
Czat z Wójtem Gminy Mielnik – zapis czatu z 25 października 2011 roku 

[zachowano oryginalną pisownię wypowiedzi] 

 [17:03:16] <atobota> Witam serdecznie, oczekuję na pytania. 

[17:04:19] <~superman445> Witam wszystkich mam nadzieję że czas urażonej dumy, chorych ambicji i 

niestosownych uwag już miną i teraz wszyscy będziemy starać się by życie w naszej gminie było lepsze. 

Panie wójcie jakie inwestycje poprawiające nasze warunki bytowe i rozwojowe ma Pan w planie 

zrealizowac 

 [17:07:43] <atobota> do superman445: Jeszcze raz witam. Plan inwestycyjny nakreśliliśmy sobie 

ambitny. Najważniejsze sprawy, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku to kanalizacja w 

całym Mielniku. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Bug w Niemirowie, wykonanie do końca 2014 

roku. Budowa Ośrodka Wodnego Rekreacji i Lecznictwa, budowa do końca 2015. Odwiert w celu 

wydobycoa wód leczniczych w latach 2013-2014. Przebudowa centrum Mielnika, rozstrzygnięcie 

konkursu do 15.11.2011, realizacja 2013-2014. 

 [17:10:41] <atobota> Przygotowania do budowy stanicy kresowej i budowy mostu na Bugu. Okres 

organizacyjny i prawny oraz projektowy do 2015. Budowa świetlic w Radziwiłłówce i Pawłowiczach, 

rozbudowa dwóch innych oraz projektowanie kanału sanitarnego z Moszczony przez Osłowo i jego 

wykonanie do 2016 roku. Planujemy realizację dróg Mielnik-Grabowiec, Osłowo-Moszczona, Mielnik-

Adamowo, Wilanowo-Tokary. W porozumieniu z województwem w przyszłym roku będzie nowy asfalt 

na drodze wojewódzkiej z Adamowa do granicy. 

[17:10:48] <~superman445> To prawda plan jest naprawde ambitny, a które ztych inwestycji trakruje 

Pan priorytetowo. które są Pana "oczkiem w Głowie" 

 [17:11:37] <atobota> Priorytetowe są: kanalizacja i przebudowa Mielnika, odwierty, basen i most. 

[17:11:38] <~Ilovemielnik> witam wszystkich 

[17:11:39] <~mp3> Dzień dobry Panie Wójcie i wszyscy Czatowicze 

 [17:12:00] <atobota> mp3 Dzień dobry 

[17:12:12] <gzegzulka> Witam Pana Wójta oraz wszystkich obecnych... 

 [17:12:38] <atobota> Witam jeszcze raz wszystkich. 

 [17:14:01] <atobota> Szanowni Pańswto, wiem, że nasze plany inwestycyne są obarczone ryzykiem. 

Mam jednak nadzieję, że wspólnymi siłami i z świetnym zespołem pracowników uda nam się większość 

z nich zrealizować. 

[17:14:46] <~superman445> No tak ale któraś musi byc traktowana przez Pana priorytetowo, którą z 

tych inwestycji chciałby Pan wykonac najbardziej 

 [17:15:09] <atobota> Kanalizacja w Mielniku, to konieczność. 



 [17:16:38] <atobota> Mnie to też bardzo cieszy, gdy przy zabawie możemy zrobić pożyteczną rzecz. A 

Państwa zdaniem, które inwestycje powinny być priorytetowe? 

[17:16:55] <~superman445> Popieram Pana zdanie, a kiedy zakłada Pan fizyczne działanie kanalizacji w 

naszej Gmninie 

[17:17:28] <atobota> Realizacja nastąpi od lipca 2012 do lipca 2014. 

 [17:18:47] <~superman445> do mp3 to prawda bardzo fajny pomysł z aukcją i w ogóle super cała 

impreza, gratulacje dla szkoły, goksiru, Pani i Panowi Wójt 

[17:18:48] <atobota> Co Państwo sądzicie o informatorze gminnym? Czy powinniśmy to kontynuować? 

