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Plus dla Mar ci na Klecz kow skie go, rad ne go Au gu sto wa, za zło -
że nie wnio sku w spra wie prze zna cze nia czę ści diet au gu stow -
skich rad nych na do ży wia nie dzie ci. Po�mysł�po�ja�wił�się�po
tym,�jak�dy�rek�tor�au�gu�stow�skie�go�Miej�skie�go�Ośrod�ka�Po�mo�cy

Spo�łecz�nej�za�sy�gna�li�zo�wa�ła�sa�mo�rzą�dow�com,�że�bra�ku�je�pie�nię�dzy�na�obia�dy
dla�czę�ści�dzie�ci�z�go�rzej�sy�tu�owa�nych�ro�dzin,�któ�re�nie�kwa�li�fi�ku�ją�się�do
wspar�cia�w�ramach�po�mo�cy�spo�łecz�nej.�Na�ten�cel�po�trze�ba�70�tys.�zło�tych,�
a�ta�kiej�kwo�ty�w�miej�skiej�ka�sie�nie�ma.�Rad�ni�po�mysł�za�ak�cep�to�wa�li.�(rś)

Są�sy�tu�acje�ab�sor�bu�ją�ce�lu�-
dzi,� de�cy�den�tów� i� me�dia,�
o� ol�brzy�miej� ska�li� ra�że�nia,
któ�re�wy�ma�ga�ją�wy�cią�gnię�cia
na�tych�mia�sto�wych� wnio�-
sków�i�do�ko�na�nia�zmian.�Po
pew�nym� cza�sie� jed�nak� te
eks�tre�mal�ne� wy�da�rze�nia� są
za�po�mi�na�ne�i�ży�cie�to�czy�się
da�lej,�bez�re�ak�cji,�aż�do�ko�lej�-
ne�go,� znów� za�ska�ku�ją�ce�go
zda�rze�nia.�
Tak� by�ło� z� za�wa�le�niem� się

ha�li� wy�sta�wo�wej� w� Cho�rzo�-
wie.� Ka�ta�stro�fa� po�chło�nę�ła
dzie�siąt�ki� ofiar.� Nad�zór� bu�-
dow�la�ny� i� je�go� pro�ble�my� nie
scho�dzi�ły� przez� kil�ka� dni�

z�pierw�szych�stron.�I co?�De�-
cy�den�ci,� za�miast� do�fi�nan�so�-
wa�nia�tych�służb,�ogło�si�li�pro�-
jekt� po�łą�cze�nia� in�spek�to�ra�-
tów�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�w
mia�stach�na�pra�wach�po�wia�-
tu� i� w� po�wia�tach� ziem�skich.
Pro�jekt�nie�zo�stał�przy�ję�ty,�bo
bie�da�+�bie�da�=�wiel�ka�bie�da
i�nic�wię�cej.�Do�dzi�siaj�ta�tak
waż�na� ad�mi�ni�stra�cja� spe�cjal�-
na� jest�nie�do�fi�nan�so�wa�na�do
te�go�stop�nia,�że�nie�jest�w�sta�-
nie� wy�peł�nić� wszyst�kich� za�-
dań� wy�ni�ka�ją�cych� z� usta�wy
Pra�wo� bu�dow�la�ne,� o� czym
świad�czą� ne�ga�tyw�ne� oce�ny
służb�kon�tro�l�nych.
Nie�daw�no�prze�mknął�przez

część�Pol�ski�hu�ra�gan�Ksa�we�-
ry,�po�zo�sta�wia�jąc�po�so�bie�ob�-
sza�ry� od�cię�te� od� świa�ta,
wsku�tek� ze�rwa�nia� li�nii� ener�-
ge�tycz�nych.� Usu�wa�nie� skut�-
ków�na�wał�ni�cy�trwa�ło�nie�jed�-
no�krot�nie�kil�ka�dni.�Oka�za�ło
się,�że�sko�mer�cja�li�zo�wa�ne�za�-

kła�dy�ener�ge�tycz�ne�w po�sta�ci
roz�licz�nych� spół�ek� w� wie�lu
miej�sco�wo�ściach�zli�kwi�do�wa�-
ły,� ze� wzglę�dów� oszczęd�no�-
ścio�wych,� ist�nie�ją�ce� tam� po�-
ste�run�ki� ener�ge�tycz�ne.� Spo�-
wo�do�wa�ło� to� mniej�szą� sku�-
tecz�ność� w� usu�wa�niu� szkód
w� te�re�nie� i� wy�dłu�ża�ło� po�zo�-
sta�wa�nie� wie�lu� do�mów� bez
prą�du.�Pro�blem�ten�pod�no�si�li
sa�mo�rzą�do�wi� go�spo�da�rze
gmin� na� po�sie�dze�niach� szta�-
bów�kry�zy�so�wych,�a�tak�że�na
Ko�mi�sji�Wspól�nej�Rzą�du�i�Sa�-
mo�rzą�du�Te�ry�to�rial�ne�go.
Czy�te�gło�sy�spo�wo�du�ją�ja�-

kąś� re�ak�cję� i� wy�cią�gnię�cie
wnio�sków,� czy� tak,� jak� w
przypadku� nad�zo�ru� bu�dow�-
la�nego,� nic� się� nie� zmie�ni?
Bo�prze�cież�Ksa�we�ry�już�od�-
le�ciał� i� jest� spo�kój.� Spo�kój
do� na�stęp�ne�go�Ksa�we�re�go� i
do� na�stęp�nej� ka�ta�stro�fy� bu�-
dow�la�nej.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

