nie ma oznaczać, że pies biega
luzem po wsi. Tak jak Pan/Pani pisze, za zwierzę się odpowiada. Gorzej, jeśli za odpowiedzialne
uważa się uwiązanie psa na całe życie do krótkiego i ciężkiego łańcucha. Zgroza.
[17:54:21] <~obserwator> Panie Wójcie, od czasu bycia radnym zmienił sie panu punkt widzenia,
kiedyś był pan bardzo za zatrudnianiem miejscowych
17:55:34] <atobota> Jak najbardziej jestem. O czym świadczy ilość osób zatrunionych z terenu gminy.
Natomiast absolutnie pierwszeństwo mają ci, którzy mają duże kwalifikacje zawodowe i są w stanie
realizować postawione przeze mnie zadania.
[17:55:36] <~piti> Słuchajcie ludziska, bo już nie mogę wytrzymać z tym my-wy-oni, obcy. Ja pracuję
w Białej, miasto nie jest jakąś metropolią. Ale jak się zgłaszałem do pracy, to nikt mnie nie bytał czy ja
z Białej pochodzę. Mam kwalifikacje, to pracuję, nie mam-to idę dalej.
[17:56:26] <atobota> Też bywałem w świecie i nikt mnie nie traktował jako najeźdźcy i obcego. Po II
wojnie światowej do Mielnika wróciło tylko 40% poprzednich mieszkańców. Pozostali to obcy
przybysze.
[17:56:34] <~cytrynka9085> mam taki zamiar, boję sie tylko że po mimo studiów (nawet takich) nie
znajdę pracy w Mielniku... na razie nie staram sie kierunkowac na Mielnik. czekam aż coś się pojawi,
jakaś mozliwośc rozwoju. zatrudnienia.
[17:57:18] <atobota> Zapraszam na rozmowę, przedstawię wszystkie kierunki rozwoju gminy oraz
wynikające w przyszłości z tego zapotrzebowanie kadrowe.
[17:57:24] <~obserwator> To małe p to nie brak szacunku ale pospiech
[17:57:29] <~kampus> W sprawie kanalizacji: od 2006 roku minęło już 5 lat. Wszyscy, którzy
pobudowali się później mają dopłacać? Dlaczego?
[17:58:12] <atobota> Próbujemy ten problem rozwiązać i być może, że na etapie przetargu uda się to
uwzględnić.
[17:58:30] <~Gryk> Obserwatorze to słuszna uwaga!! pamiętam czasy z przed wyjazdu tak Pan
Tamtejszy Adam promował!! a teraz budowlańców raptemw gminie brak!!
[17:58:45] <atobota> Proszę o bardziej logiczną wypowiedź..
[17:58:47] <~obserwator> Cytrynko a jakież to studia zarządzanie? Takie studia w swoim czasie
kończyła co druga osoba, a nie wiadomo czy umie zarządzać
[17:59:12] <atobota> Dlatego uważam, że są potrzebne dodatkowe studia podyplomowe, ale
kierunkowe.
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[17:59:18] <~cytrynka9085> Piti, jestem za. jeżeli potzreba osób odpowiedzalnych i kompetentnych
to niech będą one i z Warszawy ale w tym cały problem że są osoby w gminie które studiują i chca
pracowac. miejmy nadzieje że to oni beda brani przede wszystkim pod uwage gdy tylko pojawią się
jakieś miejsca pracy
[18:00:14] <atobota> Podczas udziału w konkursie, jeżeli osoby mają ten sam poziom kwalifikacji oraz
zaangażowanie to zawsze będziemy starali się by pracę podejmowali ci, którzy są związani z Gminą
Mielnik.
[18:00:28] <~obserwator> A propo tych dopłat, czt byloby to w zgodzie z prawem. Czy mozna za tę
samą rzecz raz zapłacić mniej a raz więcej?
[18:00:59] <atobota> Szukamy rozstrzygnięć korzystnych dla mieszkańców.