[17:20:46] <~piti> Informatorek w treść bardzo bogaty, ale już mnei sie o uszy obiło, że i bogato 

kosztowało jego wydanie. Jak z tym jest Panie Wójcie? 

[17:21:42] <~mp3> Wreszcie info dociera do wszystkich. Młodzi czytają w necie, a starsi wolą 

papierowe wydanie. Fajny pomysł z tym informatorem. 

[17:21:45] <~superman445> Moim zdaniem jak najbardziej tak, gdyż mieszkańcy powinni wiedziec co 

dzieje się w naszej gminie, no chyba że ich to nie interesuje to nie muszą czytac 

 [17:21:45] <atobota> Wydaliśmy 1100 egzemplarzy. Całkowity koszt to 5800 zł. Proszę ocenić czy to 

drogo. 

 [17:22:02] <atobota> Po pierwszym listopada będziemy konsultować z mieszkańcami Mielnika 

projekty koncepcji przebudowy Placu Kościuszki. Zamieścimy też informacje w internecie, makiety 

będzie można obejrzeć w Urzędzie Gminy. 

[17:22:16] okulus wszedł do pokoju (89.161.5.30) 

[17:23:30] <~piti> No to w sumie tak drogo nie wychodzi, bo jakby tak w każdym numerze Głosu po 

stronie wykupić dla gminy, to pewnie by więcej wyszło. 

[17:23:50] <~superman445> Czy to znaczy że każdy z mieszkańców będzie mógł zgłosic swoje uwagi na 

temat projektu?  

[17:23:53] <atobota> Na tym etapie projektowym wszystkie dobre uwagi mogą być jeszcze 

uwzględnione. Bardzo proszę o zainteresowanie się nadesłanymi pracami projektowymi. 

[17:24:00] <atobota> Rzeczywiście, cena byłaby o jedną trzecią wyższa. 

[17:24:02] <~Ilovemielnik> Mam pytanie dotyczące mostu na Bugu. Gdzie miałby się on znajdowac? I 

czy na pewno jest potrzebny?  

[17:24:57] <~mp3> Nareszcie centrum może ożyje. Czekam z niecierpliwością! Tylko, że to dopiero w 

2013 roku, jak dobrze czytam? 

[17:25:12] <atobota> Most jest planowany w miejscu obecnie budowanej nowej przeprawy promowej 

na Przedmieściu. 



[17:25:20] <atobota> Moim zdaniem most jest bardzo potrzebny, ale tylko dla ruchu turystycznego. 

[17:25:23] <~superman445> A za głos siemiatycz mieszkańcy musieli by zapłacic a tu mają wiele 

informacji za darmo 

[17:25:25] <atobota> Niestety sprawy administracyjne trochę trwają. 

[17:26:02] <~piti> eby tylko TIRY nie jexdziły, bo to będzie lipa! 

[17:26:57] <~superman445> Czy most ma służyc do ruchu samochodowego? jak wyeliminujemy ruch 

TIR bo tego przecierz chyba nie chcemy, nawet nasza infrastruktura drogowa nie jest na to 

przygotowana 

[17:27:01] <~Ilovemielnik> Czy to onznacza, że most miałby ograniczoną nośność? Bo nie chcielibyśmy, 

by 'rozjechali' nam Mielnik.  

[17:27:05] gzegzulka wszedł do pokoju (79.185.195.161) 

[17:27:13] <atobota> Planowany most ma nie dopuszczać pojazdów dwuczłonowych i trasa będzie 

wiodła drogą Krawczanka aż 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 się znajdowac ten most 

[17:28:11] <atobota> Obecny stan naszych dróg oraz ograniczenia na nich co do nośności nie pozwalają 

na ruch takich pojazdów. 

[17:28:42] <atobota> Most na Przedmieściu, w miejscu, w którym był do 1916 roku. 

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

[17:29:49] <atobota> Będziemy objęci strefą uzdrowiskową A, B i C, co też wyklucza tego typu ruch 

pojazdów. 

[17:29:50] <~superman445> Czy budowe stanicy planuje Pan jako inwestycję jednorazową czy będzie 

Pan ją realizował etapami 

[17:31:01] <~superman445> Gratuluję Panu wiedzy historycznej na temat naszej miejscowości, 

naprawdę  

[17:31:03] <atobota> Planujemy budowę w dwóch etapach. Przewidziany teren pod stanicę to 10ha. 