W� me�diach� trwa� bój� po�mię�-
dzy�Pocz�tą�Pol�ską�i�Pol�ską�Gru�-
pą�Pocz�to�wą.�Nie�bro�nię�Pocz�ty
Pol�skiej,� a� już� tym�bar�dziej� jej
mo�no�po�lu.� Nie� kry�ty�ko�wa�łem
też� PGP.� Po�przed�nio� kry�ty�ko�-
wa�łem� sys�tem� do�rę�czeń� pism
są�do�wych� i� urzęd�ni�ków� od�po�-
wie�dzial�nych�za�prze�pro�wa�dze�-

nie�no�we�go�prze�tar�gu.�Obec�ny
sys�tem�wy�ko�rzy�stu�ją� nie�któ�rzy
ko�le�dzy� ad�wo�ka�ci� ja�ko� in�stru�-
ment� pro�ce�so�wy.� Spra�wy� spa�-
da�ją� z�wo�kand,� bo� nie�wia�do�-
mo,�czy�pi�smo�do�rę�czo�no�stro�-
nie,� czy� jej� peł�no�moc�ni�ko�wi.�
A�fa�tal�ny�stan�są�dow�nic�twa�jest
jed�nym�z� istot�nych�ele�men�tów
wpły�wa�ją�cych�na�kon�ku�ren�cyj�-
ność� pol�skiej� go�spo�dar�ki.�
Z�dru�giej�stro�ny�zda�rza�się,�że
choć�ad�re�sa�to�wi�pi�sma�nikt�nie
do�rę�czył,�uzna�je�się�je�za�do�rę�-
czo�ne.�Jest�to�spo�sób�wal�ki�z�ty�-
mi,� któ�rzy� ko�re�spon�den�cji� nie
od�bie�ra�ją�i�ka�ra�nia�tych,�któ�rzy
nie� mie�li� szan�sy� jej� ode�brać� z

róż�nych�po�wo�dów.�Uwa�żam,�że
trze�ba�zmie�nić�ten�sys�tem.�Nie
wy�star�czy zmie�nić�ope�ra�to�ra.��
Ale�sko�ro już�się�zde�cy�do�wa�-

no� na� kon�ty�nu�owa�nie� do�tych�-
cza�so�we�go� mo�de�lu,� urzęd�ni�cy
nie�po�win�ni�usta�wiać�prze�tar�gu
pod�do�tych�cza�so�we�go�ope�ra�to�-
ra,� czy�li�Pocz�tę�Pol�ską,�co�wy�-
da�je�się�ewi�dent�ne.�No�wy�ope�-
ra�tor�po�wi�nien�mieć�też�zde�cy�-
do�wa�nie�wię�cej�cza�su�na�prze�ję�-
cie� dzia�łal�no�ści� po�przed�ni�ka.
Ale�je�go�ofer�ta�po�win�na�być�do�-
kład�nie�spraw�dzo�na�pod�wzglę�-
dem� po�sia�da�nych� za�so�bów,�
a�nie�tyl�ko�ce�ny.

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Wio�sną� bę�dzie�my� ob�cho�dzić
25-le�cie�wy�da�rzeń,�któ�re�za�po�-
cząt�ko�wa�ły�III�Rzecz�po�spo�li�tą.
Dla� nas,� do�świad�czo�nych� sa�-
mo�rzą�dow�ców,� jest� to� oka�zja
do� gorz�kiej� re�flek�sji.� Przez�
I�po�ło�wę�lat�90-tych�za�naj�bar�-
dziej�uda�ną�z�re�form�uzna�wa�-
no� wpro�wa�dze�nie� sa�mo�rzą�du
gmin�ne�go.� Wy�ka�zy�wa�ły� na� to
son�da�że�opi�nii�pu�blicz�nej�i�ba�-
da�nia� na�uko�we.� Od� wy�bo�rów
27�ma�ja� 1990� r.� do� rad� gmin
po�cząt�ko�wo� oby�wa�te�li� łą�czy�ły
dość�sil�ne�wię�zi
z� wy�bra�ny�mi
przez� nich� re�-
pre�zen�tan�ta�mi.
Utoż�sa�mia�li� się
ze�swo�im�sa�mo�-
rzą�dem.� Da�wał
on� miesz�kań�-
com� po�czu�cie
re�al�ne�go� wpły�-
wu� na� ich� oto�-
cze�nie,� moż�li�-
wo�ści� wpro�wa�-
dze�nia� swo�ich
po�rząd�ków� w� „ma�łej� oj�czyź�-
nie”.� Re�for�ma� wpro�wa�dzo�na
przez� rząd� pre�mie�ra� Ma�zo�-
wiec�kie�go� wy�zwo�li�ła� ener�gię
spo�łecz�ną.� Sa�mo�rząd� gmin�ny
uzna�wa�no� za�ma�so�wą� or�ga�ni�-
za�cję� oby�wa�tel�ską.� Zwłasz�cza
w� mniej�szych� ośrod�kach� au�-
ten�tycz�ne� by�ło� od�czu�cie,� że
gmi�na� jest� sa�mo�rzą�do�wą
wspól�no�tą�miesz�kań�ców.�

Nie�ste�ty,� ko�lej�ne� rzą�dy� od
1991� r.� na�kła�da�ły� na� gmi�ny
no�we� za�da�nia,� bez� umia�ru�
i� bez� wy�star�cza�ją�cych� środ�-
ków.� Naj�bar�dziej� zna�ny� był
obo�wią�zek�pro�wa�dze�nia�szkół
pod�sta�wo�wych�(od�1�stycz�nia
1996� r.).� Za�an�ga�żo�wa�nie� sa�-
mo�rzą�dow�ców� w� oświa�tę� zo�-
sta�ło�ostu�dzo�ne�nie�do�fi�nan�so�-
wa�niem�te�go�za�da�nia�z�bu�dże�-
tu�pań�stwa.�Prak�ty�cy�po�twier�-
dza�li,� że� ja�kość� pra�wa� do�ty�-
czą�ce�go�ad�mi�ni�stra�cji�gmin�nej
po�gar�sza�ła�się�z�upły�wem�lat.
Funk�cjo�no�wa�nie� sa�mo�rzą�du
gmin�ne�go� kom�pli�ko�wa�no.
Naj�bar�dziej�szko�dli�we�zmia�ny
po�ja�wi�ły� się� wraz� z� wpro�wa�-
dze�niem�po�wia�tów�i�16�wo�je�-
wództw.
Sa�mo�rzą�dów� gmin�nych� nie

ochro�ni�ła�Kon�sty�tu�cja�RP,�któ�-
ra� we�szła� w
ży�cie� 17� paź�-
d z i e r �n i �k a
1997� r.� Mi�mo
za�pi�sa�nych� w
niej� gwa�ran�cji
dla� gmin,
przy�go�to�wa�ne
przez� ko�lej�ne
rzą�dy�pro�jek�ty
ustaw� nie� od�-
po�wia�da�ły� na
zgła�sza�ne� od
lat�głów�ne�po�-

stu�la�ty� sa�mo�rzą�dów� gmin�-
nych.�Wy�ni�ka�ją� one� z� pro�ble�-
mów� tra�pią�cych� pol�skie� gmi�-
ny:� fi�nan�so�wych� (nie�wy�star�-
cza�ją�ce�środ�ki�w�sto�sun�ku�do
na�ło�żo�nych�za�dań)�i�praw�nych
(nie�ja�sne� i� nad�mier�nie� skom�-
pli�ko�wa�ne� pra�wo,� do�ty�czą�ce
zwłasz�cza� kom�pe�ten�cji� or�ga�-
nów�gmin)...

zgso@zgso.org.pl
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O doręczycielu pocztowym
Z�pUnKTU
wIDZenIa
scepTYKa

Na początku 
samorząd był obywatelski

Mi nus dla Pio tra Gu zia ła, bur mi strza Ur sy no wa, za ko lej ne
twit ty w sprawie gwał tu w Le sie Ka bac kim. „Gwałt?�A�mo�że
pa�ra�no�ja�i�fa�la�me�dial�na?�Kto�prze�pro�si?�Za�cznij�my�od�fe�mi�ni�-
stek”�–�na�pi�sał�na�Twit�te�rze�bur�mistrz�stołecznego�Ur�sy�no�wa

Piotr�Gu�ział.�Sko�men�to�wał�w�ten�spo�sób�umo�rze�nie�spra�wy�gwał�tu,�do�któ�re�-
go�mia�ło�dojść�w�Le�sie�Ka�bac�kim�po�koniec�sierpnia�2013�roku.�Po�kil�ku
dniach�przy�znał,�że�był�w�błę�dzie,�po�nie�waż...�nie�do�czy�tał,�dla�cze�go�umo�-
rzo�no�spra�wę.�(rś)

930 mln zł

logIcZnIe
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oKIem
praKTYKa

otrzy�ma�ją�sa�mo�rzą�dy�z�Pod�kar�pa�-
cia�z�bu�dże�tu�UE�w�ra�mach�tzw.
Zin�te�gro�wa�nych�In�we�sty�cji�Te�ry�-
to�rial�nych.�
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