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Plus dla�Pio�tra�Uszo�ka,�prezydenta�Katowic,�któ�ry�
za�mie�rza�dwu�krot�nie�czę�ściej�niż�obec�nie�przyj�mo�wać
skar�gi�i�wnio�ski�miesz�kań�ców�mia�sta. W�po�przed�niej�
ka�den�cji�Uszok�oso�bi�ście�przyj�mo�wał�miesz�kań�ców�tyl�ko�raz

w�mie�sią�cu.�Obec�nie�pre�zy�dent�przyj�mu�je�skar�gi�i�uwa�gi�czte�ry�ra�zy�w�mie�-
sią�cu,�a�wkrót�ce�ma�zwięk�szyć�liczbę�spo�tkań�do�ośmiu.�Ści�ślej�niż�do�tąd
pre�zy�dent�chce�też�współ�pra�co�wać�z�mło�dzie�żą.

Nie�ma�chy�ba�dzi�siaj�spra�-
wy�bar�dziej�na�brzmia�łej�
i�ocze�ki�wa�nej�przez�wspól�-
no�ty�lo�kal�ne,�jak�spój�ny�sys�-
tem�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi,
bu�do�wa�ny�w�opar�ciu�o�ko�-
mu�nal�ną�wła�sność�od�pa�-
dów.�Je�ste�śmy�ostat�nim�
eu�ro�pej�skim�ba�stio�nem�ba�-
ła�ga�nu�i�wa�la�ją�cych�się
śmie�ci�na�dzi�kic�wy�sy�pi�-
skach�w�la�sach,�nad�rze�ka�-
mi,�przy�to�rach�ko�le�jo�wych;
świa�do�mi�ty�się�cy�do�mo�wych

spa�lar�ni�śmie�ci.�Pa�mię�ta�my,
jak�rok�te�mu�mi�ni�ster�śro�-
do�wi�ska�mó�wił,�że�po�ło�wa
fak�tur�wy�sta�wia�nych�w�go�-
spo�dar�ce�od�pa�da�mi�jest�fał�-
szy�wa.
A�więc�dość,�już�ko�niec,
„pse�la�ło�się”�i�wszy�scy�ra�-
zem�sku�tecz�nie�uzdro�wi�my
sy�tu�ację.�Jest�pro�jekt�rzą�do�-
wy,�zgod�ny�w�więk�szo�ści�
z�po�stu�la�ta�mi�i�do�świad�cze�-
niem�sa�mo�rzą�dów�oraz�pra�-
wem�Unii�Eu�ro�pej�skiej�
i�zdro�wym�roz�sąd�kiem,�jest
wo�la�wszyst�kich�or�ga�nów�
i�grup�po�li�tycz�nych.�
W�czym�jest�pro�blem?�
A�w�tym,�że�ha�mul�ce,�któ�re
od�lat�blo�ko�wa�ły�nor�ma�li�za�-
cję�w�tym�za�kre�sie�w�Pol�sce,
są�na�dal�włą�czo�ne.�To�tak,
jak�by�sa�mo�chód�je�chał�na

za�cią�gnię�tym�ręcz�nym�ha�-
mul�cu,�a�pa�sa�że�ro�wie�dzi�wi�-
li�się,�że�je�dzie�tak�wol�no�
i�za�wsze�jak�by�pod�gór�kę,
na�wet�jak�jest�z�gór�ki.
Je�że�li�wszy�scy�są�za,�to
dla�cze�go�na�ko�mi�sjach�sej�-
mo�wych�pro�jekt�ten�sta�nie
do�pie�ro�w�czerw�cu,�kie�dy
dźwięk�trąb�wy�bor�czych�bę�-
dzie�już�za�głu�szać�rze�czy�wi�-
ste�pro�ble�my?�
W�nie�któ�rych�opi�niach
praw�nych�mó�wi�się�o�
„pra�wach�na�by�tych�firm”,�
a�gdzie�są�nie�zby�wal�ne
„pra�wa�na�by�te”�sa�mo�rzą�du
lo�kal�ne�go?�Gdzie�jest�pra�wo
miesz�kań�ców�do�czy�sto�ści�
i�po�rząd�ku?�
Czy�po�raz�ko�lej�ny�się�to
nie�uda,�cho�ciaż�wszy�scy
chcą�do�brze?

