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samorządoWcy na celoWniku...

plus dla ja ro sła wa dą brow skie go, bur mi strza war szaw skie go
Be mo wa, jed nej z dziel nic m. st. War sza wy, któ ry wraz z ca -
łym za rzą dem dziel ni cy zrzekł się na gro dy pie nięż nej od ra -
tu sza. W su mie na szczyt ny cel zo sta nie prze ka za ne 20 tys. zł.

O tym, na co zo sta ną wy da ne pie nią dze, za de cy du ją sa mi miesz kań cy 
Be mo wa. Bur mistrz Dą brow ski za chę ca też in nych urzęd ni ków, by w do bie
kry zy su go spo dar cze go swo je pre mie i kwar tal ne na gro dy prze ka zy wa li na
szczyt ne ce le.

Nie�wiem,�kie�dy�na�stą�pi�ła�ta
istot�na� zmia�na� w� po�dej�ściu
do� dzia�ła�nia� w� sa�mo�rzą�dzie
te�ry�to�rial�nym.� Mo�że�my� je�dy�-
nie� po�rów�nać� czas� od�ro�dze�-
nia�sa�mo�rzą�du�i�czas�obec�ny.
To,�co�ma�my,�po�wsta�ło�ewo�lu�-
cyj�nie,�w�wy�ni�ku�po�stę�pu�ją�cej
ero�zji.�
Dzi�siaj� jak� twier�dzi� mój

przy�ja�ciel,� czyn�ny� sa�mo�rzą�-
do�wiec� nie�moż�na� już� na�wet
mó�wić�o�ero�zji�idei�sa�mo�rząd�-
no�ści,�bo�ero�zja�do�ty�czyć�mo�-
że�ma�te�rii�ist�nie�ją�cej.�Idea�ta,
ro�zu�mia�na� ja�ko� współ�od�po�-

wie�dzial�ność� oby�wa�te�li� za
roz�wój� swych� ma�łych� Oj�-
czyzn,�do�ty�czy�nie�licz�nych�re�-
zer�wa�tów.�De�cen�tra�li�za�cja�nie
mo�gła�prze�trwać�w�zde�rze�niu
z� par�tyj�nym� cen�tra�li�zmem.
Dla� rad�nych� pra�co�daw�cą� nie
są�wy�bor�cy,�lecz�par�tyj�ny�apa�-
rat.�Nie�spo�sób�się�z� tym�nie
zgo�dzić.� Bez�in�te�re�sow�ność,
ide�owość,�po�dej�mo�wa�nie�czę�-
sto� nie�po�pu�lar�nych,� ale� ko�-
niecz�nych� de�cy�zji.� Tak� by�ło.
Dzi�siaj� de�cy�zje� są� „pod� pu�-
blicz�kę”,� wy�łącz�nie� te,� któ�re
nie�zmniej�sza�ją�po�pu�lar�no�ści.
A� je�że�li� Unia� da�ła� pie�nią�dze
na� pro�mo�cję,� to� już� nic� nie
trze�ba� ro�bić,� wy�star�czy� pro�-
mo�cja�za�miast�dzia�ła�nia.�Gdy
do�pro�mo�cji�włą�czy�się�dzien�-
ni�ka�rzy,�zro�bi�im�„stu�dy�to�ur”,
do�brze� na�kar�mi� i� do� te�go
„prze�le�ci”� sa�mo�lo�tem� nad
mia�stem,�efekt�jest�osią�gnię�ty.

Efekt� jest� na�wet� efek�tow�ny,
je�den� z� dzien�ni�ka�rzy� po�wie�-
dział,� że� ten� efekt� jest� na�wet
in�no�wa�cyj�ny.� Gdy�by� jed�nak
wejść�pod� ten� lu�kier,� to�efekt
oka�zał�by�się�zu�peł�nie�nie�efek�-
tyw�ny,� był�by� zwy�kłym� efek�-
ciar�stwem.�
Ro�bić�tyl�ko�to,�co�mo�że�po�-

