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samorządoWcY na celoWniku...

Plus dla�Zbi�gnie�wa�czer�won�ki,�rad�ne�go�ra�dy�miej�skiej
w lu�bi�nie�za�zor�ga�ni�zo�wa�nie�z�wła�snych�pie�nię�dzy�za�ba�wy
dla�eme�ry�tów.�Eme�ry�ci�ze��Sto�wa�rzy�sze�nia�Eme�ry�tów�i�Ren�ci�-
stów�By�łych�Pra�cow�ni�ków�KGHM�z�re�jo�nu�Lu�bi�na�ba�wi�li�się�przy
or�kie�strze,�któ�rą�w�ca�ło�ści�za�spon�so�ro�wał�rad�ny�Zbi�gniew�Czer�-

won�ka,�prze�zna�cza�jąc�na�ten�cel�swo�ją�die�tę.�Pod�czas�za�ba�wy,�w�któ�rej�wzię�ło
udział�oko�ło�200�osób,�zor�ga�ni�zo�wa�no�kil�ka�kon�kur�sów,�mię�dzy�in�ny�mi�wie�dzy
o�sa�mo�rzą�dzie�gmin�nym�i�po�wia�to�wym.

Co to zna czy or gan pro wa -
dzą cy? Czy tak, jak chcie li by
nie któ rzy – ta ki, któ ry pła ci,
sprzą ta, re mon tu je i na nic
nie ma wpły wu? Są ta cy, któ -
rzy tak chcą wi dzieć ro lę sa -
mo rzą du w edu ka cji. Sa mo -
rząd ma od po wia dać za szko -
ły, do pła cać do zbyt ni skiej
sub wen cji szkol nej kosz tem
in nych za dań wła snych, ale
od pro gra mów, wy cho wa nia,
po zio mu na ucza nia – wa ra, a

naj le piej by by ło rów nież –
wa ra od wy bo ru dy rek to ra
szko ły. Nie któ rzy de cy den ci,
ale i związ kow cy, chcie li by
ogra ni czyć wpływ sa mo rzą du
na wy bór dy rek to ra, i tak dzi -
siaj nie jed no znacz ny, twier -
dząc, że naj le piej aby o wy bo -
rze dy rek to ra de cy do wa ła
„spo łecz ność lo kal na”. 

Prze cie ram oczy. Czym jest
wła dza sa mo rzą do wa? Czy
cza sem bur mi strza i rad nych
nie wy bie ra wła śnie ta „spo -
łecz ność lo kal na”? A mo że
to jest po mysł na wy bór dy -
rek to rów szkół w wy bo rach
po wszech nych? Prze cież dzi -
siaj or gan pro wa dzą cy dys po -
nu je tyl ko trze ma miej sca mi
w ko mi sji kon kur so wej, naj -
czę ściej ośmio - lub dzie wię -

cio oso bo wej, więc wpływ sa -
mo rzą du na wy bór dy rek to ra
jest zbyt ma ły. Dy rek tor po -
wi nien być pe da go giem z au -
to ry te tem i do brym or ga ni za -
to rem, a sys tem za rzą dza nia
oświa tą w gmi nie mu si być
spój ny. Sa mo rząd pła ci i wy -
ma ga od dy rek to ra, któ ry
bez po śred nio pod le ga, i mu si
pod le gać, bur mi strzo wi. Nie
moż na prze cież od po wia dać
przed miesz kań ca mi i rów no -
cze śnie nie mieć wpły wu na
to, za co się od po wia da.

Ma my do czy nie nia z jed -
nej stro ny z umi zgi wa niem
się do sa mo rzą dów i schle -
bia niem im, a z dru giej
z pod wa ża niem ich man da tu
spo łecz ne go.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Na fil mach sen sa cyj nych
czę sto wi dzi my, jak „po zy -
tyw ny” bo ha ter sta ra się cze -
goś do wie dzieć o si łach „zła”,
a na ekra nie kom pu te ra po ja -
wia się na pis: „ac cess de nied”
– „do stęp za strze żo ny”. 