PO�pla�nu�je�wpro�wa�dze�nie
rocz�ne�go�urlo�pu�dla�„wy�pa�-
lo�nych”�pra�cow�ni�ków�po
30-tce�i�50-tce.�Ar�gu�men�ta�-
cja�jest�ta�ka:�„Trzy�dzie�sto�kil�-
ku�lat�kom�wy�pa�da�ją�wło�sy,
po�pa�da�ją�w�de�pre�sję.�Pra�cu�-
ją�po�20�go�dzin�na�do�bę,�nie
śpią,�nie�do�ja�da�ją.�Zo�sta�ją
pra�co�ho�li�ka�mi.�I�wy�pa�la�ją
się�za�wo�do�wo.�War�to�po�my�-
śleć�o�rocz�nym�urlo�pie�dla
każ�de�go,�kto�czu�je�się�wy�-
czer�pa�ny�za�wo�do�wo”,�na�wet
bez�wzglę�du�na�je�go�wiek.
Oczy�wi�ście�ta�ki�„pół�rocz�-

ny�al�bo�rocz�ny�urlop�pra�-
cow�ni�ków�z�wie�lo�let�nim�do�-
świad�cze�niem”,�„ma�ją�cy
przy�po�mi�nać�co�raz�po�pu�lar�-
niej�szy�za�gra�ni�cą�sab�ba�ti�-
cal”,�„przy�słu�gu�ją�cy�raz�
w�trak�cie�ka�rie�ry�za�wo�do�-
wej”�miał�by�być,�jak�że�ina�-
czej,�płat�ny.�Jest�już�pre�ce�-
dens:�ta�ki�płat�ny�urlop�ma�ją
na�uczy�cie�le.�Mo�gą�wy�brać
się�na�nie�go�trzy�ra�zy�–�po
każ�dych�sied�miu�la�tach�pra�-
cy.�I�jest�też�na�uko�we�uza�-
sad�nie�nie:�zda�niem�psy�cho�-
lo�gów�„wy�pa�le�nie�za�wo�do�-
we”�cze�ka�na�wet�40�proc.
Po�la�ków.�A�„naj�bar�dziej�na�-
ra�że�ni�są�urzęd�ni�cy”!!!
Oczy�wi�ście�oso�ba,�któ�ra
idzie�na�ta�ki�urlop,�nie�mo�że
być�zo�sta�wio�na�sa�mej�so�bie.
„Mu�si�mieć�plan�le�cze�nia,
kli�ni�kę�al�bo�opra�co�wa�ny
pro�gram�za�jęć�do�szka�la�ją�-

cych”.�Kto�za�pła�ci�za�te
„pla�ny”,�„pro�gra�my”�i�„kli�ni�-
ki”?�„Pan�De�fi�cyt”�już�ra�czej
nie�za�pła�ci.�Więc�to�przed�-
się�bior�cy�bę�dą�mu�sie�li�za�pła�-
cić.�Bę�dą�mu�sie�li�pła�cić�
pen�sje�pra�cow�ni�kom�ko�rzy�-
sta�ją�cym�z�urlo�pu�i�po�dat�ki
na�sfi�nan�so�wa�nie�„pla�nów”,
„pro�gra�mów”�i�„kli�nik”.
Więc�mo�że�PO�wy�my�śli�ja�kiś
urlop�(płat�ny�oczy�wi�ście)
tak�że�dla�przed�się�bior�ców?
Tyl�ko�kto�po�pro�wa�dzi�ich�
fir�my�w�cza�sie�ich�urlo�pu?�
Mam�nie�od�par�te�wra�że�nie,
że�przy�dał�by�się�czte�ro�let�ni
„urlop”�dla�PO,�bo�się�chy�ba
„wy�pa�li�li”.�Pro�ble�mem�jest
tyl�ko�to,�że�wszy�scy�oni�ja�-
cyś�ta�cy�„wy�pa�le�ni”.�Ale�sko�-
ro�w�Bel�gii�nie�ma�już�rzą�du
od�po�nad�250�dni,�to�mo�że�
i�my�da�my�so�bie�ra�dę?
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Za�wsze�na�po�cząt�ku�ka�-
den�cji�od�by�wa�my�se�rię�spo�-
tkań�z�rad�ny�mi�w�gmi�nach
na�sze�go�re�gio�nu.�Czę�sto�or�-
ga�ni�zu�je�my�te�ma�tycz�ne�spo�-
tka�nia�grup�sa�mo�rzą�do�wych.
We�wszyst�kich�po�wta�rza�się
wą�tek�lek�ce�wa�że�nia�sa�mo�-
rzą�dów�gmin�nych�przez�mi�-
ni�strów,�po�słów�i�se�na�to�rów.
Za�rów�no�wój�to�wie,�bur�mi�-
strzo�wie�i�pre�zy�den�ci,�jak�
i�rad�ni,�a�tak�że�sze�fo�wie
gmin�nej�po�mo�cy�spo�łecz�nej,
oświa�ty�i�go�spo�dar�ki�ko�mu�-
nal�nej�kry�ty�ku�ją�ko�lej�ne�wa�-
dli�we�i�szko�dli�we�usta�wy.
Licz�ni�moi�roz�mów�cy�skar�żą
się:�„Zno�wu�po�sło�wie�i�se�-
na�to�ro�wie�so�bie�o�nas�przy�-
po�mną�pod�ko�niec�swo�jej
ka�den�cji,�je�ste�śmy�im�te�raz
po�trzeb�ni,�aby�znów�zo�sta�li
wy�bra�ni,�ale�po�tem�bę�dą�ro�-
bić,�co�chcą.”
Kie�dyś�sa�mo�rzą�dow�cy
gmin�ni�na�kra�jo�wym�spo�tka�-
niu�w�Po�zna�niu�py�ta�li:�„Dla�-
cze�go�po�sło�wie�nie�zna�ją�się
na�sa�mo�rzą�dzie?”.�Usły�sze�li
przy�krą�od�po�wiedź:�„Po�co
ma�ją�się�znać,�prze�cież�są

