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Plus dla Jo an ny Gli wy oraz Ka ta rzy ny Dy mow skiej – urzęd -
ni czek z po mor skie go urzę du mar szał kow skie go. Obie panie
ura to wa ły ży cie kie row cy, któ ry do znał ata ku ser ca prze jeż -
dża jąc obok pla ców ki. Kie row ca na gle stra cił pa no wa nie nad po -

jaz dem i ude rzył in ny sa mo chód. Dwie urzęd nicz ki wy bie gły przed bu dy nek i za -
czę ły re ani mo wać po szko do wa ne go, któ ry był już si ny i tra cił przy tom ność.
Udzie la jąc po mo cy już po kil ku dzie się ciu se kun dach od wy pad ku, urzęd ni cy
praw do po dob nie ura to wa li cho re mu ży cie.

Prze�ży�łem� szok,� kie�dy� na
pierw�szej� stro�nie� jed�ne�go� z
dzien�ni�ków�prze�czy�ta�łem�ty�tuł
„Gmi�ny�szy�ku�ją�nam�po�dat�ko�-
wy�kor�ko�ciąg”.�Tym�kor�ko�cią�-
giem�mia�ła�być�wg�au�to�ra�co�-
rocz�na,� zgod�na� z� prze�pi�sa�mi,
no�we�li�za�cja� po�dat�ków� i� opłat
lo�kal�nych�sko�re�lo�wa�na�z�okre�-
śle�niem� ich� no�we�go� gór�ne�go
pro�gu� przez� Mi�ni�stra� Fi�nan�-
sów,� po�ten�cjal�na� zmia�na� cen

wo�dy,�ście�ków�i�bi�le�tów�MPK,
a� przede� wszyst�kim� pro�po�zy�-
cja� wpro�wa�dze�nia� opła�ty� od
re�klam,� nie�za�leż�nej� od� po�dat�-
ku�od�nie�ru�cho�mo�ści.�
Zgło�szo�ny� przez� sa�mo�rzą�-
dow�ców�po�mysł�jest�pró�bą�upo�-
rząd�ko�wa�nia� prze�strze�ni� pu�-
blicz�nej,� czy�li� dzi�siej�sze�go� baj�-
zlu�przy�droż�nych�re�klam.�Sa�mo
ogło�sze�nie� ta�kiej� pro�po�zy�cji
spo�tka�ło�się�z�kry�ty�ką�i�oskar�że�-
nia�mi,�że�sa�mo�rzą�dy�chcą�w�ten
spo�sób�„ła�tać�gmin�ne�bu�dże�ty”.
Co� cie�ka�we� ta�ki� po�da�tek� jest
sto�so�wa�ny� w� kra�jach� za�chod�-
nich,�ale�cóż�z�te�go.�Pa�mię�ta�my
jak� usta�wa� „śmie�cio�wa”� usta�-
na�wia�ją�ca�ko�mu�nal�ną�wła�sność
od�pa�dów�nie�mo�gła�się�prze�bić
przez�sejm,�mi�mo�że�ta�kie�roz�-

