
26 października 2011

DATE 25-10-2011

Aktualny temat: Czat z Wójtem Gminy Mielnik

17:03:01 <atobota>Witam serdecznie, oczekuj ę na pytania.

17:04:03 <~superman445>Witam wszystkich mam nadziej ę Ŝe czas ura Ŝonej dumy, chorych ambicji 

i niestosownych uwag ju Ŝ min ą i teraz wszyscy b ędziemy starac si ę by Ŝycie w naszej gminie 

było lepsze. Panie wójcie jakie inwestycje poprawia j ące nasze warunki bytowe i rozwojowe ma 

Pan w planie zrealizowac

17:07:27 <atobota>do superman445: Jeszcze raz witam . Plan inwestycyjny nakre ślili śmy sobie 

ambitny. Najwa Ŝniejsze sprawy, których realizacja rozpocznie si ę w przyszłym roku to 

kanalizacja w całym Mielniku. Budowa kładki pieszo- rowerowej przez Bug w Niemirowie, 

wykonanie do ko ńca 2014 roku. Budowa O środka Wodnego Rekreacji i Lecznictwa, budowa do ko ńca 

2015. Odwiert w celu wydobycoa wód leczniczych w la tach 2013-2014. Przebudowa centrum 

Mielnika, rozstrzygni ęcie konkursu do 15.11.2011, realizacja 2013-2014.

17:10:26 <atobota>Przygotowania do budowy stanicy k resowej i budowy mostu na Bugu. Okres 

organizacyjny i prawny oraz projektowy do 2015. Bud owa świetlic w Radziwiłłówce i 

Pawłowiczach, rozbudowa dwóch innych oraz projektow anie kanału sanitarnego z Moszczony przez 

Osłowo i jego wykonanie do 2016 roku. Planujemy rea lizacj ę dróg Mielnik-Grabowiec, 

Osłowo-Moszczona, Mielnik-Adamowo, Wilanowo-Tokary.  W porozumieniu z województwem w 

przyszłym roku b ędzie nowy asfalt na drodze wojewódzkiej z Adamowa d o granicy.

17:10:32 <~superman445>To prawda plan jest naprawde  ambitny, a które ztych inwestycji 

trakruje Pan priorytetowo. które s ą Pana "oczkiem w Głowie"

17:11:22 <atobota>Priorytetowe s ą: kanalizacja i przebudowa Mielnika, odwierty, base n i most.

17:11:23 <~Ilovemielnik>witam wszystkich

17:11:23 <~mp3>Dzie ń dobry Panie Wójcie i wszyscy Czatowicze

17:11:45 <atobota>mp3 Dzie ń dobry

17:11:57 <gzegzulka>Witam Pana Wójta oraz wszystkic h obecnych...

17:12:23 <atobota>Witam jeszcze raz wszystkich.

17:13:45 <atobota>Szanowni Pa ńswto, wiem, Ŝe nasze plany inwestycyne s ą obarczone ryzykiem. 

Mam jednak nadziej ę, Ŝe wspólnymi siłami i z świetnym zespołem pracowników uda nam si ę 

wi ększo ść z nich zrealizowa ć.

17:14:31 <~superman445>No tak ale która ś musi byc traktowana przez Pana priorytetowo, któr ą 

z tych inwestycji chciałby Pan wykonac najbardziej

17:14:54 <atobota>Kanalizacja w Mielniku, to koniec zno ść.

17:15:47 <~mp3>Je śli b ędzie cho ć w połowie tak dobrze, jak przy zbieraniu funduszy na 

niepełnosprawnego chłopaczka z Sutna, to b ędzie buduj ąco. Wielki szacun za t ę aukcj ę!

17:16:38 <atobota>Mnie to te Ŝ bardzo cieszy, gdy przy zabawie mo Ŝemy zrobi ć po Ŝyteczn ą 

rzecz. A Pa ństwa zdaniem, które inwestycje powinny by ć priorytetowe?

17:16:55 <~superman445>Popieram Pana zdanie, a kied y zakłada Pan fizyczne działanie 

kanalizacji w naszej Gmninie

17:17:28 <atobota>Realizacja nast ąpi od lipca 2012 do lipca 2014.

