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Plus dla�rad�ne�go�war�szaw�skiej�Bia�ło�łę�ki�Woj�cie�cha�Tu�ma�-
sza,�któ�ry�wal�czy�o�usza�no�wa�nie�gło�su�miesz�kań�ców
w spra�wie�na�zwy�no�we�go�mo�stu�na�Wi�śle.�Rad�ni�miej�scy

za�de�cy�do�wa�li,�że�prze�pra�wa�bę�dzie�no�sić�imię�Ma�rii�Skło�dow�-

skiej�-Cu�rie,�mi�mo�że�80�proc.�war�sza�wia�ków�pod�czas�kon�sul�ta�cji�opo�wie�dzia�ło

się�za�na�zwą�Most�Pół�noc�ny,�któ�ra�jest�po�wszech�nie�w�uży�ciu.�Tu�masz�chce�ze�-

brać�15�ty�się�cy�pod�pi�sów,�by�pod�ob�ra�dy�ra�dy�mia�sta�wpro�wa�dzić�uchwa�łę�o

zmia�nie�na�zwy.

W� róż�nych� okre�sach� mod�-
ne� by�ły� in�ne� ty�py� ka�wa�łów.
„Za�ko�mu�ny”�o�mi�li�cjan�tach,
ale� i� o� ba�bie� przy�cho�dzą�cej
do�le�ka�rza,�„za�mło�dej�de�mo�-
kra�cji”� o� blon�dyn�kach.� Dzi�-
siaj�naj�więk�szą�gru�pę�sta�no�-
wią�„ka�wa�ły”�o�PKP.�Jest�tyl�-
ko�ma�ła�róż�ni�ca,�opo�wie�ści�o
ko�lei� wy�da�ją�ce� się� dow�ci�pa�-
mi�ma�ją�tę�prze�wa�gę�nad�in�-
ny�mi� ka�wa�ła�mi,� że� nie� są
zmy�ślo�ne.� Są� praw�dzi�we,� z
ży�cia� wzię�te.� A� oto� czte�ry

przy�kła�dy,�z�któ�rych�by�moż�-
na� bo�ki� zry�wać,� gdy�by� ko�-
muś�by�ło�do�śmie�chu.�
Pa�sa�żer:� Dla�cze�go� po�ciąg
opóź�nia� się� już� 45� mi�nut?
Kon�duk�tor:�Bar�dzo�chce�pan
wie�dzieć?�P:�Tak,�bar�dzo!�K:
To� pa�nu� po�wiem,� ukra�dli
prze�wo�dy� trak�cyj�ne.� P:
Gdzie?�K:�Na� sta�cji�War�sza�-
wa�-Za�chod�nia.
Pa�sa�żer:� Dla�cze�go� po�ciąg
opóź�nia�się�już�go�dzi�nę?�Kon�-
duk�tor:� Bo� pio�run� ude�rzył� w
ste�row�nik�przed�Ko�lusz�ka�mi.
Pa�sa�żer:� Dla�cze�go� jest� tak
zim�no� w� wa�go�nie� i� tyl�ko� w
pierw�szym� prze�dzia�le� jest
świa�tło?� Kon�duk�tor:� Nic� się
nie�da�zro�bić,� to� trzy�dzie�sto�-
let�ni� wa�gon,� niech� się� pan
prze�sią�dzie� do� na�stęp�ne�go,
jest�cie�pły.