wią�za�nie� obo�wią�zy�wa�ło� i
spraw�dza�ło�się�w�ca�łej�Eu�ro�pie.
Nie�moż�na�spo�koj�nie�pa�trzeć
jak� z� sa�mo�rzą�du� ro�bi� się� raz
chłop�ca� do� bi�cia,� raz� się� nim
stra�szy,� stwa�rza�jąc� wra�że�nie,
że�nie�słu�ży�on�lu�dziom,�ale�im
za�gra�ża.� Kry�zys� fi�nan�sów� sa�-
mo�rzą�do�wych� wy�wo�ła�ny� zbó�-
jec�kim� usta�wo�daw�stwem� jest
fak�tem�i�mi�ni�ster�fi�nan�sów�po�-
wi�nien�wresz�cie� zgło�sić� swo�ją
wi�zję�je�go�roz�wią�za�nia.�W�try�-
bie� pil�nym� trze�ba� zbu�do�wać
mon�taż� fi�nan�so�wy� dla� za�dań
in�we�sty�cyj�nych,� któ�re� bę�dą
zgła�sza�ne� do� unij�nej� per�spek�-
ty�wy� 2014-2020,� bio�rąc� rów�-
nież� pod� uwa�gę� nie�kwa�li�fi�ko�-
wal�ność�po�dat�ku�VAT.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Pra�wie�Naj�lep�szy�Mi�ni�ster�Fi�-
nan�sów�w�Eu�ro�pie�stwier�dził�na
ła�mach� „Fi�nan�cial� Ti�mes”,� że
Eu�ro�pej�ski�Bank�Cen�tral�ny�po�-
wi�nien�„za�pew�nić�wła�ści�wą�za�-
po�rę�prze�ciw�o�gnio�wą�dla�za�po�-
bie�że�nia� roz�la�nia� się� grec�kie�go
kry�zy�su� na� in�ne� kra�je� w� ra�zie
wy�stą�pie�nia�Gre�cji�ze�stre�fy�eu�-
ro”.� Za�po�ra� prze�ciw�o�gnio�wa
ma�być�zro�bio�na�z�pa�pie�ru!�Ma
to� być� ta�ki� spe�cjal�ny� pa�pier� z
na�pi�sem�„eu�ro”.� I� już� sam� ten
fakt,�uczy�ni� go� „prze�ciw�o�gnio�-
wym”.�Zda�niem�Pa�na�Mi�ni�stra
Pra�wie�Naj�lep�sze�go�w�Eu�ro�pie,
EBC�po�wi�nien�już�te�raz�ogło�sić,

iż�w�ra�zie�wyj�ścia�Gre�cji�z�eu�ro�-
stre�fy�„bę�dzie�go�tów�sku�po�wać
każ�dą� ilość� ob�li�ga�cji� po�zo�sta�-
łych�państw�stre�fy�przez�wy�zna�-
czo�ny�z�gó�ry�czas,�np.�12�lub�18
mie�się�cy”.� No� do�bra,� a� co� po
tych�12�lub�18�mie�sią�cach?�Ko�-
lej�ne�12�lub�18?�To�mo�że�od�ra�-
zu�36?�No�i�naj�waż�niej�sze:�skąd
EBC�ma�mieć�pie�nią�dze�na�sku�-
po�wa�nie� tych� ob�li�ga�cji� choć�by
przez� pierw�sze� 12� mie�się�cy?
Oczy�wi�ście�ma�je�wy�dru�ko�wać.
Wia�do�mo,�że�wia�ra�czy�ni�cu�da.
Ale� sa�mo� „roz�mno�że�nie”� eu�ro
żad�nym�cu�dem�nie�jest.�
„Na�wet� w� sy�tu�acji,� gdy� ktoś
jest�prze�ko�na�ny,�że�ta�kie�dzia�ła�-
nie�jest�prze�ciw�unij�nym�trak�ta�-
tom,�Pol�ska�stoi�na�sta�no�wi�sku,
że�jest�uza�sad�nio�ne�w�przy�pad�-
ku,�gdy�czło�nek�eu�ro�stre�fy�wy�-
cho�dzi� z� niej,� po�nie�waż� ta�kie
wy�da�rze�nie�nie�jest�prze�wi�dzia�-
ne�w�trak�ta�tach”�–�na�pi�sał�Pra�-
wie� Naj�lep�szy�Mi�ni�ster� Fi�nan�-