móc�wy�grać�wy�bo�ry,�to�no�wa
idea� wie�lu.� Zo�stać� rad�nym�
i�mieć�die�tę,�do�brze�żyć�z�bur�-
mi�strzem,�nie�skła�dać�in�ter�pe�-
la�cji,� za�ła�twić� z� nim� spra�wę
po� ci�chu.� Opo�zy�cja,� ja�ka�
opo�zy�cja,� kto� po�wie�dział,� że
ma� być� opo�zy�cja?� Czy� ktoś
ba�dał,�ile�in�ter�pe�la�cji�skła�da�ją
rad�ni� w� ma�łych� i� śred�nich
gmi�nach?� Pra�wie� wca�le!� Co
da�lej� z� sa�mo�rzą�dem?� Do�bre
py�ta�nie.� Mo�że� dzien�ni�ka�rze,
któ�rzy� nie� by�li� na� „stu�dy�
to�ur”�po�da�dzą�swo�ją�wi�zję?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Pa�mię�ta�cie� Pań�stwo� sce�nę
ze�„Zmie�ni�ków”�Ba�rei,�w�któ�-
rej� wul�ka�ni�za�tor� na� stwier�-
dze�nie,� że� miał� szczę�ście,� że
wła�śnie� obok� je�go� warsz�ta�tu
po�ło�ży�li� „eks�pe�ry�men�tal�ny”
ka�wa�łek�na�wierzch�ni,�na�któ�-
rym�prze�bi�ja�ją� się�opo�ny,�od�-
pa�ro�wał:� „Szczę�ście?!� A� wie
pan,� ile� mnie� to� szczę�ście
kosz�to�wa�ło?”

Przy�po�mnia�ła�mi�się�ta�sce�-
na,�gdy�prze�czy�ta�łem�w�„Pul�-
sie�Biz�ne�su”�ar�ty�kuł�o� in�te�li�-
gent�nych� sys�te�mach� dro�go�-
wych,� w� któ�rych  „kwar�co�we
czuj�ni�ki� zwa�żą� cię�ża�rów�ki� z
do�kład�no�ścią� do� 2,5� proc.,� a
in�for�ma�cje� o� prze�kro�cze�niu
do�pusz�czal�nej� ma�sy� na�tych�-
miast�prze�ka�żą�od�po�wied�nim
służ�bom”.�Sys�tem�bę�dzie� też
„kształ�to�wał�za�cho�wa�nia�kie�-
row�ców”,�tak�by�„eli�mi�no�wać
(!!!)� prze�jeż�dża�ją�cych� skrzy�-
żo�wa�nie� na� póź�nym� po�ma�-
rań�czo�wym”.�Od�ra�zu�bę�dzie
od�pa�lał� po�cisk?  Cze�piam� się
słó�wek?� Nie,� nie� słó�wek.
Cze�piam� się� jed�ne�go:� to� ma
być�obo�wiąz�ko�we!!!�

Wła�śnie�we�szła�w�ży�cie�no�-
we�li�za�cja� usta�wy� o� dro�gach
pu�blicz�nych,� któ�ra� –� UWA�-
GA!�–�NA�KA�ZU�JE �sa�mo�rzą�-
dom� wdra�ża�nie� roz�wią�zań� z
za�kre�su �in�te�li�gent�nych�sys�te�-
mów� trans�por�to�wych� przy
pla�no�wa�niu� in�we�sty�cji� in�fra�-
struk�tu�ral�nych!�
Po� pro�du�cen�tach� ekra�nów

dźwię�kosz�czel�nych� chro�nią�-
cych� dżdżow�ni�ce� na� po�lach
przed� nad�mier�nym� ha�ła�sem
do�bie�ga�ją�cym� z� au�to�stra�dy,
ko�lej�nych� już� przed�się�bior�-
ców�spo�tka�ło�„szczę�ście”,�że�
pań�stwo� po�sta�no�wi�ło� prze�-
pro�wa�dzić� ja�kiś� „eks�pe�ry�-
ment”.
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Ta�kie� mot�to� prze�czy�ta�łem� w
ame�ry�kań�skim� po�rad�ni�ku� dla
biz�nes�me�nów.� Pa�su�je� jak� ulał
do� wój�ta� gmi�ny� Skar�bi�mierz.
Czy�tel�ni�kom�mo�ich� fe�lie�to�nów,
któ�re�od�5�lat�uka�zu�ją�się�na�ła�-
mach� FS,� przy�po�mnę,� że� An�-
drzej�Pu�lit�jest�in�no�wa�to�rem�w
wie�lu� dzie�dzi�nach,� po�cząw�szy
od� za�ło�że�nia� gmi�ny,� któ�ra� w
1990� r.� jesz�cze� nie� ist�nia�ła,� a
obec�nie� jest� jed�nym� z� kra�jo�-
wych� li�de�rów
lo�kal�ne�go� roz�-
wo�ju� go�spo�dar�-
cze�go.�Te�raz�wy�-
wo�łał� burz�li�wą
dys�ku�sję� na
spo�tka�niach� w
na�szym� związ�-
ku� –� na�czel�ni�-
ków� wy�dzia�łów
oświa�ty� oraz
pre�zy�den�tów,
bur�mi�strzów� i
wój�tów.� Wójt
do�pro�wa�dził� do
pod�ję�cia�uchwa�-
ły�Ra�dy�Gmi�ny�Skar�bi�mierz�w
spra�wie�okre�śle�nia� za�sad� roz�li�-
cza�nia� ty�go�dnio�we�go� obo�wiąz�-
ko�we�go� wy�mia�ru� go�dzin� za�jęć
dla� na�uczy�cie�li� pra�cu�ją�cych� w
Gmin�nym� Ze�spo�le� Szkół� w
Skar�bi�mie�rzu�Osie�dle.�Wo�je�wo�-
da�nie�uchy�lił�tej�uchwa�ły,�choć
otwar�cie�zwal�cza�wój�ta�Pu�li�ta.
Te�mat�sto�so�wa�nia�przez�or�ga�-

ny�pro�wa�dzą�ce�w�prak�ty�ce�art.