Nie stać nas dziś nawet przy wsparciu środkami unijnymi by wybudować to w jednym etapie. 

[17:31:06] <~piti> A kasy na to wszystko w gminie starczy? 

[17:32:42] okulus wszedł do pokoju (89.161.5.30) 

[17:32:57] <atobota> Wszyscy jesteśmy zaangażowani w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Most 

będzie realizowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury, tak jak i kładka w Niemirowie. Na kładkę są 

już zabezpieczone pieniądze 5,5 mln. Przy pozostałych inwestycjach nasze projekty, rozmowy i starania 

są mocno zaawansowane. 



[17:33:09] <~mp3> Dlaczego dzis ten czat tak wolno idzie? 

[17:33:25] <atobota> Odpowiadam na bieżąco. 

[17:33:44] <~Ilovemielnik> Jak Pan chce sobie poradzić z nielekkimi jednoczlonowymi pojazdami, jak 

teraz mimo zakazu ruchu, mkną na pełnym gazie motocrossowcy/kładowcy  rozjeżdżając brzeg i 

niemiłosierni8e rycząc? 

[17:34:40] <atobota> Nie mówiłem o tym, bo jest to dopiero sfera wstępnych rozmów, ale planujemy 

pozyskanie około 40ha na specjalne tory crossowe dla quadów i podobnych sportów. 

[17:34:48] <~superman445> 10 ha! to naprawdę potężna inwestycja która z pewnością przyciągnie 

rzeszę turystów to ja życzę powodzenia Panie Wójcie i mam nadzieję że osiągnie Pan swój cel bo jest to 

duża alternatywa dla naszej miejscowości  

[17:35:45] <atobota> Mamy już wstępne opracowanie dotyczące stanicy. Postaram się je zamieścić na 

naszej stronie do ogólnego wglądu. W przyszłym tygodniu konsultujemy to w Urzędzie 

Marszałkowskim. 

[17:35:56] <~piti> czy ja dobrze czytam? bedzie jakis tor dla jednosladów i qadów? 

[17:36:02] ~emigrant wszedł do pokoju (109.231.1.69) 

[17:37:00] <~piti> a gdzie on bedzie? 

[17:37:04] <~Ilovemielnik> w jakim celu takim tor? w uzdrowisku się wypoczywa i leczy a nie szaleje. 

[17:37:06] <atobota> Tak, bo większość z nas nie życzy sobie niszczenia strefy Natury 2000. Rozumiem 

potrzebę takiego miejsca i planowane jest w znacznej odległosci od naszych miejscowości. 

[17:37:07] <~emigrant> Witam wszystkich 

[17:38:35] <atobota> Starsi i potrzebujący będą się leczyć, natomiast musimy pomyśleć również o 

młodych i pasjonatach sportów motorowych. 

[17:38:39] <~piti> no to niezle. Chyba nareszcie cywilizacja dojdzie do gminy mielnik. 

[17:39:48] <~mp3> wyglada na to, ze nowy wojt chce w kilka lat nadrobic zaległosci kilkudziesieciu.  

[17:40:38] <okulus> Muszę powiedzieć że bardzo mi się podoba pomysł aby miał powstać taki tor dla 

kładów i motorów 

[17:40:41] <atobota> Chciałbym, ale to chyba niemożliwe. Na pewno trzeba stworzyć solidne podstawy 

do rozwoju i kontynuacji w przyszłosci. 

[17:40:43] <gzegzulka> łatwo nie będzie. 

[17:40:45] <~piti> he he, no... kibicujemy mu czy wygwizdujemy? 

[17:41:24] <atobota> Najlepiej zakasać rękawy i pomóc. Będę bardzo Wam wdzięczny, a na pewno 

będzie to służyć nam wszytskim. 



[17:43:15] ~superman445 wszedł do pokoju (79.185.195.46) 

[17:43:25] <atobota> Co zauważacie Pastwo swoim krytycznym okiem, że warto zmienić w najbliższej 

przyszłosći? 