już�po�sła�mi!”.
Jak�te�mu�za�ra�dzić?�Zgła�-
sza�nie�na�par�tyj�ne�li�sty�kan�-
dy�da�tów�z�do�świad�cze�niem
w�sa�mo�rzą�dach�gmin�nych
nie�jest�roz�wią�za�niem.�
To�już�by�ło�i�nie�przy�nio�sło
po�zy�tyw�ne�go�efek�tu.�Par�tyj�-
na�ma�chi�na�ro�bi�z�ni�mi,�co
chce,�pod�po�rząd�ko�wu�je�swo�-
im�ce�lom.
Dzię�ki�wy�bo�rom�per�so�nal�-
nym�se�nat�mógł�by�stop�nio�-
wo�sta�wać�się�izbą�sa�mo�rzą�-
do�wą.�Ko�lej�ną�szan�sę�stwa�-
rza�usta�wa�o�pa�ry�te�tach.
Ozna�cza�ona,�że�nie�każ�dy
mo�że�zo�stać�kan�dy�da�tem.
Moż�na�pójść�da�lej,�po�sta�wić
kan�dy�da�tom�wy�mo�gi�kwa�li�fi�-
ka�cyj�ne.
Ra�zem�mo�że�my�spra�wić,
aby�choć�kil�ko�ro�se�na�to�rów
rze�czy�wi�ście�re�pre�zen�to�wa�ło
in�te�res�sa�mo�rzą�dów�gmin�-
nych,�to�zna�czy�rad�gmin�
i�wój�tów,�bur�mi�strzów,�pre�-
zy�den�tów.�Niech�przy�naj�-
mniej�je�den�zde�ter�mi�no�wa�ny
se�na�tor�na�zwie�rze�czy�po
imie�niu�bez�oglą�da�nia�się�na
re�ak�cje�par�tyj�nych�li�de�rów,
na�pięt�nu�je�au�to�rów�złe�go
pra�wa,�prze�ciw�sta�wi�się�dal�-
sze�mu�zrzu�ca�niu�na�gmi�ny
za�dań�bez�pie�nię�dzy,�zgło�si
pro�jekt�usta�wy�ko�rzyst�ny�dla
sa�mo�rzą�dów�gmin�nych.�Tyl�-
ko�ty�le�i�aż�ty�le.
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Jeśli oni nas lekceważą, to my... 

Mi�nus dla�Ery�ka�Ko�siń�skie�go,�za�stęp�cy�pre�zy�den�ta
Byd�gosz�czy,�któ�ry�jest�jed�no�cze�śnie�człon�kiem�za�rzą�-
du�ra�dy�nad�zor�czej�por�tu�lot�ni�cze�go�w...�Gdań�sku!�
W�Byd�gosz�czy�Ko�siń�ski�ma�za�za�da�nie�kon�tro�lo�wać�m.in.

dzia�łal�ność�lo�kal�ne�go�por�tu�lot�ni�cze�go.�W�pew�nym�mo�men�cie�por�ty�na
pew�no�ze�so�bą�za�czną�kon�ku�ro�wać.�Czy�to�nie�jest�ewi�dent�ny�kon�flikt�
in�te�re�sów?
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 kosz�to�wa�ło�za�re�zer�wo�wa�nie
dwóch�miejsc�w�eks�klu�zyw�nych
lo�żach�sta�dio�nu�we�Wro�cła�wiu.
Sta�dion�jesz�cze�nie�ist�nie�je

przeczytane...

Za�leż�no�ści�obu�pa�nów�nie�da�się�nie�za�uwa�żyć.�Wspól�ne�fo�-

to�gra�fie�z�cy�ga�rem�i�szkla�necz�ką�whi�sky,�wspól�ne�wy�stą�pie�nia

i�am�bi�cje.�Faj�nie,�że�się�przy�jaź�nią,�tyl�ko�nas�in�te�re�su�je,�czy�ta

przy�jaźń�nie�szko�dzi�mia�stu.
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