Pa�sa�żer�krzy�czy:�Mo�je�bu�-
ty�znisz�czył�roz�grza�ny�grzej�-
nik.�Dla�cze�go� jest�bez�osło�-
ny?�Dla�cze�go� jest� tak� go�rą�-
co?�Kto�mi�za�pła�ci�za�bu�ty?
Kon�duk�tor� ze� spo�ko�jem
przyj�mu�je� re�kla�ma�cję,� a�pa�-
sa�żer� fo�to�gra�fu�je� ko�mór�ką
bu�ty� i� grzej�nik� pod� sie�dze�-
niem.
Gdzie� więc� jest� świa�tło� w
tym� tu�ne�lu?� Jest� nim� in�we�-
sto�wa�nie� sa�mo�rzą�dów�wo�je�-
wództw�w�prze�ję�tą�nie�daw�no
Ko�lej� Re�gio�nal�ną.� No�wy,
funk�cjo�nal�ny�ta�bor�już�słu�ży
pa�sa�że�rom� na�wie�lu� li�niach.
To�du�ży�wy�si�łek� i�do�bre�wy�-
ko�rzy�sta�nie� środ�ków� wła�-
snych� i� unij�nych.� Z� pew�no�-
ścią�to�po�czą�tek�ko�niecz�nych
zmian,�ale�jest�świa�tło.
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Przy�czy�ny� są� dwie:� eko�no�-
micz�na�i�psy�cho�lo�gicz�na.�Pań�-
stwo�zwięk�sza�„kosz�ty”�pra�cy,
naj�pierw� ją� opo�dat�ko�wu�jąc,� a
po�tem� suk�ce�syw�nie� zwięk�sza�-
jąc�po�dat�ki.�A�jak�się�zwięk�sza
ce�na,� któ�rą� trze�ba� za�pła�cić� za
pra�cę,� to� się� zmniej�sza� po�pyt
na�nią.�To�dość�pro�ste.�
Wy�obraź�my� so�bie,� że� Ro�-
mus� z� Ro�mu�lu�sem� w� mo�jej
na�tu�ral�nej�hi�sto�rii�go�spo�dar�ki
to�wa�ro�wo�-pie�nięż�nej� wy�mie�-
nia�li,�po�wiedz�my,�litr�wi�na�na
dwa�gli�nia�ne�dzban�ki,�a�przy�-

szedł�by� ce�sarz� i� po�wie�dział:
ow�szem� mo�że�cie� się� wy�mie�-
niać,� ale� pod�wa�run�kiem,� że
przy� każ�dej� ta�kiej� wy�mia�nie
pół�li�tra�wi�na�i�je�den�dzba�nek
od�da�cie� mnie.� A� dziś� przy�-
cho�dzi�współ�cze�sny�„cy�sorz”
Ro�stow�ski� i� mó�wi� tak:� jak
chcesz�„za�mie�nić”�two�je�pie�-
nią�dze�na�pra�cę�two�je�go�pra�-
cow�ni�ka�to,�to�ja�po�pro�szę�60
proc.�te�go,�co�twój�pra�cow�nik
od� cie�bie� do�sta�nie� do� rę�ki!!!
(A�do�nie�daw�na� to�by�ło�pra�-
wie� 80� proc.!!!)� Z� eko�no�-
micz�ne�go� punk�tu� wi�dze�nia
nie�opła�ca�się�le�gal�nie�ni�ko�go
za�trud�niać!
A�te�raz�aspekt�be�ha�wio�ral�ny.
Dla�cze�go� uczy�my� dzie�ci,� że
coś� do�sta�ją� „za� coś”� –� jak� są
grzecz�ne,�do�brze�się�uczą,�po�-
mo�gą�w�sprzą�ta�niu,�umy�ją�sa�-
mo�chód�(bar�dziej�go�przy�tym

