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Plus dla An drze ja Po spie cha, rad ne go Chwa li sze wa, któ ry sta nął
w obro nie li py wpi sa nej do re je stru po mni ków przy ro dy, któ rą
nad le śnic two za mie rza ło wy ciąć. Że�by�wy�ciąć�drze�wo,�rad�ni�mu�-
szą�przy�jąć�uchwa�łę,�na�mo�cy�któ�rej�li�pa�stra�ci�swój�sta�tus.�Rad�ni

przy�ję�li�tę�in�for�ma�cję�z�umiar�ko�wa�nym�za�in�te�re�so�wa�niem,�ale�nie�An�drzej�Po�-
spiech.�Rad�ny�ar�gu�men�to�wał,�że�li�pa�jest�wy�jąt�ko�wa,�ma�pra�wie�sie�dem�me�trów
śred�ni�cy,�le�d�wo�obej�mie�ją��pię�ciu�męż�czyzn.�We�dług�nie�go�nad�le�śnic�two�po�win�no
naj�pierw�pod�jąć�pró�bę�ura�to�wa�nia�li�py,�a�nie�od�ra�zu�ska�zy�wać�ją�na�ścię�cie.�(rp)

Ty tuł pio sen ki Joh na Len no -
na jest dzi siaj szcze gól nie ak -
tu al ny, gdy mi ni ster roz wo ju
re gio nal ne go, ko or dy nu ją ca
ab sorp cję unij nych mi liar -
dów, zo sta ła na pro gu no wej
per spek ty wy 2014-2020 do -
dat ko wo mi ni strem od trans -
por tu ko le jo we go, dro go we -
go, lot ni cze go, mor skie go, bu -
do wy dróg kra jo wych i au to -
strad, bu dow nic twa, po li ty ki
prze strzen nej, nad zo ru bu -
dow la ne go, go spo dar ki nie ru -
cho mo ścia mi, spół ek PKP,
LOT, in sty tu tów ba daw czych,

aka de mii mor skich i in. 
Wła śnie roz po czął się rok

2014 i wraz z nim no wa per -
spek ty wa. Nie opu bli ko wa no
do tych czas żad nych ogło szeń
dla be ne fi cjen tów, a uru cho -
mie nie pro gra mów na stą pi
pew nie z  co naj mniej rocz -
nym opóź nie niem. Rów no -
cze śnie trwa roz li cza nie po -
przed nie go okre su, czego
trze ba szcze gól nie do pil no -
wać, je że li nie chce my zwra -
cać otrzy ma nych środ ków.
Czy Mi ni ster stwo In fra struk -
tu ry i Roz wo ju pro wa dzi ana -
li zy do ty czą ce eli mi no wa nia
pro ble mów, któ re po ja wi ły się
w po przed niej per spek ty wie,
np. wsku tek ra żą co ni skiej
ce ny w po stę po wa niach prze -
tar go wych? Ja kie bę dą w no -
wej per spek ty wie za bez pie -
cze nia prze ciw zmo wom ce -
no wym wiel kich firm? Jak bę -

dzie my bro nić pol skie go ryn -
ku go spo dar cze go i pra cow ni -
cze go? Czy bę dą wpro wa dzo -
ne książ ki ry zy ka dla po -
szcze gól nych pro jek tów i czy
ma my spe cja li stów do za rzą -
dza nia ry zy kiem w pro gra -
mach UE? Je że li eks per ty zy
bę dą ro bić fir my pry wat ne, to
kto je bę dzie we ry fi ko wał ze
szcze bla MIiR? Czy jest od -
po wied ni za sób ka dro wy do
przy go to wa nia no wej per -
spek ty wy? 

Po za tym, ja ką po zy cję 
w utwo rzo nym mo lo chu bę dą
mia ły pro ble my sa mo rzą -
dów? Kie dyś ist niał spe cjal ny
Urząd Miesz kal nic twa i Roz -
wo ju Miast, dzi siaj in ne spra -
wy pań stwo we przy tłu mi ły 
tę te ma ty kę, któ ra gi nie w gi -
gan tycz nej ska li no we go re -
sor tu.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

W 2012 ro ku pre mier Tusk
obie cał „700-800” mi liar dów
na in we sty cje. W grud niu 2013
ro ku pre mier Ka czyń ski za po -
wie dział „bi lion”.   To rap tem
25 proc. wię cej od Tu ska. 

„Bi lion” nie jest pro ble mem.
Pro ble mem jest to, skąd pre -
mier Ka czyń ski chce go wziąć?
Ma ją to być fun du sze unij ne,
me cha ni zmy „le wa ru ją ce”

oraz „sto mi liar dów nad płyn -
no ści w ban kach”. W pol skich
przed się bior ców pre mier Ka -
czyń ski da lej nie wie rzy. Wo li z
cza pecz ką kwe sto wać po
„środ ki unij ne” niż od blo ko -
wać go spo dar kę. 

Co cie ka we, pre mier Tusk w
ni czym nie ustę pu je pre mie ro -
wi Ka czyń skie mu. Nie przyj -
dzie mu do gło wy, że by spo tkać
się z przed się bior ca mi, po roz -
ma wiać o ich pro ble mach i po -
my słach na ich roz wią za nie.
Dziś o si le pol skiej go spo dar ki
sta no wią „Mi sie” wy twa rza ją ce
67 proc. PKB. Po wiedz my
uczci wie, że część z nich ży wi
się okru cha mi z po li tycz ne go
sto łu. Ja kieś kon trak ty rzą do -

we. Zle ce nia ze spół ek skar bu
pań stwa. Al bo ja kaś do ta cyj ka
z Unii. Ale przy tła cza ją ca więk -
szość tych Mi siów to cięż ko 
i uczci wie pra cu ją cy lu dzie.   