[17:43:34] okulus wszedł do pokoju (89.161.5.30) 

[17:45:57] <atobota> Szanowni Pańswto, mamy już pierwszą wstępną koncepcję wraz z wizualizacją 

naszego Wodnego Ośrodka Rekreacji i Lecznictwa. Jest on do wglądu w Urzędzie Gminy u Pana 

Romaniuka. W tej sprawie też każda uwaga jest cenna. 

[17:46:05] <~piti> Kwiaty, wiecej kwiatow, jakies laweczki, żeby tak przyjazniej jakos było. 

[17:46:33] <atobota> Tak, do końca kwietnia mamy mieć projekt zieleni w Mielniku. 

[17:46:34] <~superman445> Na pewno nalęzy załatwi probLęsającymi się psami. Czy podjął Pan już 

jakieś działania w tym kierunku 

[17:47:23] <atobota> W tym roku odłowiliśmy około 20 psów. Udało się, że większość z nich znalazła 

nowych gospodarzy. 

[17:47:24] <~Ilovemielnik> Poprawić segregację śmieci. 

[17:48:13] <atobota> Jest nowa ustawa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi i w 2012 roku 

wszyscy będą zobligowani do segregacji śmieci. 

[17:48:15] <~piti> No, niech sie psiaki rozda mieszkancom i bedzie po sprawie. 

[17:49:24] <atobota> Niestety, część bezpańskich psów była najprawdopodobniej miejscowa. W 

przyszłym roku poszerzamy teren i wyposażymy w dużo lepsze warunki do przechowywania 

odłowionych zwierząt. 

[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 właśnie system. Zgodnie z ustawą wszystkie gospodarstwa będą 

płacić opłaty bez względu na to czy wystawiają śmieci czy nie. Takie rozwiązanie narzuca ustawa. 

Najprawdopodobniej będą ustalone dni odbioru poszczególnych rodzajów segregowanych śmieci. 

[17:50:57] <~Ilovemielnik> Czy w związku z koniecznością segregacji śmieci, opłata wzrośnie? Jeśli tak, 

to w jakim stopniu? 

[17:51:43] <atobota> Przypuszczam, że opłata nie wzrośnie. W związku z segregacją powinna 

nieznacznie ulec obniżeniu. 

[17:51:45] <~Ilovemielnik> A co z projektem dotyczącym solarów? Czy lista chętnych jest już 

zamknięta? Czy można się jeszcze zgłaszać? 

[17:53:08] <atobota> Mamy kłopoty z rozstrzygnięciem naszego projektu przez realizatorów - 

Ministerstwo. W związku z tym, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, przyjmujemy jeszcze wnioski. 



[17:54:27] <~piti> Fajnie, to powiem dziadkom, bo przegapili termin. 

[17:55:17] <atobota> Niech zgłoszą sprawę do Pani Marty Koroluk w Urzędzie Gminy. 

[17:56:08] <~Ilovemielnik> Jakie są związane indywidualne koszty z projektem solarów? I czy złożenie 

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

[17:57:11] <atobota> Koszt to 10-15% wartości solarów, a zgłoszenie nie jest zobowiązujące. 

[17:57:12] <~superman445> Czy w przyszłym roku też planowana jest zbiórka azbestu 

[17:58:35] <atobota> Raczej nie, gdyż możliwość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska będzie dopiero w 2013 roku. Ale od stycznia 2012 roku będziemy zbierać deklaracje osób 

chętnych, które chcą się pozbyć azbestu i szukać innych możliwości sfinansowania. 

[17:58:36] <~mp3> ja jeszcze do informatora wroce. Moze by w nim umieścić prace dzieciaków z 

święta szkoły. Pewnie chętnie się nimi pochwalą. Rodzicom też będzie miło. 

[17:59:18] <~Ilovemielnik> Panie Wójcie, może jakieś ogłoszenia na tablicach ogłoszeń? Myślę, że 

takich 'dziadków' co przegapili termin jest wiecej:) 

[17:59:22] <atobota> Tak, szkoła przygotowuje do informatora materiały ze swoich dokonań, w tym ze 

Święta Szkoły. 

