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Plus dla Bro ni sła wa Wę glew skie go, wój ta gmi ny Bu czek za od po -
wiedź na py ta nie czy za mie rza kan dy do wać w wy bo rach sa mo -
rzą do wych. Wę�glew�ski�stwier�dził,�że�nie�or�ga�ni�zu�je�kam�pa�nii�wy�-
bor�czej,�gdyż�je�go�kam�pa�nią�są�trzy�pierw�sze�la�ta�ka�den�cji.�Je�go

zda�niem�miesz�kań�cy�nie�po�win�ni�oce�niać�swo�je�go�wój�ta�za�to,�co�mó�wi�w�trak�cie
kam�pa�nii,�ale�za�to�co�ro�bi�w�cza�sie�ka�den�cji�i�ja�kie�in�we�sty�cje�jest�w�sta�nie�przy�-
cią�gnąć.�Stra�te�gia�naj�wi�docz�niej�dzia�ła,�gdyż�w�ostat�nich�wy�bo�rach�Wę�glew�ski
uzy�skał�93�proc.�gło�sów.�(bt)

Coś ta kie go nie zda rzy ło się
jesz cze w cią gu 24 lat od ro -
dzo ne go sa mo rzą du. Po li cja,
pod nad zo rem Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Bra nie wie, po -
sta no wi ła prze słu chać wszyst -
kich 15 rad nych Ra dy Mia sta 
i Gmi ny Pie nięż no, któ ra pod -
ję ła de cy zję o usu nię ciu po -
mni ka so wiec kie go ge ne ra ła
od po wie dzial ne go za li kwi da -
cję od dzia łów AK na Wi leńsz -
czyź nie, pro wa dzą cej „do
śmier ci, ka tor gi, prze śla do wań
i tu łacz ki ty się cy żoł nie rzy AK
i ich ro dzin”. 

Pro ku ra tor stwier dził, że
po li cja „chce po znać mo ty -

wy de cy zji o wo li ro ze bra nia
po mni ka”. Wła dze sa mo rzą -
do we pod ję ły swo ją de cy zję,
gdyż na le ży ona do wła ści wo -
ści władz lo kal nych na te re nie,
któ re go jest go spo da rzem.
Uchwa ły ra dy ba da wo je wo da
wy łącz nie w za kre sie zgod no -
ści z pra wem i na tym ko niec. 

Wo bec wo li spo łecz no ści lo -
kal nej Pie nięż na, po par tej
m.in. przez Ra dę Ochro ny Pa -
mię ci Walk i Mę czeń stwa, IPN
i MSZ, pro wa dzo ne się dzia ła -
nia, któ re – jak stwier dził bur -
mistrz –  mo gą być od bie ra ne
ja ko „wy wie ra nie pre sji” na
sa mo rząd.

Po li cja i pro ku ra tu ra wy ka -
zu ją brak sza cun ku do or ga nu
sta no wią ce go sa mo rzą du, ja -
kim jest ra da oraz jej człon -
ków wy peł nia ją cych zgod nie 
z pra wem man dat spo łecz ny.
Kto bie rze od po wie dzial ność
za dzia ła nia na ru sza ją ce sa -
mo rząd ność? Dla cze go pro -

ku ra tu ra nie wszczy na po stę -
po wa nia wo bec ist nie nia 
w prze strze ni pu blicz nej ta kie -
go po mni ka, jaw nie ła mią ce go
za pi sy art. 13 kon sty tu cji i art.
256 Ko dek su kar ne go, zgod -
nie z któ ry mi na tere nie na sze -
go kra ju obo wią zu je za kaz pu -
blicz ne go pro pa go wa nia ide -
olo gii to ta li tar nych?

Brak sza cun ku dla praw dy,
ale tak że dla sa mo rzą du sta no -
wi ogól no pol ska kam pa nia
spo łecz na „25 lat wol nych wy -
bo rów w Pol sce – ki no Wol -
ność” wma wia ją ca lu dziom, że
kon trak to we, wol ne w 35 proc.
wy bo ry z 1989 r. by ły „wol ne”.
Pierw sze wol ne wy bo ry w Pol -
sce po drugiej woj nie świa to -
wej od by ły się 27 ma ja 1990 r.
i by ły to wy bo ry sa mo rzą do we.
Czy i kto za rok zor ga ni zu je
god ne ob cho dy 25 lat praw dzi -
wie wol nych wy bo rów i od ro -
dze nia sa mo rzą du?

ta de uszw ro na7@gma il.com

Pod ręcz ni ki dla szkół rząd
bę dzie dru ko wał w za kła dzie
po moc ni czym Ra dy Mi ni -
strów – bo w dru kar niach już
nie mie li mo cy prze ro bo wych,
że by na szyb ko przy jąć rzą do -
we zle ce nie. Rzą do wi dru ka -
rze bę dą pra co wać za dar mo?
Nie mo gą! Sor ry, ta ki ma my

ko deks pra cy! A pa pier i far by
na ten „dar mo wy” pod ręcz nik
do star czy? I po dat ki od te go
za pła ci? Świad cze nie nie od -
płat ne jest prze cież opo dat ko -
wa ne! Sor ry, ta ki ma my sys -
tem po dat ko wy. Ale z „dar mo -
wy mi” kred ka mi bę dzie jesz -
cze trud niej. Rząd nie ma fa -
bry ki kre dek. Bę dzie mu siał
ja kąś zna cjo na li zo wać. La sy
są pań stwo we, więc nie bę dzie
pro ble mu z „dar mo wym”
drew nem na kred ki. Acz kol -
wiek drwa le, jak dru ka rze nie
bę dą mo gli pra co wać za dar -
mo. Go rzej bę dzie z glin ką ka -
oli no wą, wo skiem i pig men ta -