Kto tę si łę zmo bi li zu je? Bo ta
si ła jest w sta nie wy ge ne ro wać
ten „bi lion”. To pań stwo we
stocz nie i ko pal nie po trze bo -
wa ły przez la ta ochro ny przed
za gra nicz ną kon ku ren cją.  Czy
Pocz ta Pol ska. Czy na sze
„chem pio ny” ener ge tycz ne.
Pol skie Mi sie kon ku ren cji się
nie bo ją – wręcz prze ciw nie.
Sa me wcho dzą na ryn ki za gra -
nicz ne. I pła cą co raz wyż sze
po dat ki. Niech im tyl ko ko lej ni
pre mie rzy po zwo lą.
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Pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski w wy wia dzie dla
„Rze czy po spo li tej” pt. „Re -
for ma to rów w Pol sce już nie
ma” od po wia dał dzien ni ka -
rzom, któ rzy mó wi li o nie -
daw nych par tyj nych zjaz -
dach, że „każ dy li der przed -
sta wia pro gram, w któ rym
obie cu je za nie cha nie re form,
al bo wręcz wy co fa nie się z
nie któ rych zmian przy ję tych
w cią gu ostat nich 20 lat”. 

Oso bi ście uwa żam, że gdy
do ku cza ją nam
błę dy po peł -
nio ne wcze -
śniej, trze ba
się z nich wy -
co fać, za nim
bę dzie za póź -
no. Nie moż na
też brnąć w ko -
lej ne błę dy.

W gło śnym
wy wia dzie Bo -
gu sław Gra -
bow ski, daw ny
zwo len nik re -
for my eme ry tal nej rzą du pre -
mie ra Buz ka, chce dziś li kwi -
da cji OFE i przy zna je: „Wpro -
wa dza jąc OFE, nie mie li śmy
do świad cze nia, nie wi dzie li -
śmy błę du”.

Nie chcę za kil ka lat usły -
szeć po dob nych słów o skut -
kach re for my pro po no wa nej
przez Pre zy den ta RP w pro -

jek cie usta wy o współ dzia ła -
niu w sa mo rzą dzie te ry to rial -
nym na rzecz roz wo ju lo kal -
ne go i re gio nal ne go. Mam na -
dzie ję, że jej twór cy nie chcie -
li by przejść do hi sto rii ja ko
spraw cy po waż ne go osła bie -
nia sa mo rzą dów gmin nych.
Pa mię tam at mos fe rę re form
pre mie ra Buz ka i sło wa „re -
for ma to rów” pod nie co nych
jak re wo lu cjo ni ści: „…jest re -
for ma, mu szą być ofia ry”. 

Do brze, że wresz cie któ raś
z wpły wo wych par tii za po -
wie dzia ła cof nię cie re for my
ad mi ni stra cyj nej. Re pu bli ka
Cze ska zli kwi do wa ła po wia ty
od 2003 r. 

Nie daw ne wy słu cha nie 
pu blicz ne przed Sej mo wą
Ko mi sją STiPR da ło nam
moż li wość wy po wie dzi 4-

oso bo wej de -
le ga cji OPOS
w imie niu re -
gio nal nych or -
ga ni za cji sa -
mo rzą do wych.
Sprze ci wia my
się pro po no -
wa ne mu re fe -
ren dum te ma -
tycz ne mu bez
pro gu fre -
kwen cyj ne go.
A przed sta wi -
cie le Kan ce la -

rii Pre zy den ta lob bu ją za wła -
snym pro jek tem.

Ku prze stro dze: w pi śmie
do TK Pro ku ra tor Ge ne ral ny
uznał za na ru sza ją cy kon sty -
tu cję pro po no wa ny wcze śniej
przez Pre zy den ta RP klu czo -
wy prze pis no we li za cji usta -
wy o zgro ma dze niach.

zgso@zgso.org.pl
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Skąd wziąć bilion złotych?
Z�pUnKTU
wIDZenIa
scepTYKa

Wycofać się z dawnych
błędów i unikać kolejnych

Mi nus dla Mi ro sła wa Au gu sty ni ka (PSL) i Grze go rza Pie tru czu ka
(SLD), rad nych sej mi ku woj. ma zo wiec kie go, za py sków kę pod -
czas ob rad sej mi ku. Do�awan�tu�ry�do�szło�pod�czas�dys�ku�sji�o�bu�-
dże�cie�wo�je�wódz�twa.�Rad�ny�PSL�pod�su�mo�wał�wcze�śniej�sze�wy�stą�-

pie�nie�Grze�go�rza�Pie�tru�czu�ka�sło�wa�mi:�„Pan�pie�przy�jak�no�so�ro�żec�ży�ra�fę”.�Grze�-
gorz�Pie�tru�czuk�nie�po�zo�stał�dłuż�ny�i�od�po�wie�dział:�„Ty�po�we�PSL,�gra�na�tem�od
płu�ga�ode�rwa�ne.�Wy�tłu�ma�czę�pa�nu�tak,�jak�chłop�kro�wie�na�mie�dzy,�bo�ina�czej�pan
nie�ogar�nie�te�ma�tu”.�Sy�tu�ację�uspo�ko�ił�do�pie�ro�prze�wod�ni�czą�cy�sej�mi�ku.�(rp)

14 mln zł

logIcZnIe
rZecZ
bIorąc

oKIem
praKTYKa

zo�sta�ło�przy�zna�ne�woj.�pod�la�-
skie�mu�na�mo�der�ni�za�cję�dróg�
w�2014�ro�ku.�Sa�mo�rzą�dy�wnio�-
sko�wa�ły�o�110�mln�zł.
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