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

[18:00:13] <atobota> Dziękuję za podpowiedź. 

[18:00:41] <~Ilovemielnik> Ależ proszę ;-) 

[18:02:35] <atobota> Chcę się pochwalić, że mamy już dwa nowe promy, które będą pływały od 

przyszłej wiosny. Można je zobaczyć w Niemirowie. 

[18:02:41] <~superman445> Panie wójcie jak my jako mieszkańcy możemy Panu pomóc by zamierzone 

przez pana inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane 

[18:03:31] <~piti> syf jest na ulicach ogromny, zarosnięte chodniki, ulice całe w piaski. Teraz jesienią 

dodatkowo pełnoliści 

[18:03:35] <atobota> Przesyłajcie swoje uwagi, podpowiedzi, a to będzie ważna pomoc, bo pozwoli 

uniknąć błędów. Naprawdę to wazne. 

[18:03:35] <~piti> A jaki ma Pan pomysł na utrzymanie czystości w gminie? 

[18:04:49] <atobota> Może zauważyliście Pańswto jak zmieniają sie pobocza naszych dróg 

dojazdowych. Zmieni się też sposób organizacji pracy związanej z utrzymaniem czystości w Mielniku - 

od wiosny powinno to być jeszcze bardziej zauważalne. 

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

[18:06:26] <atobota> Zima nadejdzie, to wiem :) Przygotowania prowadzone przez ZGK prowadzone są 

pełną parą. Zabezpieczamy piasek i sól do posypywania jezdni. Ilosć sprzętu jest wystarczająca. Nie 



powinno być większych problemów przy normalnej zimie. Jak będziemy mieli Syberię, też spróbujemy 

sobie poradzić. 

[18:06:27] <~superman445> Rozumiem,że promy są częścią realizacji Bug rajem dla turysty a jak 

wygląda realizacja pozostałej części bug rajem dla turysty 

[18:07:22] <atobota> Tak, chociaż reklamujemy sposób wykonania przystani promowych. Obecnie na 

terenie naszej gminy wykonywane są ścieżki rowerowe. 

[18:07:23] <~Ilovemielnik> A co z grzańcem?:) 

[18:07:40] <atobota> Po skończonej robocie. Wiosną ;) 

[18:10:07] <atobota> Tak, powoli umieramy. Poszukujemy osób z terenu gminy, które mają 

wykształcenie: zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, budowlane, Jeśli tacy są, niech 

się zgłoszą - zatrudnię. 

[18:10:42] <~Ilovemielnik> Czy imprezy letnie wrócą do Topoliny? Moim zdaniem imprezom  na 

stadionie brakowało klimatu. 

[18:11:35] <atobota> Topolina będzie gościła latem tylko imprezy kameralne. Pozostałe będziemy 

starali się tak realizować, by nabrały swojego własnego klimatu. 

[18:11:37] <~emigrant> a co z tymi ktorzy sa po maturach ?? 

[18:11:38] ~hoop wszedł do pokoju (83.2.239.193) 

[18:12:55] gzegzulka wszedł do pokoju (79.185.195.161) 

[18:13:45] <atobota> Obecnie potrzebujemy konkretnych fachowców, by wypracować inwestycje, 

które spowodują powstanie miejsc pracy dla osób które mają średnie wykształcenie lub zawodowe. 

Dziś musimy dopiero to stworzyć. Nie chodzi o to, by zatrudnić kolejne osoby z gminy, lecz, by 

zatrudnić osoby, których praca da rzeczywisty rozwój. 

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

[18:13:50] <~piti> Ci po maturach powinni isc na studia 

[18:14:29] <atobota> Po maturze czy nie, wszyscy powinniśmy się ciągle uczyć, by zdobywać nowe 

umiejętności, takie teraz sa czasy. 

[18:16:49] <atobota> Poszukujemy bardzo pasjonatów, którzy dołączyliby do zespołu pracującego nad 

koncepcją stanicy, bo może w przyszłości stanie się ona ich miejscem pracy. 

