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samorządowcy na ceLowniku...

Plus dla�opol�skie�go�rad�ne�go�PiS�Mar�ka�Ka�wy�za�szcze�re
chę�ci�udo�stęp�nie�nia�in�ter�ne�to�wej�stro�ny�urzę�du�in�ter�nau�-
tom�z�ca�łe�go�świa�ta.�Rad�ny�za�pro�po�no�wał�wła�dzom�mia�sta

prze�tłu�ma�cze�nie�pod�sta�wo�wych�tre�ści�lo�kal�nej�wi�try�ny�na�ję�zyk

an�giel�ski.�Chciał�wy�ko�nać�usłu�gę�nie�od�płat�nie,�w�cza�sie�swo�je�-

go�urlo�pu.�Ra�tusz�od�rzu�cił�ofer�tę�Ka�wy.�Ten�jed�nak�nie�da�je�za�wy�gra�ną�

–�uwa�ża,�że�na�wet�je�den�ob�co�ję�zycz�ny�ar�ty�kuł�mie�sięcz�nie�mo�że�znacz�nie�

po�pra�wić�ja�kość�ser�wi�su�miej�skie�go.

Jest wie le pro ble mów, za
roz wią za nie któ rych wła dza
się nie bie rze. Po dob nie z lu -
ka mi w prze pi sach, na któ -
rych moż na za ro bić, a pań -
stwo tra ci mi liar dy. 

Za wsze się jed nak znaj dzie
ktoś, kto jak wrzu co ny do
cia sta che micz ny ulep szacz –
„ulep sza”. Ulep sza cze pra wa
nie bio rą się za spra wy trud ne
i po trzeb ne, dzia ła ją w myśl
zna nej za sa dy „co by tu jesz -

cze spie przyć pa no wie?”.
Ulep sza cze wzię li się za usta -
wę Pra wo o sto wa rzy sze niach
z 1989 ro ku, wzo ro wa ną na
roz po rzą dze niu Pre zy den ta
RP z 1932 ro ku, któ ra umoż -
li wi ła two rze nie or ga ni za cji
po za rzą do wych.

Ulep sza czom do skwie ra
nad zór (prze cież tyl ko for mal -
ny) sta ro stów nad sto wa rzy -
sze nia mi i chcą go zli kwi do -
wać. Chcą zmniej szyć licz bę
człon ków wy ma ga ną do re je -
stra cji, aby mieć oso bo wość
praw ną (jest 15). Kil ku ulep -
sza czy (zresz tą z Se na tu),
chce aby wy star cza ły trzy oso -
by (sic!). In ny (z mi ni ster -
stwa) wtó ru je, że 15 osób to
re likt z cza sów Pił sud skie go
(jed no cze śnie nie prze szka -

dza mu re likt po sta nie wo jen -
nym – obo wią zu ją ca usta wa
Pra wo pra so we z 1984 ro ku).

Ko muś prze szka dza do brze
funk cjo nu ją ca usta wa, któ ra
po zwo li ła w ostat nich la tach
po tro ić licz bę sto wa rzy szeń.

Je że li prze wa ży głos ulep -
sza czy, to ja pro po nu ję
zmniej szyć licz bę do dwóch.
Dla cze go ja ze szwa grem nie
mo że my za ło żyć sto wa rzy -
sze nia? Ja kiż jest w nas po -
ten cjał po za rzą do wy! Nie ma
ta kiej spra wy, któ rej by śmy ze
szwa grem nie mo gli za ła twić! 

Naj pierw bę dzie mo ja pre -
zy den cja, a szwa gier bę dzie
ko mi sją re wi zyj ną, a za rok
od wrot nie; i oczy wi ście wy -
stą pi my o do ta cje.

ta de uszw ro na7@gma il.com

TI RY omi ja ją A2! Cóż za
nie spo dzian ka! Jak kie row cy
mu sie li wy ku pić wi nie ty, to
jeź dzi li po au to stra dach – bo
wy god niej. Jak nie ku pu ją wi -
niet tyl ko pła cą „e -my to” re -
je stro wa ne na bram kach, to
je omi ja ją – bo ta niej. Te raz
pew nie po ja wią się na dro -
gach zna ki za ka zu wjaz du
po jaz dów o ma sie po wy żej 20
ton. Ab surd go ni ab surd!