17:18:47 <~superman445>do mp3 to prawda bardzo fajn y pomysł z aukcj ą i w ogóle super cała 

impreza, gratulacje dla szkoły, goksiru, Pani i Pan owi Wójt

17:18:48 <atobota>Co Pa ństwo s ądzicie o informatorze gminnym? Czy powinni śmy to kontynuowa ć?

17:20:46 <~piti>Informatorek w tre ść bardzo bogaty, ale ju Ŝ mnei sie o uszy obiło, Ŝe i 

bogato kosztowało jego wydanie. Jak z tym jest Pani e Wójcie?

17:21:42 <~mp3>Wreszcie info dociera do wszystkich.  Młodzi czytaj ą w necie, a starsi wol ą 

papierowe wydanie. Fajny pomysł z tym informatorem.

17:21:45 <atobota>Wydali śmy 1100 egzemplarzy. Całkowity koszt to 5800 zł. Pr osz ę oceni ć czy 

to drogo.

17:21:47 <~superman445>Moim zdaniem jak najbardziej  tak, gdy Ŝ mieszka ńcy powinni wiedziec co 

dzieje si ę w naszej gminie, no chyba Ŝe ich to nie interesuje to nie musz ą czytac

17:22:01 <atobota>Po pierwszym listopada b ędziemy konsultowa ć z mieszka ńcami Mielnika 

projekty koncepcji przebudowy Placu Ko ściuszki. Zamie ścimy te Ŝ informacje w internecie, 

makiety b ędzie mo Ŝna obejrze ć w Urz ędzie Gminy.

17:23:30 <~piti>No to w sumie tak drogo nie wychodz i, bo jakby tak w ka Ŝdym numerze Głosu po 

stronie wykupi ć dla gminy, to pewnie by wi ęcej wyszło.
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17:23:50 <~superman445>Czy to znaczy Ŝe ka Ŝdy z mieszka ńców b ędzie mógł zgłosic swoje uwagi 

na temat projektu? 

17:23:53 <atobota>Na tym etapie projektowym wszystk ie dobre uwagi mog ą by ć jeszcze 

uwzgl ędnione. Bardzo prosz ę o zainteresowanie si ę nadesłanymi pracami projektowymi.

17:24:00 <atobota>Rzeczywi ście, cena byłaby o jedn ą trzeci ą wy Ŝsza.

17:24:02 <~Ilovemielnik>Mam pytanie dotycz ące mostu na Bugu. Gdzie miałby si ę on znajdowac? 

I czy na pewno jest potrzebny? 

17:24:57 <~mp3>Nareszcie centrum mo Ŝe o Ŝyje. Czekam z niecierpliwo ści ą! Tylko, Ŝe to dopiero 

w 2013 roku, jak dobrze czytam?

17:25:12 <atobota>Most jest planowany w miejscu obe cnie budowanej nowej przeprawy promowej 

na Przedmie ściu.

17:25:20 <atobota>Moim zdaniem most jest bardzo pot rzebny, ale tylko dla ruchu turystycznego.

17:25:23 <~superman445>A za głos siemiatycz mieszka ńcy musieli by zapłacic a tu maj ą wiele 

informacji za darmo

17:25:25 <atobota>Niestety sprawy administracyjne t roch ę trwaj ą.

17:26:02 <~piti> śeby tylko TIRY nie jexdziły, bo to b ędzie lipa!

17:26:57 <~superman445>Czy most ma słu Ŝyc do ruchu samochodowego? jak wyeliminujemy ruch T IR 

bo tego przecierz chyba nie chcemy, nawet nasza inf rastruktura drogowa nie jest na to 

przygotowana

17:27:01 <~Ilovemielnik>Czy to onznacza, Ŝe most miałby ograniczon ą no śność? Bo nie 

chcieliby śmy, by 'rozjechali' nam Mielnik. 

17:27:13 <atobota>Planowany most ma nie dopuszcza ć pojazdów dwuczłonowych i trasa b ędzie 

wiodła drog ą Krawczanka a Ŝ do drogi wojewódzkiej. Mielnik zostanie tylko dla ruchu 

turystycznego.

17:28:07 <~piti>O, to dobrze.

17:28:10 <~superman445>A w którym miejscu miał by s i ę znajdowac ten most

17:28:11 <atobota>Obecny stan naszych dróg oraz ogr aniczenia na nich co do no śności nie 

pozwalaj ą na ruch takich pojazdów.