[18:16:54] <~emigrant> wiele osob ma problemy finansowe by uczyc sie dalej a przydawali by sie wiec 

moze warto je zatrudniac i dawac szanse dalszego kształcenia. Wielu pracownikow gminy 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 rozwiązanie jest możliwe. Ale obecnie przy tym tempie planów 

inwestycyjnych niewiele jest czasu na zdobywanie umiejętnosci poprzez praktykę. Ale w przyszłości 

trzeba mieć to na uwadze. 

[18:19:10] <atobota> Nie, a na pewno nie chciałbym po sobie pozostawić takiej spuścizny. 

[18:19:12] <~Ilovemielnik> Czy jakieś efekty przyniosły 'nieoczekiwane' wizyty Premiera i Prezydenta?;) 

[18:20:15] <atobota> Premiera tak, Prezydenta - liczymy przy realizacji zadań zwiazanych z inicjatywą 

budowy pomnika na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 

[18:20:30] ~malysz wszedł do pokoju (89.78.199.7) 

[18:21:39] <~Ilovemielnik> A w piłkę na naszym pięknym stadionie z Premierem zagracie?:) 

[18:23:17] ~malysz wszedł do pokoju (89.78.199.7) 

[18:23:22] <atobota> Mamy oficjalne pismo z kancelarii premiera o możliwości takiego spotkania na 

murawie naszego stadionu w drugim kwartale przyszłego 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 - możemy to sprawdzić. 

[18:24:55] <atobota> Czy za pomocą formularza czy bezpośrednio na adres mailowy? 

[18:25:25] <~Ilovemielnik> Będzie 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 dostal odpowiedzi 

[18:26:34] <atobota> Nie wiem, czy mail doszedł. Jeżeli wysłał i nie odpowiedziałem, to bardzo go 

przepraszam. Poproś 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 ktoś inny obsługuje gminna skrzynke e-mail 

[18:27:07] <atobota> Nie ja, ale jeśli są pytania do mnie to powinny do mnie trafić i za to przepraszam. 

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

zadowolony w części dotyczącej gminy. 

[18:29:36] <atobota> Z perspektywy naszych zamierzeń inwestycyjnych i prowadzonych już wczesniej 

działań, wynik wyborów do parlamentu wydaje się być korzystny. Cieszy mnie, że osoby, które naszą 

gminę odwiedzały i ją wspierają, będą reprezentować 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 mnie dzwoni i wypytuje o sytuacje w naszej gminie 



[18:30:21] <~piti> Frekfencja w gminie mielnik była najwyższa w województwie chyba. 

[18:31:19] <atobota> Tak, cieszy mnie to bardzo, bo to znaczy, że nasi mieszkańcy są zaangażowani nie 

tylko w to, co mają na swoim podórku, ale i szerzej. 

[18:31:21] <~superman445> Ja powoli będę się już żegnał pozdrawiam wszystkich a dla Pana Panie 

Wójcie życzę wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, której Panu jak widac nie brakuje  

[18:31:35] <atobota> Rozumiem, także proszę o kontakt lub możliwość przekazania koledze naszego 

informatora. 

[18:31:44] <atobota> Ja również dziękuję Panu za spotkanie. 

[18:31:46] <~Ilovemielnik> Co z internetem szerokopasmowym?  

[18:32:58] <atobota> Sprawę załatwiania przejął Urząd Marszałkowski. Budową naszej kładki w 

Niemirowie zainteresowane są już firmy telekomunikacyjne, które chcą podwiesić pod kładką kable, w 

tym do internetu szerokopasmowego. To dla nas szansa. 

[18:33:40] <~malysz> a czy nie tańsze byłoby roziązanie radiowe? 

[18:34:17] <~Ilovemielnik> A co z ulicą Białą, przecież pamięta jeszcze Gomułkę? 

[18:34:23] <atobota> Uczestniczymy w dwóch projektach, oba będziemy realizować. 

[18:34:56] <atobota> Biała, tak jak wszystkie pozostałe ulice Mielnika, będzie przebudowywana po 

wykonaniu kanalizacji. 

[18:35:21] <atobota> Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. Proszę o ostatnie pytania. 