po�bru�dzą�niż�umy�ją,� ale� li�czy
się�ZA�SA�DA:�coś�za�coś)?�A
za�sił�ki� dla� bez�ro�bot�nych� wy�-
pła�ca�my� bez� żad�ne�go� świad�-
cze�nia�zwrot�ne�go?�Ma�ło�śmie�-
ci� le�ży�w� la�sach,� któ�re� bez�ro�-
bot�ni� mo�gli�by� po�zbie�rać?� Że
to� go�dzi� w� ich� god�ność???
Wol�ne� żar�ty.� To� niech� za�ło�żą
fir�mę� i� sprze�da�ją� ta�kie�usłu�gi,
któ�rych� świad�cze�nie� w� ich
god�ność�go�dzić�nie�bę�dzie.
Ży�cie� na� „so�cja�lu”� roz�le�ni�-
wia� –� dla�te�go� w� USA� po�-
wszech�ne�jest�zja�wi�sko�„dzie�-
dzi�cze�nia� wy�klu�cze�nia”� –
dzia�dek� po�bie�rał� za�si�łek� dla
bez�ro�bot�nych,�ta�tuś�po�bie�rał�i
ja�po�bie�ram.
Rząd�zmniej�sza�bez�ro�bo�cie,
za�trud�nia�jąc�urzęd�ni�ków,�któ�-
rzy�pew�nie�by�li�by�ina�czej�bez�-
ro�bot�ni.
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Wła�śnie� mi�ni�ster� zdro�wia
ogło�sił�po�ro�zu�mie�nie�z�le�ka�-
rza�mi� pro�te�stu�ją�cy�mi� w
spra�wie� usta�wy� i� roz�po�rzą�-
dze�nia,� któ�re� już� we�szły� w
ży�cie.�Do�je�go�za�war�cia�ko�-
niecz�na� by�ła� in�ter�wen�cja
Pre�mie�ra.� Wcze�śniej� po�-
wsta�ło� wiel�kie� za�mie�sza�nie
na� sku�tek� za�nie�dbań� rzą�-
dzą�cych�w�okre�sie�II�pół�ro�-
cza� ubie�głe�go� ro�ku.� Rzecz�-
nik�Praw�Oby�wa�tel�skich�na�-
pi�sał� w� li�ście� do� ministra
Bar�to�sza� Ar�łu�ko�wi�cza,� że
„ad�re�sa�ci� norm� praw�nych
mu�szą� mieć� od�po�wied�ni
czas� na� przy�sto�so�wa�nie� się
do� no�wych� re�gu�la�cji� praw�-
nych.� [...]� Pra�wo� nie� mo�że
stać�się�swo�istą�pu�łap�ką�za�-
sta�wio�ną� przez� wła�dzę� pu�-
blicz�ną� na� oby�wa�te�la.� Po�za
tym� nie�pra�wi�dło�wo� wpro�-
wa�dzo�ne�w�ży�cie�pra�wo�[...]
ja�ko� nie�zna�ne� je�go� od�bior�-
com� nie� wy�peł�nia� swo�jej
funk�cji� re�gu�la�cyj�nej,� sta�je
się� przy�czy�ną� spe�ku�la�cji� i
nie�po�ko�jów”.� Te� bar�dzo