17:28:42 <atobota>Most na Przedmie ściu, w miejscu, w którym był do 1916 roku.

17:29:08 <~mp3>i glo śno by było. Jak mamy byc uzdrowiskiem, to nam TIRy nie sa potrzebne.

17:29:49 <atobota>B ędziemy obj ęci stref ą uzdrowiskow ą A, B i C, co te Ŝ wyklucza tego typu 

ruch pjazdów.

17:29:50 <~superman445>Czy budowe stanicy planuje P an jako inwestycj ę jednorazow ą czy b ędzie 

Pan j ą realizował etapami

17:31:00 <~superman445>Gratuluj ę Panu wiedzy historycznej na temat naszej miejscowo ści, 

naprawd ę 

17:31:02 <atobota>Planujemy budow ę w dwóch etapach. Przewidziany teren pod stanic ę to 10ha. 

Nie sta ć nas dzi ś nawet przy wsparciu środkami unijnymi by wybudowa ć to w jednym etapie.

17:31:06 <~piti>A kasy na to wszystko w gminie star czy?

17:32:57 <atobota>Wszyscy jeste śmy zaanga Ŝowani w pozyskiwanie środków zewn ętrznych. Most 

będzie realizowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury, tak jak i kł ądka w Niemirowie. Na 

kładk ę s ą ju Ŝ zabezpieczone pieni ądze 5,5 mln. Przy pozostałych inwestycjach nasze pr ojekty, 

rozmowy i starania s ą mocno zaawansowane.

17:33:09 <~mp3>Dlaczego dzis ten czat tak wolno idz ie?

17:33:25 <atobota>Odpowiadam na bie Ŝąco.

17:33:44 <~Ilovemielnik>Jak Pan chce sobie poradzi ć z nielekkimi jednoczlonowymi pojazdami, 

jak teraz mimo zakazu ruchu, mkn ą na pełnym gazie motocrossowcy/kładowcy rozje ŜdŜaj ąc brzeg 

i niemiłosierni8e rycz ąc?

17:34:40 <atobota>Nie mówiłem o tym, bo jest to dop iero sfera wst ępnych rozmów, ale 

planujemy pozyskanie około 40ha na specjalne tory c rossowe dla quadów i podobnych sportów.

17:34:48 <~superman445>10 ha! to naprawd ę pot ęŜna inwestycja która z pewno ści ą przyci ągnie 

rzesz ę turystów to ja Ŝycz ę powodzenia Panie Wójcie i mam nadziej ę Ŝe osi ągnie Pan swój cel 

bo jest to du Ŝa alternatywa dla naszej miejscowo ści 

17:35:45 <atobota>Mamy ju Ŝ wst ępne opracowanie dotycz ące stanicy. Postaram si ę je zamie ści ć 

na naszej stronie do ogólnego wgl ądu. W przyszłym tygodniu konsultujemy to w Urz ędzie 

Marszałkowskim.

17:35:56 <~piti>czy ja dobrze czytam? bedzie jakis tor dla jednosladów i qadów?
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17:37:00 <~piti>a gdzie on bedzie?

17:37:04 <~Ilovemielnik>w jakim celu takim tor? w u zdrowisku si ę wypoczywa i leczy a nie 

szaleje.

17:37:06 <atobota>Tak, bo wi ększo ść z nas nie Ŝyczy sobie niszczenia strefy Natury 2000. 

Rozumiem potrzeb ę takiego miejsca i planowane jest w znacznej odległ osci od naszych 

miejscowo ści.

17:37:07 <~emigrant>Witam wszystkich

17:38:35 <atobota>Starsi i potrzebuj ący b ędą si ę leczy ć, natomiast musimy pomy śle ć równie Ŝ o 

młodych i pasjonatach sportów motorowych.

17:38:39 <~piti>no to niezle. Chyba nareszcie cywil izacja dojdzie do gminy mielnik.

17:39:48 <~mp3>wyglada na to, ze nowy wojt chce w k ilka lat nadrobic zaległosci 

kilkudziesieciu. 