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

[18:36:11] <atobota> Jeden z projektów to sieć szkieletowa, a drugi to projekt uzupełniający, mający na 

celu powstanie sieci dystrybucyjnej, między innymi na terenie naszej gminy. 

[18:36:54] <~Ilovemielnik> Dziekuję za rozmowę i konkretne odpowiedzi. Życzę sił do realizacji celów, 

oby wyborcy się na Panu nie zawiedli. 

[18:38:07] <~malysz> ok,w takim razie mam jedno zasadnicze pytanie?jakimi kategoriami kierowal sie 

Pan zatrudniajac dyrektora w Goksir?czasami sluchajac tego Pana jak przemawia i nie potrafi 

poslugiwac sie poprawna polszczyzna zastanawaim sie co tai czlowiek robi na takim stanowisku w 

naszej gminie... 

[18:38:52] <atobota> Myślę, że to naprawdę dobry wybór.  

[18:38:53] <~piti> A jak zajęcia z p. Nowaczukiem? 

[18:39:29] <atobota> Zajęcia trwają. A o poziom satysfakcji należy pytać dzieci i ich rodziców. Ja 

negatywnych opinii nie słyszałem. 



[18:39:32] <atobota> Dziękujemy za zainteresowanie. Jeśli będziecie Pańswto mieli dalsze pytania, 

proszę pzresyłać je przez formularz kontaktowy na stronie Urzędu lub na mój adres. Dziękuję i 

zapraszam na następne spotkanie na początku 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> Dziękuję za opinię.  

[18:41:05] <~mp3> A ja myślę, że to dyrektor jakiego nam może niejedno miasto pozazdrościć, nie 

tylko gmina. 

[18:41:35] <atobota> Moim zdaniem to dobry menedżer kultury. 

[18:41:40] <~malysz> czas pokaże.wewnatrz mielnika nie ma ten czlowiek dobrej opinii 

[18:42:42] <~malysz> menedżera to mu jeszcze daleko... 

[18:42:49] <~piti> przecież małysz to się zna na skakaniu, może na prowadzeniu auta, ale jak widać nie 

na kulturze. 

[18:42:54] <atobota> Rozumiem, Mielnik się czasem kieruje dziwnymi prawami i opiniami. Mam 

nadzieję, że dokonania Pana Michała przekonają Pana. 

[18:42:58] <~superman445> zgadzam się z mp3 a co takiego złego ma ów Dyrektor? to że nie jest stąd, 

poprzedni też nie był 

[18:44:25] <~superman445> A ja gratuluję wyboru Mielnik nie pamięta by na takim stanowisku 

pracował ktoś z tytułem doktora 

[18:44:33] <~malysz> mamy demokracje wiec kazy moze miec swoje zdanie.prosze zapytac chocby 

ludzi z rady gminy co sadza na temat Pana Dyrektora 

[18:44:35] <atobota> Szanowni Pańswto, naprawdę Pańswta pożegnam bo chcę jeszcze wrócić do 

dzieci i żony dzisiaj. Było mi niezmiernie miło, bo spotkanie dzisiaj było bardzo rzeczowe. Dzięki za 

wszystkie cenne uwagi. 

[18:44:59] <~mp3> ha ha "ludzie na Mielniku gadają" też mi argument! Ludzie dużo mówią i co?  

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

[18:45:33] <atobota> Życzę miłego wieczoru. Do widzenia. 

[18:46:06] <~Ilovemielnik> Dziekuję za rozmowę jeszcze raz, nawzajem milego wieczoru. I czekam na 

nastepne spotkanie:) 

[18:46:24] <~superman445> A po za tym ów dyrektor umie się chociarz wypowiedzieć........... 

[18:46:25] <~piti> Trzeba dobrze wywiązywać się ze swoich zadań, a nei stale myśleć o wyborach 

"malysz" 

[18:46:26] <~malysz> POzdrawiam. 



[18:46:56] <~piti> o, widać kogo zwolennikiem jest malysz 

[18:47:28] <~mp3> a dyrektor do PO nie należy, więc jest be... 

[18:47:37] <~malysz> Pana wójta ale na pewnoo nie dyrektora 