[18:01:03] <~obserwator> A kto na etapie zatrudniania jest w stanie powiedzieć czy kandydat jest
odpowiedzialny i kompetentny, zwłaszcza absolwent
[18:01:18] <atobota> ALe zakres wiedzy i umiejętności jesteśmy w stanie sprawdzić.
[18:01:24] <~piti> No ja myślę, że Pan Wójt mając do wyboru osoby o identycznych kwalifikacjach z
gminy i spoza nie, to wybierze tą z gminy. Ale nie oczekujcie ludzie, że zatrudni kogoś bez kwalifikacji i
doświadczenia tylko dlatego, że jest z gminy a odtrąci fachowców. Wtedy to ja na takiego wójta nie
zagłosuję.
[18:02:25] <atobota> Sprawy kadrowe są sprawami najtrudniejszymi. Kazdy uczestnik konkursu
uważa że jest najlepszy na dane stanowisko, niestety nie zawsze jest to zgodne z opinią komisji
konkursowej.
[18:02:28] <~kampus> dot. kanalizacji: to co zrobić, żeby znaleźć się teraz na takiej liście?
[18:02:56] <atobota> Chęć przyłaczenia posesji do kanalizacji należy zgłosić do Urzędu Gminy do
Pana Dariusza Romaniuka.
[18:03:01] <~cytrynka9085> dla jednego to nic dla drugiego coś więcej. można byłoby organizowac
jakieś kursy w gminie. z checia sama wzięłabym w nich udział. myślę że nawet jeżeli byłyby płatne to
znalazłyby się osoby które by za nie płaciły.
[18:03:33] <atobota> Proszę zaproponować, jakiego rodzaju kursy zawodowe lub inne powinniśmy
organizować?
[18:03:58] <~AKKA> właśiciela drogi?
[18:04:01] <~obserwator> Piti, a skąd absolwenci, zwłaszcza dziennych studiów, maja nabrać
doswiadczenia?
[18:05:30] <~cytrynka9085> choćby jakieś komputerowe, bądź bezpośrednio związane z możliwością
późniejszego zatrudnienia. taki kurs mógłby się kończyc egzaminem. najlepszy wynik np. oznaczałby
obietnicę zatrudnienia. w wielu firmach , nawet w Siemiatyczach, się tak robi.
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[18:06:17] <atobota> Były już kursy komputerowy i języka angielskiego. Jeśli jest taka potrzeba spróbujemy do tego wrócić.
[18:06:21] <~AKKA> ce kanalizacji dlaczego ta sanitarna jest gminy a teletechniczna miałaby być
powiatu?
[18:06:57] <atobota> Ponieważ tak stanowi ustawa o drogach i wybudowanych w nich kanałach
technologicznych.
[18:07:10] <~piti> Dziś aby chęci były. Nie można olewać praktyk. Załatwienie ich w dobrej firmie daje
gwarancję dobrego startu. Ale często studenci idą na łatwiznę i załatwiają sobie odbębnienie stażu
tak, aby tylko był papierek. Dla chcącego nic trudnego "obserwatorze".
[18:07:19] <~kampus> w sprawie psów: jeszcze taka myśl: może udałoby się, po akcji informacyjnej
zaprosić ludzi z fundacji prozwierzęcych lub np. towarzystwa przyjaciół zwierząt i zorganizować
spotkanie, hapenning.
[18:07:24] <~dore> W Informatorze czytalam ze ma byc na prawko Fajna sprawa bo coraz drozej to
wynosi.
[18:07:35] <atobota> Tak, czekamy na ocenę naszego projektu.
18:07:53 <~Gryk>Wójcie proszę szczerze odpowiedzieć ile lat jeszcze będzie eksploatowana Kreda>
wiem z serca firmy przeciek że to jest 12 lat? co dalej ? i co z tymi ludźmi?
[18:08:57] <atobota> Z rozmów z prezesami firmy Omnya wiem, że zakładają ekspoloatację kopalni
na 20 lat. Dalej zależeć będzie od popytu, gdyż eksploatacja musiałaby być w głąb.
[18:09:00] <~Gryk> dlaczego Gmina nie przwidzi nowych terenów pod kopalnię?