17:40:38 <okulus>Musz ę powiedzie ć Ŝe bardzo mi si ę podoba pomysł aby miał powsta ć taki tor 

dla kładów i motorów

17:40:41 <atobota>Chciałbym, ale to chyba niemo Ŝliwe. Na pewno trzeba stworzy ć solidne 

podstawy do rozwoju i kontynuacji w przyszłosci.

17:40:43 <gzegzulka>łatwo nie b ędzie.

17:40:45 <~piti>he he, no... kibicujemy mu czy wygw izdujemy?

17:41:24 <atobota>Najlepiej zakasa ć r ękawy i pomóc. B ędę bardzo Wam wdzi ęczny, a na pewno 

będzie to słu Ŝyć nam wszytskim.

17:43:25 <atobota>Co zauwa Ŝacie Pastwo swoim krytycznym okiem, Ŝe warto zmieni ć w 

najbli Ŝszej przyszłos ći?

17:45:57 <atobota>Szanowni Pa ńswto, mamy ju Ŝ pierwsz ą wst ępną koncepcj ę wraz z wizualizacj ą 

naszego Wodnego O środka Rekreacji i Lecznictwa. Jest on do wgl ądu w Urz ędzie Gminy u Pana 

Romaniuka. W tej sprawie te Ŝ ka Ŝda uwaga jest cenna.

17:46:05 <~piti>Kwiaty, wiecej kwiatow, jakies lawe czki, Ŝeby tak przyjazniej jakos było.

17:46:33 <atobota>Tak, do ko ńca kwietnia mamy mie ć projekt zieleni w Mielniku.

17:46:34 <~superman445>Na pewno nal ęzy załatwi probL ęsaj ącymi si ę psami. Czy podj ął Pan ju Ŝ 

jakie ś działania w tym kierunku

17:47:23 <atobota>W tym roku odłowili śmy około 20 psów. Udało si ę, Ŝe wi ększo ść z nich 

znalazła nowych gospodarzy.

17:47:24 <~Ilovemielnik>Poprawi ć segregacj ę śmieci.

17:48:13 <atobota>Jest nowa ustawa dotycz ąca gospodarki odpadami komunalnymi i w 2012 roku 

wszyscy b ędą zobligowani do segregacji śmieci.

17:48:15 <~piti>No, niech sie psiaki rozda mieszkan com i bedzie po sprawie.

17:49:24 <atobota>Niestety, cz ęść bezpa ńskich psów była najprawdopodobniej miejscowa. W 

przyszłym roku poszerzamy teren i wyposa Ŝymy w du Ŝo lepsze warunki do przechowywania 

odłowionych zwierz ąt.

17:49:26 <~mp3>A jak ta segregacja bedzie wygladała ? Kazdy do domu dostanie worki czy moze 

jakies dodatkowe pojemniki?

17:50:56 <atobota>Opracowujemy wła śnie system. Zgodnie z ustaw ą wszystkie gospodarstwa b ędą 

płaci ć opłaty bez wzgl ędu na to czy wystawiaj ą śmieci czy nie. Takie rozwi ązanie narzuca 

ustawa. Najprawdopodobniej b ędą ustalone dni odbioru poszczególnych rodzajów segre gowanych 

śmieci.

17:50:57 <~Ilovemielnik>Czy w zwi ązku z konieczno ści ą segregacji śmieci, opłata wzro śnie? 

Jeśli tak, to w jakim stopniu?

17:51:43 <atobota>Przypuszczam, Ŝe opłata nie wzro śnie. W zwi ązku z segregacj ą powinna 

nieznacznie ulec obni Ŝeniu.

17:51:45 <~Ilovemielnik>A co z projektem dotycz ącym solarów? Czy lista ch ętnych jest ju Ŝ 

zamkni ęta? Czy mo Ŝna si ę jeszcze zgłasza ć?

17:53:08 <atobota>Mamy kłopoty z rozstrzygni ęciem naszego projektu przez realizatorów - 

Ministerstwo. W zwi ązku z tym, Ŝe nie ma jeszcze rozstrzygni ęcia, przyjmujemy jeszcze wnioski.

17:54:27 <~piti>Fajnie, to powiem dziadkom, bo prze gapili termin.

17:55:17 <atobota>Niech zgłosz ą spraw ę do Pani Marty Koroluk w Urz ędzie Gminy.