Si ły zła – czy li po sło wie
PO i PSL – pod osło ną no cy,
na ostat nim po sie dze niu sej -
mu za ak cep to wa li po praw kę
zgło szo ną chył kiem przez
se nat do usta wy o do stę pie
do in for ma cji pu blicz nych.
Bę dzie my mieć „ac cess de -
nied”  do „opi nii i ana liz

przy go to wy wa nych na zle ce -
nie wła dzy wszel kich szcze -
bli”, a tak że „pod mio tów
wy ko nu ją cych za da nia pu -
blicz ne”, je że li ich ujaw nie -
nie „na ru szy ło by waż ny in -
te res go spo dar czy pań stwa”
lub mo gło osła bić je go
„zdol no ści ne go cja cyj ne”.

Pan Pre mier Tusk  oświad -
czył po gło so wa niu, że jest
„ra dy kal nym rzecz ni kiem
swo bo dy do stę pu do in for -
ma cji i wol no ści”. Jak pa mię -
ta my jest też rzecz ni kiem
(oczy wi ście „ra dy kal nym”)
ob ni ża nia po dat ków i przy -
wra ca nia swo bód go spo dar -
czych. 

Ostat nio czę sto po le mi zo -
wa łem z au to ra mi GW na te -
ma ty go spo dar cze, ale za tę
li stę (jak gło so wa li po szcze -
gól ni po sło wie – przyp. red.)
ser decz ne dzię ki. Tak po win -

na wy glą dać re ak cja wszyst -
kich me diów. Nie ste ty nie
wy glą da.

Po gło so wa niu, Wiel ce Czci -
god ni „przed sta wi cie le Na ro -
du”, do któ re go na le ży 
–  zgod nie z art. 4 Kon sty tu cji
– „wła dza zwierzch nia” w
Rzecz po spo li tej Pol skiej, któ -
ra jest – zgod nie z art. 2 Kon -
sty tu cji –   „de mo kra tycz nym
pań stwem praw nym, urze -
czy wist nia ją cym za sa dy spra -
wie dli wo ści spo łecz nej”, bi li
so bie bra wo! Po win ni jesz cze
sa mi so bie wrę czyć kwia ty 
– jak Pa nu Mi ni stro wi Gra -
bar czy ko wi, któ re go obro ni li
przed vo tum nie uf no ści za ta -
kie osią gnię cia jak au to stra dy
na Eu ro i punk tu al nie od jeż -
dża ją ce po cią gi PKP z pią te -
go pe ro nu na dwor cu w Ka to -
wi cach, któ re go nie by ło. 

blog.gwiaz dow ski.pl
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Oświa ta jest naj droż sza, za -
rów no dla rzą du, jak i dla sa -
mo rzą du gmin ne go. Wy ni ka to
z jej wy mia ru bu dże to we go
i spo łecz nej ro li ja ko dźwi gni
roz wo ju. W na szym Związ ku
te ma ty ka oświa to wa jest prio -
ry te tem od 18 lat. No wy par la -
ment od po wie nam na py ta nie,
co da lej z upo wszech nia niem
wy cho wa nia przed szkol ne go.
Pol skie pań stwo – na wet w do -
bie świa to we go kry zy su – nie
uciek nie od ko niecz no ści
wpro wa dze nia sub wen cji
oświa to wej dla gmin na utrzy -
ma nie przed szko li. Po wy bo -
rach uzy ska my osta tecz ne po -
twier dze nie, czy za po wiedź
pre mie ra – o prze su nię ciu o rok
obo wiąz ku dla 6-lat ka na uki w
kla sie pierw szej – sta nie się
obo wią zu ją cym pra wem. Kon -
ty nu ując wą tek no we li za cji
usta wy o sys te mie oświa ty war -
to na no wo spoj rzeć na pro jekt
MEN z mar ca br. (przy po mnę:

li kwi da cja ku ra to riów itd.). Dla
nas naj waż niej sza jest po zy cja
gmi ny ja ko or ga nu pro wa dzą -
ce go szko ły i pla ców ki oraz
moż li wość sku pie nia się na re -
ali za cji lo kal nej stra te gii edu ka -
cyj nej. Nie chce my, aby „pa ra
szła w gwiz dek”. Cią gle za du -
żo ener gii, cza su i pie nię dzy
tra ci my na in ter pre ta cję nie ja -
snych prze pi sów (patrz: opła ty
za przed szko la), ry wa li zo wa nie
po wia tów z gmi na mi i wy ko ny -
wa nie no wych ak cji wy my śla -
nych w cen tra li. 