mi do kre dek. Ale też da się
za ła twić. Wosk do star czy PKN
Or len – ma w gru pie spół kę,
któ ra go wy twa rza. Nie wiem
tyl ko czy „za dar mo”. Ka olin
to ko pa li na – więc w za sa dzie
wła sność pań stwa. Ma my
dość du że zło ża w oko li cach
Świd ni cy, Strze go mia i Bo le -
sław ca. Tak na szyb ko nie
wiem, ja ki jest ich stan praw -
ny, ale jak by by ły ja kieś pro ble -
my to się na śle ABW – jak na
Ka na dyj czy ków z Lu me ny,
któ rym przy szedł do gło wy
głu pi po mysł, że by w Pol sce
mie dzi szu kać.
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Ob cho dzi my srebr ny ju bi le -
usz III RP. Cie szą suk ce sy, 
a zwłasz cza nasz wi ze ru nek 
w świe cie. Po wy jeź dzie pre zy -
den ta USA po wiedz my so bie,
że nie wszyst ko u nas jest ta kie
do bre. Głów nym pro ble mem
pol skie go pań stwa, czy li też 
i sa mo rzą du gmin ne go, jest
skan da licz nie
ni ska ja kość
pra wa. Po wta -
rzam to od daw -
na na ła mach
FS. Co szcze gól -
nie smut ne, nie
ma po stę pu w tej
dzie dzi nie. W
pod nio słej at -
mos fe rze po -
wiem wręcz, że
od ćwierć wie ku
nie do strze gam
po pra wy ja ko ści
usta wo daw stwa!
Niech in ne pań -
stwa bio rą z nas
przy kład, ale nie
w tym. Do wo -
dów jest bar dzo du żo, ale ja po -
słu żę się naj now szym i pro stym
przy kła dem. Nie daw no nasz
Zwią zek zor ga ni zo wał ko lej ne
szko le nie. Na je go wstę pie za -
pro szo ny z in ne go wo je wódz -
twa pre le gent wska zał pro blem
z wła ści wym uzy ska niem przez
kie row ni ka OPS upo waż nie nia

do przy zna wa nia za sił ków dla
opie ku nów na pod sta wie usta -
wy, któ ra we szła w ży cie 15 ma -
ja. Jest to nie zbyt ob szer na re -
gu la cja wy mu szo na gło śnym
pro te stem opie ku nów osób nie -
peł no spraw nych w gma chu Sej -
mu. Przy po mnę, że pro blem te -
go ty pu pra wa do ty czy le gal no -
ści de cy zji wy da nych na je go
pod sta wie. Ar ty kuł 10 w ust. 1
oma wia nej usta wy za wie ra zna -
ną z wie lu pol skich ak tów
praw nych for mu łę „w spra wach
nie ure gu lo wa nych w usta wie
sto su je się od po wied nio prze pi -
sy usta wy…”. I tak po wsta je
pro sta dro ga do róż nych in ter -
pre ta cji, kto i jak mo że przy -

znać kie row ni ko -
wi OPS upo waż -
nie nie do przy -
zna wa nia za sił -
ków. Czy wójt,
czy ra da gmi ny?
Ina czej bę dą to
in ter pre to wać w
urzę dzie wo je -
wódz kim, ina czej
w SKO. W róż -
nych re gio nach
od mien nie. Ca ła
Pol ska ob ser wo -
wa ła pro test, a te -
raz mo że dojść
do pu blicz ne go
zgor sze nia z po -
wo du pod wa że -
nia le gal no ści

wy pła co nych za sił ków. Bo po
raz ty sięcz ny ko muś nie chcia ło
się na pi sać pre cy zyj ne go prze -
pi su. Sejm i Se nat bez re flek syj -
nie to uchwa li ły, a Pre zy dent
pod pi sał. I wyj dzie, jak za wsze.
Nie ta ki mi przy kła da mi mo że -
my świe cić w Eu ro pie...

zgso@zgso.org.pl 
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Darmowe kredki dla szkół
z pUnKtU
widzenia
sceptyKa

25 lat minęło, a kiedy
poprawa jakości?

Mi nus dla sta ro sty au gu stow skie go Fran cisz ka W. za sfał szo wa -
nie do ku men tów i prze kro cze nie upraw nień. Sąd�Re�jo�no�wy�
w�Au�gu�sto�wie�ska�zał�je�go�oraz�by�łe�go�po�sła�PSL�Ja�na�K.�za�sa�-
mo�wo�lę�bu�dow�la�ną�na�te�re�nie�pen�sjo�na�tu�na�le�żą�ce�go�do�có�rek

by�łe�go�par�la�men�ta�rzy�sty.�W.�zo�stał�ska�za�ny�na�rok�po�zba�wie�nia�wol�no�ści�w�za�-
wie�sze�niu,�3�tys.�zł�grzyw�ny�oraz�3�la�ta�za�ka�zu�peł�nie�nia�funk�cji�pań�stwo�wych�
i�sa�mo�rzą�do�wych.�Wy�so�ki�wy�miar�ka�ry�sę�dzia�uza�sad�niał�fak�tem,�że�prze�stęp�-
stwa�do�ko�na�ły�oso�by�in�te�li�gent�ne,�de�cy�den�ci�w�sa�mo�rzą�dzie�i�pań�stwie.�(bt)

9607mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

oKiem
praKtyKa

nad�wyż�ki�bu�dże�to�wej�miał�sek�tor�sa�-
mo�rzą�do�wy�w�pierw�szym�kwar�ta�le
2014�r.,�przy�pla�no�wa�nym�de�fi�cy�cie
w�wy�so�ko�ści�12�mld�499�mln�zł

Skandal na 25 lat wolności
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