17:56:08 <~Ilovemielnik>Jakie s ą zwi ązane indywidualne koszty z projektem solarów? I czy  

zło Ŝenie wniosku jest równoznaczne ze zobowiazaniem sie  z doprowadzeniem sprawy do konca?

17:57:11 <atobota>Koszt to 10-15% warto ści solarów, a zgłoszenie nie jest zobowi ązuj ące.
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17:57:12 <~superman445>Czy w przyszłym roku te Ŝ planowana jest zbiórka azbestu

17:58:35 <atobota>Raczej nie, gdy Ŝ moŜliwo ść dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska b ędzie dopiero w 2013 roku. Ale od stycznia 2012 roku  b ędziemy zbiera ć deklaracje 

osób ch ętnych, które chc ą si ę pozby ć azbestu i szuka ć innych mo Ŝliwo ści sfinansowania.

17:58:36 <~mp3>ja jeszcze do informatora wroce. Moz e by w nim umie ści ć prace dzieciaków z 

świ ęta szkoły. Pewnie ch ętnie si ę nimi pochwal ą. Rodzicom te Ŝ b ędzie miło.

17:59:18 <~Ilovemielnik>Panie Wójcie, mo Ŝe jakie ś ogłoszenia na tablicach ogłosze ń? My śl ę, 

Ŝe takich 'dziadków' co przegapili termin jest wiece j:)

17:59:22 <atobota>Tak, szkoła przygotowuje do infor matora materiały ze swoich dokona ń, w tym 

ze Świ ęta Szkoły.

18:00:00 <atobota>Ogłoszenia o wnioskach na solary damy jeszcze w Informatorze.

18:00:13 <atobota>Dzi ękuj ę za podpowied ź.

18:00:41 <~Ilovemielnik>Ale Ŝ prosz ę ;-)

18:02:35 <atobota>Chc ę si ę pochwali ć, Ŝe mamy ju Ŝ dwa nowe promy, które b ędą pływały od 

przyszłej wiosny. Mo Ŝna je zobaczy ć w Niemirowie.

18:02:41 <~superman445>Panie wójcie jak my jako mie szka ńcy mo Ŝemy Panu pomóc by zamierzone 

przez pana inwestycje zostały jak najszybciej zreal izowane

18:03:31 <~piti>syf jest na ulicach ogromny, zarosn i ęte chodniki, ulice całe w piaski. Teraz 

jesieni ą dodatkowo pełnoli ści

18:03:35 <atobota>Przesyłajcie swoje uwagi, podpowi edzi, a to b ędzie wa Ŝna pomoc, bo pozwoli 

unikn ąć bł ędów. Naprawd ę to wazne.

18:03:35 <~piti>A jaki ma Pan pomysł na utrzymanie czysto ści w gminie?

18:04:49 <atobota>Mo Ŝe zauwa Ŝyli ście Pa ńswto jak zmieniaj ą sie pobocza naszych dróg 

dojazdowych. Zmieni si ę te Ŝ sposób organizacji pracy zwi ązanej z utrzymaniem czysto ści w 

Mielniku - od wiosny powinno to by ć jeszcze bardziej zauwa Ŝalne.

18:04:50 <~Ilovemielnik>Jak gmina przygotowana jest  do zimy? Grzane wino juz zrobione?:P

18:06:26 <atobota>Zima nadejdzie, to wiem :) Przygo towania prowadzone przez ZGK prowadzone 

są pełn ą par ą. Zabezpieczamy piasek i sól do posypywania jezdni.  Ilos ć sprz ętu jest 

wystarczaj ąca. Nie powinno by ć wi ększych problemów przy normalnej zimie. Jak b ędziemy mieli 

Syberi ę, te Ŝ spróbujemy sobie poradzi ć.

18:06:27 <~superman445>Rozumiem, Ŝe promy s ą cz ęści ą realizacji Bug rajem dla turysty a jak 

wygl ąda realizacja pozostałej cz ęści bug rajem dla turysty

18:07:22 <atobota>Tak, chocia Ŝ reklamujemy sposób wykonania przystani promowych. Obecnie na 

terenie naszej gminy wykonywane s ą ście Ŝki rowerowe.