Jeż dżąc sta ry mi dro ga mi TI -
RY ja dą dłu żej i spa la ją wię -
cej pa li wa. Po no szą wyż szy
koszt (pa li wo) i tra cą wię cej

cza su – a czas to też pie niądz.
Im póź niej skoń czą je den
kurs, tym póź niej za czną na -
stęp ny – tym wię cej to wa rów
bę dzie dłu żej cze ka ło na
prze wie zie nie. Na sta rych
dro gach doj dzie do więk szej
licz by wy pad ków – pew nie
zgi nie wię cej lu dzi. I na pew -
no wię cej lu dzi trze ba bę dzie
ho spi ta li zo wać. To też jest
koszt. Więc mo że po da tek za
prze jazd au to stra dą jest po
pro stu za wy so ki? Mo że po -
wi nien być skal ku lo wa ny z
uwzględ nie niem kosz tów al -
ter na tyw nych – za rów no tych
dla prze woź ni ków, jak i tych
dla pań stwa! Sły szał ktoś w
rzą dzie o ta kich? Po dob no
do sto so wa nie się do po dat ku
jest „naj pow szech niej szą re -
ak cją”! Sko ro tak, to dla cze go
kie row cy TIR -ów się nie „do -
sto so wa li”? Bo naj pow szech -

niej szą re ak cją jest pró ba
prze rzu ce nia po dat ku al bo je -
go unik nię cia (le gal ne go – w
od róż nie niu od nie le gal ne go
„uchy le nia się”).

Więc jak już wła dze sa mo -
rzą do we po roz sta wia ją zna ki
za ka zu wjaz du dla TIR -ów
(co prze cież też bę dzie kosz -
to wa ło) to co się sta nie? TI RY
wró cą na au to stra dy. Prze -
woź ni cy zwięk szą ce ny spe dy -
to rom. Spe dy to rzy zwięk szą
ce ny swo im klien tom. Ich
klien ci zwięk szą ce ny swo im
klien tom. I na pó łecz kach
skle po wych lud pra cu ją cy 
„tu i te raz”, o któ ry tak bar -
dzo trosz czy się rząd, też zo -
ba czy wyż sze ce ny. O gro sik 
– więc nie zwró ci uwa gi. I na
to wła śnie li czą po li ty cy. Ni -
ko mu nie chce się awan tu ro -
wać o gro sik.

www.blog.gwiaz dow ski.pl
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W Kan ce la rii Pre zy den ta
RP za koń czo no pra ce nad
pro jek tem usta wy o wzmoc -
nie niu udzia łu miesz kań ców
w sa mo rzą dzie te ry to rial -
nym... Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich w swo im wy stą -
pie niu stwier dzi ła, że „za kres
zmian i mno gość in ter wen cji
w róż ne dzie dzi ny funk cjo no -
wa nia sa mo rzą du po wo du je,
że wpro wa dze nie usta wy w
przed sta wio nej for mie mo że
wy wo łać licz ne per tur ba cje
po waż nie utrud nia ją ce je go
dzia ła nie”. Sta no wi sko RPO,
że „pro jekt usta wy tak moc -
no in ge ru je w ustrój sa mo -
rzą du te ry to rial ne go”, jest
zbież ne z opi nia mi bur mi -
strzów z na sze go Związ ku. 