Naj waż niej sze jest, aby pol ska
szko ła kon ku ro wa ła w świe cie
dzię ki swo jej efek tyw no ści. Aby
na si ucznio wie po pra wia li swo -
je no to wa nia w te stach PI SA
wo bec mło dzie ży z Fin lan dii
i in nych państw eu ro pej skich
oraz z Ko rei Płd. i Chin. Mu si -
my uwol nić pol ską edu ka cję od
„świę tych krów”, od ba la stu
ana chro nicz nych i kosz tow -
nych przy wi le jów za wo do wych.
„Kij w mro wi sko” wło ży li au to -
rzy ra por tu OECD, któ rzy
twier dzą, że pol scy na uczy cie le
pra cu ją naj kró cej w świe cie.
No wy par la ment nie mo że się
uchy lić od głów ne go za da nia,
mu si uchwa lić no wo cze sne pra -
wo pra cy dla na uczy cie li. 
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Do�stęp�do�informacji�denied
z punktu
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sceptYka

Or�gan�pro�wa�dzą�cy,�czy�or�gan�tyl�ko�pła�cą�cy?

Do�No�we�go�Par�la�men�tu:�
naj�droż�sza�oświa�ta

mi�nus dla�jac�ka�Pro�ta�sa,�mar�szał�ka�woj.�war�miń�sko�-
-mazur�skie�go�za�ogra�ni�cze�nia�wy�dat�ków�na�kul�tu�rę�i
oświa�tę,�przy�jed�no�cze�snym�za�ku�pie�luk�su�so�wych�aut�dla
władz�re�gio�nu. Szu�ka�jąc�oszczęd�no�ści�za�rząd�wo�je�wódz�twa
zwró�cił�się�z�proś�bą�do�dy�rek�to�rów�de�par�ta�men�tów,�aby�po�szu�-

ka�li�oszczęd�no�ści.�Na�przy�kład�w�Mu�zeum�War�mii�i�Ma�zur�ogra�ni�cze�nie�do�ta�cji�
o�80�tys.�zł�wy�mu�si�ło�re�duk�cję�pię�ciu�eta�tów.�Tym�cza�sem�w�sierp�niu�urząd
zade�cy�do�wał�o�za�ku�pie�sko�dy�sup�erb�o�war�to�ści�132,5�tys.�zł.

11 mld euro
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mo�gą�wy�nieść�bez�po�śred�nie�in�-
we�sty�cje�za�gra�nicz�ne�w�Pol�sce
w�ro�ku�2011�– przekonuje�
Sła�wo�mir�Maj�man,�pre�zes�PA�IiIZ

przeczYtane...

Ku�pi�łem�tę�do�me�nę.�Nie�by�ła�spe�cjal�nie�dro�ga�–�za�pła�ci�łem�tyl�ko�9,89

zł� net�to.� In�ne� by�ły� jesz�cze� tań�sze.� Przy�kła�do�wo� www.ta�de�usz�fe�-

renc.rze�szow.pl�kosz�to�wa�ła�je�dy�ne�2,89�zł.�Mam�ca�ły�pa�kiet�do�men�z

Fe�ren�cem�w�na�zwie�–�śmie�je�się�Ire�ne�usz�Dziesz�ko,�dzia�łacz�sto�wa�rzy�-

sze�nia�Pod�kar�pac�ka�Pra�wi�ca�i�za�ra�zem�je�den�z�ini�cja�to�rów�re�fe�ren�dum

w�spra�wie�od�wo�ła�nia�Fe�ren�ca�z�funk�cji�pre�zy�den�ta�Rze�szo�wa.�–�Z�tych

domen�z�Ferencem�zrobiłem�przekierowanie�na�stronę�o�referendum.
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