[18:09:35] <atobota> Kopalnia i zakład nie są własnością Gminy Mielnik, jak również tereny
otaczające kopalnię nie należą do gminy.
[18:09:44] <~cytrynka9085> właśnie.... ja również czytałam o tych kursach prawa jazdy. czy każdy się
moze o to starac czy muszą byc spełnione jakieś warunki żeby je gmina sfinansowała?
[18:11:00] <atobota> W tej chwili nie pamiętam czy są jakieś dodatkowe obwarowanai związane z
uczestnictwem w tych kursach. Jeśli uzyskamy pozytywną opinię - informację tego samego dnia
umieścimy na naszej stronie.
[18:11:11] <~obserwator> Gryk, jesli mieszkasz w Mielniku to chyba wiesz kto mieszka wokól
kopalni. Ludzie , pytajcie mądrze bo żal ściska na niektore wypowiedzi
[18:11:26] <~kampus> Gdzie przebywają odławiane psy? W jakich żyją warunkach? \c
[18:12:20] <atobota> Przebywają na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ilość kojców została
powiększona i w tym roku będą jeszcze dobudowywane następne. Przestrzeń kojca jest zgodna z
wymaganiami ustawy.
[18:12:25] <~obserwator> Cytrynko, po zarządzaniu , kursie komputerowym i prawo jazdach wezmą
cię do każdej firmy z pocalowaniem w reke
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[18:12:55] <atobota> Cytrynko, Obserwator delikatnie z Ciebie żartuje.. To na dzisiaj ciągle za mało.
[18:13:28] <~Gryk> Wojcie za mało? hmmmm
[18:13:35] <atobota> Niestety.
[18:14:19] <~cytrynka9085> no tak. mam również ukończoną szkołe ekonomiczną i zdałam egzamin
zawodowy na 93%. ale mimo wszystko ciągnie mnie tutaj do Mielnika. dlatego chciałabym właśnie
tutaj pracowac.
[18:14:39] <atobota> Ekonomiczne to już jest dobre narzędzie do pracy.
[18:14:45] <~kampus> Czy lokalizacja mostu w Mielniku jest już przesądzona? Jak duży most to
będzie?
[18:15:18] <atobota> Lokalizacje mostu w dużej mierze zależeć będzie od raportu ochrony
środowiska. Nic nie jest jeszcze przesądzone.
[18:15:20] <~Gryk> Wójcie a kiedy most będzie?? tez czytałem o tym szalonym (futurnistycznym)
pomyśle!! Kładka Wojcie to dobry pomysł!!! Chwalę nwet!!
[18:16:13] <atobota> Most nie jest futurystyczny - istniał pzrez 400 lat na Bugu w Mielniku. Czy my
jesteśmy gorsi od naszych przodków? A tak na poważnie, to perspektywa mostu to są lata 2018-2020.
[18:16:16] <~AKKA> czy i jak można wyegzekwowa od firmy zarządzającej kopalnią by zadbała o
czystość drogi przy zakładzie?
[18:17:46] <atobota> Uzgadmiamy obecnie zapisy umowy, w której firma zarządzająca kopalnią i
zakładem zobowiązuje się do uczestniczenia w kosztach projektowych i wykonania nowej
nawierzchnni drogi Białej, wzmocnionej, dostosowanej do ciężarów przewożonych tą drogą.
[18:17:50] <~Gryk> Ludzie znosić żaby na topolinę!!! bo to tam tak?
[18:18:12] <atobota> Nie.. Tobolina to nasz skarb i na pewno go nie ruszymy.
[18:18:53] <atobota> Wstępna koncepcja mostu przewiduje miejsce w miejscu nowej przeprawy
promowej.
[18:18:55] <~obserwator> Panie Wójcie, czy wie pan coś na temat zmniejszenia diet radnych w
Mielniku? Radni Drohiczyna na 3 lata przed końcem kadencji to zrobili, w mielniku diety radnych sa
niebotyczne. Czy jest to przyzwoite w stosunku do ich umiejętności i kompetencji? Tak nie sa
opłacani najlepsi fachowcy.