sów�w�Eu�ro�pie.� Jak� to,�Gre�cja
wy�cho�dzi�z�eu�ro�gru�py???�Prze�-
cież�10�mie�się�cy�te�mu�Pan�Mi�-
ni�ster�ogło�sił,�że�„pro�blem�grec�-
ki� ja�ko� ta�ki� jest� już� roz�wią�za�-
ny”.�Ba!�Stwier�dził�na�wet,�że�to
z�je�go�ini�cja�ty�wy�uda�ło�się�„pro�-
blem�grec�ki�roz�wią�zać”�(dzien�-
nik.pl).�7�mie�się�cy�póź�niej,�czy�li
3�mie�sią�ce�te�mu,�znów�się�cie�-
szył�z�ura�to�wa�nia�Gre�cji.�A�te�-
raz�pi�sze�o�jej�wy�cho�dze�niu�ze
stre�fy�eu�ro?�Czyż�by�jed�nak�nie
zo�sta�ła�ura�to�wa�na?�Czyż�by�Pan
Mi�ni�ster� się� my�lił� 10� mie�się�cy
te�mu�i�3�mie�sią�ce�te�mu?�To�nie
my�li�się�tym�ra�zem?�Gre�cji�ura�-
to�wać�się�nie�da.�Co�wię�cej:�od
nie�uchron�nych�zmian�nie�da�się
rów�nież�„ura�to�wać”�Hisz�pa�nii,
Włoch�i…�Fran�cji.�So�cja�li�stycz�-
na,� zbiu�ro�kra�ty�zo�wa�na�Eu�ro�pa
ban�kru�tu�je� jak� oneg�daj� Zwią�-
zek� Ra�dziec�ki.� I� ma� dwa�wyj�-
ścia:�li�be�ra�lizm�al�bo�dyk�ta�tu�ra.
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Nasz�Zwią�zek�nie�jest�po�wią�-
za�ny�z�żad�ną�opcją�po�li�tycz�ną.
Cze�ka�li�śmy�więc�na�za�koń�cze�-
nie� gło�so�wa�nia� nad� wo�tum
nie�uf�no�ści�dla�mi�ni�ster�edu�ka�-
cji.� Te�raz� chce�my� za�in�te�re�so�-
wać�śro�do�wi�sko�gmin�nych�sa�-
mo�rzą�dow�ców�błę�da�mi�po�peł�-
nio�ny�mi�w�tre�ści�roz�po�rzą�dze�-
nia�MEN�z�27�lu�te�go�2012�r.�w
spra�wie�ra�mo�wych�pla�nów�na�-
ucza�nia� w� szko�łach� pu�blicz�-
nych.�Li�der�ki�na�sze�go�Ze�spo�łu
Związ�ku�ds.�Oświa�ty�zwra�ca�ją
uwa�gę�na�ko�niecz�ność�zmia�ny
fe�ral�ne�go� roz�po�rzą�dze�nia,� z
uwa�gi�na�je�go�wpływ�na�or�ga�-
ni�za�cję� pra�cy� szkół� pu�blicz�-
nych�w� gmi�nach�w� ca�łej� Pol�-
sce.�Ak�tem�nad�rzęd�nym�jest�tu
usta�wa� o� sys�te�mie� oświa�ty,� a
punk�tem�od�nie�sie�nia�po�przed�-
nie�roz�po�rzą�dze�nie�MEN�z�12
lu�te�go� 2002� r.� Pierw�szy� pro�-
blem�wy�ni�ka�z�fak�tu,�że�za�łącz�-
ni�ki� do� roz�po�rzą�dze�nia� okre�-
śla�ją� ty�go�dnio�wy� wy�miar� go�-
dzin� obo�wiąz�ko�wych� za�jęć
edu�ka�cyj�nych,� okre�śla�jąc
sztyw�no� ich� wy�miar,� np.� dla
kla�sy� I�gim�na�zjum�31�go�dzin.
A�prze�wi�dzia�ne�pra�wem�de�cy�-
zje�dy�rek�to�ra�o�wpro�wa�dze�niu
do�dat�ko�wych� za�jęć� edu�ka�cyj�-