traf�ne�ar�gu�men�ty�Rzecz�nika
Praw� Oby�wa�tel�skich� jak
naj�bar�dziej� odnoszą� się� do
na�szych� pro�ble�mów� z� no�-
wym� pra�wem� do�ty�czą�cym
sa�mo�rzą�du�gmin�ne�go.�
W� cią�gu� ko�lej�nych� 21� lat
po� wpro�wa�dze�niu� re�for�my
sa�mo�rzą�do�wej� przez� rząd
pre�mie�ra� Ta�de�usza� Ma�zo�-
wiec�kie�go�–�w�każ�dej�gmi�nie
bur�mistrz� z� je�go� współ�pra�-
cow�ni�ka�mi�i�ra�da�gmi�ny,�ja�-
ko�wy�ko�naw�cy�ustaw�i�roz�-
po�rzą�dzeń,� wie�lo�krot�nie
znaj�do�wa�li� się�w� ta�kiej� pu�-
łap�ce.�Po�stę�pu�w�tym�za�kre�-
sie� w� na�szym� pań�stwie� nie
wi�dać,�mi�mo� za�pi�sów�Kon�-
sty�tu�cji,� mi�mo� cy�fry�za�cji
pra�cy� ad�mi�ni�stra�cji� rzą�do�-
wej�oraz�za�ple�cza�par�la�men�-
tu,�mi�mo�wy�ro�ków�Try�bu�na�-
łu� Kon�sty�tu�cyj�ne�go.� Ow�-
szem,�rzą�dzą�cy�po�li�ty�cy�po�-
tra�fią� zmie�nić� swo�je� wcze�-
śniej�sze� de�cy�zje� pod� pre�sją
spo�łecz�nych� pro�te�stów� i
nie�po�ko�jów� (wpły�wo�we
związ�ki� za�wo�do�we� i� sa�mo�-
rzą�dy�za�wo�do�we,�pa�cjen�ci�z
re�cep�ta�mi� i� in�ne� gru�py� po�-
ten�cjal�nych�wy�bor�ców).�Wi�-
dać� na� tym� tle� ni�ską� sku�-
tecz�ność� sys�te�mu� re�pre�zen�-
ta�cji� in�te�re�sów�or�ga�nów�sa�-
mo�rzą�du� gmin�ne�go� wo�bec
rzą�du�i�par�la�men�tu.
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To�pań�stwo�po�wo�du�je�struk�tu�ral�ne�bez�ro�bo�cie 
z punktu

widzenia

sceptyka

Świa�tło�w�tu�ne�lu?

Usuń�cie�te�pu�łap�ki!

Mi�nus dla�wój�ta�gmi�ny�Na�rew,�An�drze�ja�P.,�któ�ry�stra�ci
man�dat�po�tym,�jak�wdał�się�w�bój�kę�z�miesz�kań�cem
i zła�mał�mu�nos. Wójt�nie�przy�znał�się�do�wi�ny�i�twier�dził,�że

sam�zo�stał�za�ata�ko�wa�ny.�Mi�mo�to�Sąd�Okrę�go�wy�w�Bia�łym�sto�-

ku�uznał�go�win�nym�i�ska�zał�na�pięć�mie�się�cy�wię�zie�nia�w�za�wie�sze�niu�na

dwa�la�ta.�Wyrok�jest�prawomocny.�Te�raz�man�dat�ma�wójtowi�wy�ga�sić�ra�da

gmi�ny.�Je�śli�te�go�nie�zro�bi,�od�po�wied�nie�za�rzą�dze�nie�w�tej�spra�wie�wy�da�wo�-

je�wo�da�pod�la�ski.
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ma�ją�wy�nieść�do�cho�dy�pod�sek�to�-

ra�sa�mo�rzą�do�we�go�w�2012�r.�Ta�ką

kwo�tę�za�pi�sa�no�w�uza�sad�nie�niu

do�pro�jek�tu�usta�wy�bu�dże�to�wej

przeczytane...

Od�by�łem� roz�mo�wy�ze�wszyst�ki�mi�or�ga�ni�za�cja�mi� sa�mo�rzą�do�wy�mi.

Chciał�bym,�że�by�ko�mi�sja�wspól�na�rzą�du�i�sa�mo�rzą�du�mia�ła�no�wą

ener�gię�i�uwa�ża�my,�że�po�trzeb�ny�jest�nam�prze�gląd�ustro�jo�wy�po�re�-

for�mie.�Bę�dzie�my�róż�ne�py�ta�nia�za�da�wać,�ale�po�wia�ty�to�nie�jest�te�-

mat�do�tar�gu.�Oso�bi�ście�uwa�żam,�że�po�wia�ty�nie�są�zbęd�nym�ele�-

men�tem.�Nie�uwa�żam�też,�że�na�le�ża�ło�by�te�raz�ro�bić�ja�kąś�re�wo�lu�cję

ustro�jo�wą,�szcze�gól�nie�w�mo�men�cie,�gdy�waż�niej�sze�są�fi�nan�se�sa�-

mo�rzą�dów.

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, TOK FM