[18:19:28] <atobota> Wysokość diet oraz ich zmniejszenie ustalają sami Radni. Wójt nie ma takich
kompetencji.
[18:19:35] <~Mirek22> Z tym mostem, to jest jeden problem, 400 lat temu były inne granice i ludzie
trochę inaczej się poruszali, jeżeli wój zaludni trochę oba brzegi to może i dobry pomysł.
[18:19:58] <atobota> A może most otworzy przygraniczny szlak na Białowieżę.
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[18:20:00] <~kampus> W sprawie mostu: w takim razie które miejsca są brane pod uwagę?
[18:20:25] <atobota> Tak, jak już powiedziałem - na Przedmieściu, gdzie jest obecnie nowa
przeprawa promowa.
[18:20:28] <~Gryk> A ile Wójcie wynosi dieta radnego? to nie jest tajmnica prawda? bo nawet nie
wiem!!
[18:20:46] <atobota> Jeśli dobrze pamiętam to około 340 zł.
[18:20:49] <~obserwator> Ale moze pan poprosić ich o to
[18:21:05] <atobota> Na komisjach przekażę Państwa sugestie Radnym.
[18:21:12] <~dlugi> Czy mogę wiedzieć kiedy Gmina zadba o całą ulicę Stary Trakt? Nie tylko tam
gdzie jest asfalt.
[18:22:28] <atobota> Trudno mi jest powiedzieć dzisiaj o konkretnym terminie, gdyż chcemy
doprojektować tam kanał sanitarny, wykonać trzeba będzie dokumentację techniczną, więc myślę, że
o pracach na tej ulicy można myśleć koniec 2013 - 2014 r.
[18:22:32] <~Gryk> A radni nasi mają trochę pomysłów? czy tylko siedzą i mówią TAK??
[18:23:14] <atobota> Obecna Rada jest samodzielna i Radni są naprawdę aktywni na rzecz swoich
środowisk.
[18:23:20] <~kampus> w sprawie mostu: nie żal Mielnika, żeby go samochody rozjeżdżały? Szlak na
Białowieżę oznacza duże wzmożenie ruchu.
[18:23:44] <atobota> Założenia co do mostu są takie, że będzie dotyczył on tylko ruchu
turystycznego.
[18:23:46] <~AKKA> chodzi mi o ulicę Przemysłową a nie Białą. Błoto na niej moze być przyczyną
tragedii. Miejscowi wiedzą ale gośie mogą być w opałach.
[18:24:34] <atobota> Ulica Przemysowa jest drogą powiatową. Rozmawiałem już z prezesem zakładu
o koniecznosci zainstalowania myjni kół samochodów ciężarowych.
[18:24:37] <~dore> Gryk sesje Rady sa chyba otwarte wiec rusz sie i zobacz jak pracuja albo i nie
pracuja. Jakich sobie wybralismy-takich mamy.
[18:25:43] <atobota> Jeżeli chodzi o pracę Rady, to podpowiedź jest słuszna - należy uczestniczyć w
posiedzeniach Rady i mieć własną ocenę. Nie zapominajmy również, że Radni reprezentują ogólny
poziom mieszkańców.
[18:25:48] <~Mirek22> Jak oddzielic ruch turystyczny od nieturystycznego?
[18:26:03] <atobota> Wyeliminować z ruchu pojazdy dwuczłonowe i TIRy
[18:26:12] <~obserwator> Pisze pan że obecna rada jest samodzielna, czyzby poprzednia taka nie
była? Czy aktywność na rzecz swoich środowisk oznacza budowę każdej dróżki we wsi lub świetlicy.
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[18:26:12] <~obserwator> Pisze pan że obecna rada jest samodzielna, czyzby poprzednia taka nie
była? Czy aktywność na rzecz swoich środowisk oznacza budowę każdej dróżki we wsi lub świetlicy.
[18:27:10] <atobota> Obecna Rada na pewno funkcjonuje inaczej niż poprzednie. A to, że Radni dbaja
o swoje środowiska, ja odbieram to jako bardzo dobry objaw postawy reprezentanta swoich
wyborców.