nych� spra�wią,� że� udział
uczniów�w�tych�za�ję�ciach�sta�-
nie� się� obo�wiąz�ko�wy.�Gdy�do
nich�do�da�my�udział�uczniów�w
za�ję�ciach�wy�ni�ka�ją�cy� z� de�kla�-
ra�cji�ro�dzi�ców,�to�wy�cho�dzi�już
36,5� go�dzi�n� dy�dak�tycz�nych
obo�wiąz�ko�wych.� Przy� ta�kich
za�pi�sach�dy�rek�tor�i�or�gan�pro�-
wa�dzą�cy� mo�gą� spo�tkać� się� z
za�rzu�tem�ła�ma�nia�pra�wa.�
Dru�gim� pro�ble�mem� jest
sprzecz�ność�oma�wia�ne�go�ak�tu
praw�ne�go� z� in�nym� roz�po�rzą�-
dze�niem�MEN�z�17� li�sto�pa�da
2010�r.�w�spra�wie�za�sad�udzie�-
la�nia�i�or�ga�ni�za�cji�po�mo�cy�psy�-
cho�lo�gicz�no�-pe�da�go�gicz�nej...,
któ�re� umoż�li�wia� gru�po�wa�nie
uczniów�z�po�dob�ny�mi�de�fi�cy�-
ta�mi.� Tym�cza�sem� roz�po�rzą�-
dze�nie� z� 27� lu�te�go� 2012� r.�w
spra�wie� „ra�mó�wek”� wy�ma�ga
za�pla�no�wa�nia� za�jęć� re�wa�li�da�-
cyj�nych�w�licz�bie�2�go�dzin�ty�-
go�dnio�wo�na�ucznia.�Wresz�cie
pro�blem�za�jęć�z�re�li�gii/ety�ki�i�z
wy�cho�wa�nia�do�ży�cia�w�ro�dzi�-
nie,�któ�re�nie�są�ob�ję�te�wa�ga�mi
sub�wen�cji�oświa�to�wej,�co�po�-
wo�du�je�nie�rów�ne�trak�to�wa�nie
re�ali�za�cji�tych�za�dań�w�sto�sun�-
ku�do�za�jęć�z�ję�zy�ka�mniej�szo�-
ści� na�ro�do�wej,� et�nicz�nej� lub
ję�zy�ka�re�gio�nal�ne�go�i�do�za�jęć
w�kla�sach�spor�to�wych.�
Ape�lu�je�my�o�wspól�ny�na�cisk
na� Pre�mie�ra� i� Mi�ni�ster,� aby
uzy�skać� pil�ne� po�pra�wie�nie
błę�dów�w�roz�po�rzą�dze�niu,�jak
naj�szyb�ciej� przed�po�cząt�kiem
ro�ku�szkol�ne�go.�
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Stra�sze�nie�sa�mo�rzą�dem

Błędy�Pani�Minister�

Mi nus dla Zdzi sła wa Mie rze jew skie go, wój ta gmi ny Oj rzeń
za nie kon se kwen cje i wy wo ła nie za mie sza nia swo imi de -
cy zja mi w spra wie od wo ła nia ze sta no wi ska dy rek to ra
szko ły. Wójt do pa trzył się, że w Cen tral nej Ewi den cji Dzia łal no ści

Go spo dar czej fi gu ru je fir ma, któ rą pro wa dził dy rek tor. Na nic zda ły się tłu ma cze nia,
że dzia łal ność go spo dar cza zo sta ła za wie szo na. Wójt już w kwiet niu od wo łał ze sta -
no wi ska dy rek to ra, ale po pro te stach ro dzi ców uchy lił wła sną de cy zję. Jed nak nie na
dłu go, po nie waż na po cząt ku ma ja zno wu uznał, że dy rek tor mu si odejść. 
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za pła ci sa mo rząd w Gdań sku za
po byt pił kar skiej re pre zen ta cji Nie -
miec pod czas Mi strzostw Eu ro py 
w pił ce noż nej Eu ro 2012

pRzeczytane...

Dwie�dekady�temu�byliśmy�biednym�krajem�postkomunistycznym
na�wschodnich�rubieżach�kontynentu.�Dziś�jesteśmy�krajem,�który
uniknął�podczas�ostatniego�kryzysu�recesji,�i�który�od�kilku�lat�jest
największym�placem�budowy�UE.

Premier�Donald�Tusk�o�przygotowaniach�do�Euro�2012,�PAP