42�ust.�5b�usta�wy�–�Kar�ta�Na�-
uczy�cie�la�ma�ka�pi�tal�ne�zna�cze�-
nie.� Zda�niem� po�my�sło�daw�cy
or�gan�pro�wa�dzą�cy�na�ogół�pod�-
pi�su�je� dy�rek�to�rom� ar�ku�sze� or�-
ga�ni�za�cyj�ne�bez�ta�kiej�kon�tro�li,
a�wy�star�czy�spraw�dzić,�na�ja�kiej
pod�sta�wie� roz�li�czo�no� go�dzi�ny
po�nadwy�mia�ro�we.� Dy�rek�tor
szko�ły� i� po�zo�sta�li� na�uczy�cie�le
po�win�ni� naj�pierw� wy�pra�co�wać
„bank”�go�dzin,�a�do�pie�ro�po�tem
moż�na�im�przy�znać�go�dzi�ny�po�-
nadwy�mia�ro�we.� Na� pod�sta�wie
kon�tro�li� stwier�dził� po�waż�ne
nie�pra�wi�dło�wo�ści� za�wi�nio�ne
przez�dy�rek�to�rów.�A�to�oni�po�-
no�szą� praw�ną� od�po�wie�dzial�-
ność� za� ewen�tu�al�ne� błę�dy� w
roz�li�cze�niu�cza�su�pra�cy�za�trud�-
nio�nych�na�uczy�cie�li.

Wójt� An�drzej
Pu�lit� za�da�je� nie�-
wy�god�ne� py�ta�-
nia.� A� mo�że� w
sa �mo �rzą �dach
gmin�nych�pa�nu�je
w� tej� dzie�dzi�nie
po�wszech�na� nie�-
wie�dza?�A�mo�że
prze�pła�ca�ją� za
wy�na�gro�dze�nia
dla� na�uczy�cie�li?
A�mo�że�20�proc.
na�uczy�cie�li� w
każ�dej� gmi�nie
jest� za�trud�nio�-

nych� na� wy�rost?� Po�za� gmi�ną
Skar�bi�mierz� tyl�ko�mia�sto�War�-
sza�wa�prze�pro�wa�dzi�ło�kon�tro�lę
wszyst�kich�na�uczy�cie�li�(nie�tyl�-
ko� dla� szkół� po�nad�gmi�na�zjal�-
nych).�Za�chę�cam,�aby�w�każ�dej
gmi�nie�do�pro�wa�dzić�do�po�dob�-
nej�uchwa�ły�ra�dy.�A�co�się�sta�-
nie,�je�śli�oka�że�się,�że�wójt�gmi�-
ny�Skar�bi�mierz�ma�ra�cję?
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Trzeba mieć szczęście w biznesie
z punktu
Widzenia
sceptyka

efek tyw ność czy efek ciar stwo

pionierów poznaje się po ranach
postrzałowych w plecach

mi nus dla Wi tol da kwiet nia, bur mi strza Woj ko wic, któ ry nie
wy ra ził zgo dy na ro ze gra nie me czu cha ry ta tyw ne go na lo -
kal nym bo isku. Pod czas po ka zo we go me czu fut bo lu ame ry -
kań skie go miał być szu ka ny od po wied ni daw ca dla dziew czy -

ny cho ru ją cej na rzad ki no wo twór krwi. Nie ste ty bur mistrz Woj ko wic nie
wy ra ził zgo dy na je go ro ze gra nie. Jed nym z je go ar gu men tów by ła tro ska 
o mu ra wę na bo isku. Ar ka diusz Chę ciń ski, wi ce pre zy dent So snow ca, za pro -
po no wał, by mecz zo stał ro ze gra ny na te re nie te go mia sta. (rp)

1,5 mln zł 

loGicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

wy da ła w 2012 ro ku Łódź na wspar -
cie se ria li te le wi zyj nych krę co nych 
w mie ście. W Ło dzi krę co no m.in.
zdję cia do se ria li „Ko mi sarz Rex”
oraz „Pa ra doks”