[18:27:15] <~Gryk> Widzisz Dore tyle że ja za pracą w świecie i to mnie boli mocno!! bo dość
budowlańców w mielniku!!
[18:28:59] <atobota> Podajcie propozycję, kto jeszcze z Gminy Mielnik ma uprawnienia budowlane,
architektoniczne - bo są to ludzie bardzo nam potrzebni. Pod koniec stycznia będzie konkurs na
stanowisko do zagospodarowania przestrzennego. Oczekuję wieeelu zainteresowanych kandydatów
po kierunku studiów zagospodarowanie przestrzenne, budownicto, geodezja itp.
[18:29:02] <~kampus> w sprawie mostu: czy mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat
budowy mostu w Mielniku?
[18:29:18] <atobota> Tak, wczoraj na spotkaniu wyrazili poparcie dla tej inicjatywy.
[18:29:20] <~kampus> Dziękuję za odpowiedzi. Do widzenia.
[18:29:38] <atobota> Dziękuję za spotkanie, do widzenia.
[18:29:41] <~AKKA> czy romowa z prezesem dała jakies konkretne wyniki? kiedy podjete zostna
działania?
[18:30:25] <atobota> Podjęto na razie doraźne działania typy ręczne mycie kół, a przy realizacji nowej
ulicy Białej przewidziane są szersze działania związane z czyszczeniem pojazdów.
[18:30:29] <~dore> To pewnie gdzies spisuja to co sie dzieje na sesjach. Zaraz wójt nam powie gdzie
mozna poczytac.
[18:31:01] <atobota> W zakłądce "Rada Gminy" znajdują się protpkóły z każdej sesji i komisji.
[18:31:10] <~Mirek22> Czy poprawa jakości dróg to tylko lanie asfaltu gdzie się da, nie ma innych
bardziej ekologicznych czy ciekawszych sposobów (wyłączam z tego kostkę betonową)?
[18:31:19] <atobota> A co Pan proponuje?
[18:31:31] <~obserwator> Myslę, że wyborcy za 3 lata zweryfikuja swoje wybory, co do
funkcjonowania rady, to myślę że działa tak samo jak poprzednia, nawet gorzej, bo w poprzedniej
pan stanowił pewną opozycje, teraz nie ma żadnej
[18:31:56] <atobota> Bo wszystke podejmowane decyzje służą mieszkańcom gminy.
[18:32:13] <~dore> dziekuje za info.
[18:32:22] <~Mirek22> Na wczorajszym spotkaniu z mieszkńcami Milenika nie widziłem entuzjazmu
co do budowy mostu. Chyba, że milczenie zebranych przyjmniemy jako entuzjazm.
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[18:32:50] <atobota> Ja natomiast słyszałem wiele głosów potwierdzających. Natomiast milczący nie
wnoszą nic.
[18:32:53] <~Mirek22> Do widzenia
[18:33:45] <atobota> Dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Jeśli potrzeba jest szerszych wyjaśnień i
informacji - zapraszam do urzędu jak również do skorzystania z drogi mailowej. Mój adres
a.tobota@mielnik.com.pl
[18:33:49] <~dore> ja bylam. Do mostu sie wszyscy zgodzili. Nikt nie krzyczal
[18:33:58] <atobota> Tak samo to oceniam.
[18:34:18] <atobota> Do spotkania w marcu.
[18:34:54] <~obserwator> Boja się, szepczą po katach ale boja siewójta
[18:34:55] <~dore> nowoczesny wojt. strona, mejle, fajnie :)
[18:36:10] <~obserwator> Dore czy ty pracujesz w gminie lub innej gminnej instytucji
[18:36:49] <~dore> jeszcze jestem za mloda
[18:37:43] <~obserwator> To masz zamiar pracować i chcesz sie przypochlebić. Dobrze to robisz,
Wojta tak lubi
18:40:11] ===- bert4
[18:41:23] ===- ~obserwatr88 (Połączenie zerwane - Użytkownik nie odpowiada)

/end