18:07:23 <~Ilovemielnik>A co z grza ńcem?:)

18:07:40 <atobota>Po sko ńczonej robocie. Wiosn ą ;)

18:08:32 <~emigrant>nie uwaza Pan ze za duzo młodzi ezy opuszcza gmine??

18:10:07 <atobota>Tak, powoli umieramy. Poszukujemy  osób z terenu gminy, które maj ą 

wykształcenie: zagospodarowanie przestrzenne, zamów ienia publiczne, budowlane, Je śli tacy 

są, niech si ę zgłosz ą - zatrudni ę.

18:10:42 <~Ilovemielnik>Czy imprezy letnie wróc ą do Topoliny? Moim zdaniem imprezom na 

stadionie brakowało klimatu.

18:11:35 <atobota>Topolina b ędzie go ściła latem tylko imprezy kameralne. Pozostałe b ędziemy 

starali si ę tak realizowa ć, by nabrały swojego własnego klimatu.

18:11:37 <~emigrant>a co z tymi ktorzy sa po matura ch ??

18:13:45 <atobota>Obecnie potrzebujemy konkretnych fachowców, by wypracowa ć inwestycje, 

które spowoduj ą powstanie miejsc pracy dla osób które maj ą średnie wykształcenie lub 

zawodowe. Dzi ś musimy dopiero to stworzy ć. Nie chodzi o to, by zatrudni ć kolejne osoby z 

gminy, lecz, by zatrudni ć osoby, których praca da rzeczywisty rozwój.

18:13:48 <~Ilovemielnik>uczyc sie:)

18:13:50 <~piti>Ci po maturach powinni isc na studi a

18:14:29 <atobota>Po maturze czy nie, wszyscy powin ni śmy si ę ci ągle uczy ć, by zdobywa ć nowe 

umiej ętno ści, takie teraz sa czasy.

18:16:49 <atobota>Poszukujemy bardzo pasjonatów, kt órzy doł ączyliby do zespołu pracuj ącego 

nad koncepcj ą stanicy, bo mo Ŝe w przyszło ści stanie si ę ona ich miejscem pracy.

18:16:54 <~emigrant>wiele osob ma problemy finansow e by uczyc sie dalej a przydawali by sie 

wiec moze warto je zatrudniac i dawac szanse dalsze go kształcenia. Wielu pracownikow gminy 
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robilo studia podczas pracy

18:18:32 <~superman445>Czy chciałby Pan byc wójtem przez 20 lat tak jak poprzednik?

18:19:03 <atobota>Tak, takie rozwi ązanie jest mo Ŝliwe. Ale obecnie przy tym tempie planów 

inwestycyjnych niewiele jest czasu na zdobywanie um iej ętnosci poprzez praktyk ę. Ale w 

przyszło ści trzeba mie ć to na uwadze.

18:19:10 <atobota>Nie, a na pewno niechciałbym po s obie pozostawi ć takiej spu ścizny.

18:19:12 <~Ilovemielnik>Czy jakie ś efekty przyniosły 'nieoczekiwane' wizyty Premiera i 

Prezydenta?;)

18:20:15 <atobota>Premiera tak, Prezydenta - liczym y przy realizacji zada ń zwiazanych z 

inicjatyw ą budowy pomnika na 100-lecie Odzyskania Niepodległo ści.

18:21:39 <~Ilovemielnik>A w piłk ę na naszym pi ęknym stadionie z Premierem zagracie?:)

18:23:22 <atobota>Mamy oficjalne pismo z kancelarii  premiera o mo Ŝliwo ści takiego spotkania 

na murawie naszego stadionu w drugim kwartale przys złego roku. Sam jestem ciekaw, co z tego 

wyjdzie.

18:23:23 <atobota>Małysz, jaki to adres?

18:24:19 <~malysz>gmina@mielnik.com.pl

18:24:27 <atobota>I kiedy mail był wysłany - mo Ŝemy to sprawdzi ć.

18:24:55 <atobota>Czy za pomoc ą formularza czy bezpo średnio na adres mailowy?