Co zro bić, aby po 21 la tach
oby wa tel utoż sa miał się z sa -
mo rzą dem gmin nym? Z Kon -
sty tu cji RP wy ni ka pra wo
wspól no ty miesz kań ców jed -
nost ki za sad ni cze go po dzia łu
te ry to rial ne go do sa mo rzą dze -
nia. Trze ba od par tyj nić sa mo -

rzą dy gmin ne, już od wy bo -
rów, aby lo kal ne ko mi te ty wy -
bor cze nie prze gry wa ły na
star cie z bu dże tem i ma chi ną
par tii. Na le ży wspie rać licz ny
udział miesz kań ców w ich
wła snych wy bo rach (2-dnio -
wych?). Aby po tem oby wa tel
od czu wał re al ną więź z or ga -
na mi sa mo rzą du gmin ne go,
aby zbli żyć ra dę, bur mi strza i
urząd gmi ny do wy bor cy – na -
le ży nie tyl ko zwięk szyć do -
stęp do in for ma cji. Ko niecz ne
jest wzmoc nie nie po zy cji re -
pre zen ta cji miesz kań ców, któ -
rą jest ra da gmi ny. Na le ży kul -
ty wo wać wspól no tę gmin ną, a
nie zwa lać na nią wszel kie za -
da nia we dług wi dzi mi sie cen -
tra li. Wy bra ny przez miesz kań -
ców bur mistrz nie mo że być
osa cza ny przez ni ską ja kość
ustaw, któ re mu si re ali zo wać.
Trze ba wresz cie wy peł nić gwa -
ran cje kon sty tu cyj ne dla sa -
mo rzą dów gmin nych. Ani po -
wiat, ani wo je wódz two, lecz to
wła śnie gmi na jest kon sty tu -
cyj nie pod sta wo wą jed nost ką
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Na -
le ży od dać gmi nom za da nia
pu blicz ne, któ re do brze wy ko -
ny wa ły do 1998 r. No i pie nią -
dze, bo Kon sty tu cja za gwa ran -
to wa ła gmi nom, że środ ki bę -
dą od po wied nie do za dań. 

zgso@zgso.org.pl
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Związ ki przy czy no wo-skut ko we na au to stra dach
z punktu

widzenia

sceptyka

My ze szwagrem

Jak wzmoc nić udział oby wa te li 
w sa mo rzą dzie gmin nym?

Mi�nus dla�Ja�nu�sza�Wojt�cza�ka,�rad�ne�go�z�Ja�ro�ci�na�
za...�za�po�mi�nal�stwo. Rad�ny�dwa�la�ta�te�mu�sprze�dał�

gmi�nie�sie�dem�hek�ta�rów�zie�mi�i�za�ro�bił�na�tym�pra�wie�dwa�

mi�lio�ny�zł.�Szyb�ko�za�po�mniał�o�ca�łej�trans�ak�cji�i�tej�wio�sny�

za�siał�po�le�ku�ku�ry�dzą.�Nie�po�tra�fił�wy�ja�śnić�skąd�de�cy�zja�

o�po�now�nym�sko�rzy�sta�niu�ze�sprze�da�nych�już�grun�tów.�Bur�mistrz�o�za�ist�nia-

łej�sy�tu�acji�do�wie�dział�się�z�me�diów.�Rad�ny�przy�znał�się�do�błę�du�

i�prze�pro�sił.
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wy�no�si�śred�nia�pen�sja�urzęd�ni�-

ka�od�fun�du�szy�UE�na�Ma�zow�-

szu.�Naj�mniej�za�ra�bia�ją�urzęd�-

ni�cy�na�Pod�la�siu�–�2950�zł

przeczytane...

Nie będą RASie pluć nam w twarz? Tak, znam ten tekst, zetknąłem
się z nim na Śląsku – przyznaje rzecznik PiS. W nowej wersji
„Roty" nie widzi niczego zdrożnego. – Rozumiem tych działaczy,
którzy zwracają uwagę na zagrożenie płynące z ruchów
separatystycznych i propagujących autonomię. Widać uznali, że są
groźne dla suwerenności Polski, i postanowili to zaakcentować.

Adam Hofman, rzecznik klubu PiS, gazeta.pl


