
  
Trzy pytania do Radnej Marii 
Kozak 
 
W związku ze zbliżającą się połową 

kadencji, poprosiłyśmy Radnych o 

udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: 

 
Jak ocenia Pani jej przebieg ? 

Co uważa Pani za swój największy 

sukces? 

Co chciałby Pani zrobić w tej kadencji? 

 

 
 
 

Fot.: Radosław Czarnecki 
 
Witam, 
przekazuję odpowiedzi na temat oceny pracy samorządu. 
 
1. Pracę rady miasta najlepiej ocenią wyborcy w przyszłych wyborach samorządowych. 
Uważam, że osoby wchodzące w skład obecnej rady reprezentują potrzeby i interesy 
wszystkich mieszkańców. Jest dużo nowych osób, które dopiero wdrażają się w pracę 
radnego, mimo to podejmują decyzje kierując się interesem mieszkańców Lubartowa. Obecna 
rada kontynuuje stare i podejmuje nowe inicjatywy i zadania. 
Do pozytywów zaliczam: 

a) poprawa i rozbudowa infrastruktury 
b) modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubartowie, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Lubartowie 

c) budowa stadionu 
d) przystąpienie i realizacja programu „Czysta energia dla Lubartowa” 
e) utworzenie Budżetu Obywatelskiego 
To tylko niektóre wymienione inicjatywy. Jest wiele potrzeb i wiele pomysłów jak je 

zaspokoić, jednak wszystkie wymagają czasu, funduszy i pracy. 
Szkodliwe jest dbanie o interesy partyjne, klubowe, co niestety ma miejsce w 

samorządach. Zbyt dużo czasu na sesjach zajmują dyskusje, z których nic nie wynika. Nie 
powinno być dyscypliny partyjnej czy klubowej. Radni powinni głosować zgodnie ze swoimi 
przekonaniami i nikt nie ma prawa wpływać na ich decyzje czy wręcz narzucać swoje. 

 
2. Moje zaangażowanie dotyczy tematów podejmowanych w Komisji Oświaty, Kultury i 



Sportu. W interpelacjach staram się pytać o inwestycje i ich realizację. Bardzo istotne są 
nawet niewielkie działania, które służą mieszkańcom na co dzień. 
Wspólnie z radnym Grzegorzem Siwkiem monitorowaliśmy petycję o modernizację i 
oświetlenie ul. Jaśminowej (inwestycja została zrealizowana). 

Mieszkańcy ul. Żołnierskiej zwracali się do mnie z problemem, jakim był brak 
oświetlenia odcinka w/w ulicy. Sprawę tą bardzo przychylnie potraktował z-ca burmistrza 
Radosław Szumieć. Inwestycja mająca na celu poprawę widoczności na ul Żołnierskiej 
zostanie w najbliższym czasie ukończona. 
Największym sukcesem było utworzenie Budżetu Obywatelskiego. Jest to sukces radnych 
popierających ten projekt i mających ten punkt w programie wyborczym. Budżet Obywatelski 
to nowa inicjatywa, należy poświęcić jej dużo pracy i udoskonalić regulamin wdrażania 
projektów obywatelskich. 
 
3. Dla mnie najistotniejszą sprawą jest ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich na ulicach 
Powstańców Warszawy i Szaniawskiego. Mieszkańcy składali petycję, monitoruję tę sprawę i 
współpracuję z radnym panem Grzegorzem Jaworskim. Myślę, że dzięki przychylności władz 
powiatu i poparciu władz miasta jeszcze w tym roku sprawa zostanie pozytywnie rozwiązana. 

Nadal problemem jest zła sytuacja na rynku pracy, dlatego będę popierać te 
inicjatywy, dzięki którym zarówno miasto Lubartów jak i powiat lubartowski staną się 
atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Dzięki temu będzie rosła liczba miejsc pracy przez co 
zmniejszy się bezrobocie. 

Uważam, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej prowadzi błędną 
politykę w zakresie gospodarowania odpadami. Jestem i będę przeciwna, żeby domki 
jednorodzinne ponosiły główny koszt związany z opłatami za śmieci. 

         Pozdrawiam Maria Kozak 