18:25:25 <~Ilovemielnik>B ędzie komplet widzów na tym meczu;)

18:25:28 <~malysz>szczerze to nie mam pojecia kiedy  ale wyslal to moj kolegoa a mowil mi o 

tym bodajze na poczatku wrzesnia

18:25:29 <~malysz>tego nie wiem ale na pewno nie do stal odpowiedzi

18:26:34 <atobota>Nie wiem, czy mail doszedł. Je Ŝeli wysłał i nie odpowiedziałem, to bardzo 

go przepraszam. Popro ś by sformułował swoje pytanie jeszcze raz i wysłał na mój adres 

a.tobota@mielnik.com.pl

18:26:38 <~malysz>rozumiem ze nie Pan a kto ś inny obsługuje gminna skrzynke e-mail

18:27:07 <atobota>Nie ja, ale je śli s ą pytania do mnie to powinny do mnie trafi ć i za to 

przepraszam.

18:28:08 <~Ilovemielnik>A jak skomentuje Pan wybory  do Parlamentu? Czy jest Pan z nich 

zadowolony w cz ęści dotycz ącej gminy.

18:29:36 <atobota>Z perspektywy naszych zamierze ń inwestycyjnych i prowadzonych ju Ŝ 

wczesniej działa ń, wynik wyborów do parlamentu wydaje si ę by ć korzystny. Cieszy mnie, Ŝe 

osoby, które nasz ą gmin ę odwiedzały i j ą wspieraj ą, b ędą reprezentowa ć Podlaskie w 

parlamencie i senacie.

18:29:45 <~malysz>prosze mnie zle nie zrozumiec,nie  mam pretensji tylko chcialem to 

zweryfikowac bo kolega ktory to pisal czesto do mni e dzwoni i wypytuje o sytuacje w naszej 

gminie

18:30:21 <~piti>Frekfencja w gminie mielnik była na jwy Ŝsza w województwie chyba.

18:31:19 <atobota>Tak, cieszy mnie to bardzo, bo to  znaczy, Ŝe nasi mieszka ńcy s ą 

zaanga Ŝowani nie tylko w to, co maj ą na swoim podórku, ale i szerzej.

18:31:21 <~superman445>Ja powoli b ędę si ę ju Ŝ Ŝegnał pozdrawiam wszystkich a dla Pana Panie 

Wójcie Ŝycz ę wytrwało ści w d ąŜeniu do zamierzonych celów, której Panu jak widac n ie brakuje 

18:31:35 <atobota>Rozumiem, tak Ŝe prosz ę o kontakt lub mo Ŝliwo ść przekazania koledze naszego 

informatora.

18:31:44 <atobota>Ja równie Ŝ dzi ękuj ę Panu za spotkanie.

18:31:46 <~Ilovemielnik>Co z internetem szerokopasm owym? 

18:32:58 <atobota>Spraw ę załatwiania przej ął Urz ąd Marszałkowski. Budow ą naszej kładki w 

Niemirowie zainteresowane s ą ju Ŝ firmy telekomunikacyjne, które chc ą podwiesi ć pod kładk ą 

kable, w tym do internetu szerokopasmowego. To dla nas szansa.

18:33:40 <~malysz>a czy nie ta ńsze byłoby rozi ązanie radiowe?

18:34:17 <~Ilovemielnik>A co z ulic ą Biał ą, przecie Ŝ pami ęta jeszcze Gomułk ę?

18:34:23 <atobota>Uczestniczymy w dwóch projektach,  oba b ędziemy realizowa ć.

18:34:56 <atobota>Biała, tak jak wszystkie pozostał e ulice Mielnika, b ędzie przebudowywana 

po wykonaniu kanalizacji.

18:35:21 <atobota>Szanowni Pa ństwo, zbli Ŝamy si ę do ko ńca. Prosz ę o ostatnie pytania.

18:35:21 <~malysz>a nie lepiej sie skupic na jednym  i zrobic to dobrze nie tracac czasu na 

oba?
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18:36:11 <atobota>Jeden z projektów to sie ć szkieletowa, a drugi to projekt uzupełniaj ący, 

maj ący na celu powstanie sieci dystrybucyjnej, mi ędzy innymi na terenie naszej gminy.

18:36:54 <~Ilovemielnik>Dziekuj ę za rozmow ę i konkretne odpowiedzi. śycz ę sił do realizacji 

celów, oby wyborcy si ę na Panu nie zawiedli.

18:38:07 <~malysz>ok,w takim razie mam jedno zasadn icze pytanie?jakimi kategoriami kierowal 

sie Pan zatrudniajac dyrektora w Goksir?czasami slu chajac tego Pana jak przemawia i nie 

potrafi poslugiwac sie poprawna polszczyzna zastana waim sie co tai czlowiek robi na takim 

stanowisku w naszej gminie...

18:38:52 <atobota>My śl ę, Ŝe to naprawd ę dobry wybór. 

18:38:53 <~piti>A jak zaj ęcia z p. Nowaczukiem?

18:39:29 <atobota>Zaj ęcia trwaj ą. A o poziom satysfakcji nale Ŝy pyta ć dzieci i ich rodziców. 

Ja negatywnych opinii nie słyszałem.

18:39:32 <atobota>Dzi ękujemy za zainteresowanie. Je śli b ędziecie Pa ńswto mieli dalsze 

pytania, prosz ę pzresyła ć je przez formularz kontaktowy na stronie Urz ędu lub na mój adres. 

Dzi ękuj ę i zapraszam na nast ępne spotkanie na poczatku grudnia.

18:40:11 <~malysz>opinia publiczna jednak twierdzi inaczej i coraz wiecej osob jest 

nieprzychylna tej osobie.niech Pan wezmie to sobie do serca albo poprostu popyta ludzi...

18:40:36 <atobota>Dzi ękuj ę za opini ę. 

18:41:05 <~mp3>A ja my śl ę, Ŝe to dyrektor jakiego nam mo Ŝe niejedno miasto pozazdro ści ć, nie 

tylko gmina.

18:41:34 <atobota>Moim zdaniem to dobry mened Ŝer kultury.

18:41:40 <~malysz>czas poka Ŝe.wewnatrz mielnika nie ma ten czlowiek dobrej opin ii

18:42:42 <~malysz>mened Ŝera to mu jeszcze daleko...

18:42:49 <~piti>przecie Ŝ małysz to si ę zna na skakaniu, mo Ŝe na prowadzeniu auta, ale jak 

wida ć nie na kulturze.

18:42:54 <atobota>Rozumiem, Mielnik si ę czasem kieruje dziwnymi prawami i opiniami. Mam 

nadziej ę, Ŝe dokonania Pana Michała przekonaj ą Pana.

18:42:58 <~superman445>zgadzam si ę z mp3 a co takiego złego ma ów Dyrektor? to Ŝe nie jest 

st ąd, poprzedni te Ŝ nie był

18:44:25 <~superman445>A ja gratuluj ę wyboru Mielnik nie pami ęta by na takim stanowisku 

pracował kto ś z tytułem doktora

18:44:32 <~malysz>mamy demokracje wiec kazy moze mi ec swoje zdanie.prosze zapytac chocby 

ludzi z rady gminy co sadza na temat Pana Dyrektora

18:44:35 <atobota>Szanowni Pa ńswto, naprawd ę Pa ńswta po Ŝegnam bo chc ę jeszcze wróci ć do 

dzieci i Ŝony dzisiaj. Było mi niezmiernie miło, bo spotkanie  dzisiaj było bardzo rzeczowe. 

Dzi ęki za wszystkie cenne uwagi.

18:44:59 <~mp3>ha ha "ludzie na Mielniku gadaj ą" te Ŝ mi argument! Ludzie du Ŝo mówi ą i co? 

18:45:28 <~malysz>trzeba pamietac ze to sa wyborcy. ..

18:45:33 <atobota> śycz ę miłego wieczoru. Do widzenia.

18:46:06 <~Ilovemielnik>Dziekuj ę za rozmow ę jeszcze raz, nawzajem milego wieczoru. I czekam 

na nastepne spotkanie:)

18:46:24 <~superman445>A po za tym ów dyrektor umie  si ę chociarz wypowiedzie ć...........

18:46:25 <~piti>Trzeba dobrze wywi ązywać si ę ze swoich zada ń, a nei stale my śle ć o wyborach 

"malysz"

18:46:26 <~malysz>POzdrawiam.

18:46:56 <~piti>o, wida ć kogo zwolennikiem jest malysz

18:47:28 <~mp3>a dyrektor do PO nie nale Ŝy, wi ęc jest be...

18:47:37 <~malysz>Pana wójta ale na pewnoo nie dyre ktora
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