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koMENTARZE

sAMoRZądoWcY�NA�cEloWNIku...

Plus dla Ma ria na Bła chu ta, bur mi strza Cze cho wic -Dzie dzic 
za wraż li wość i bez in te re sow ną chęć nie sie nia po mo cy. Bur -
mistrz zgo dził się wy stą pić na sce nie pod czas kon cer tu cha ry -
ta tyw ne go, któ re go do chód zo sta nie prze ka za ny na kup no 

pro te zy dla mło de go miesz kań ca Cze cho wic -Dzie dzic, któ ry po trą co ny 
w czerw cu te go ro ku przez pi ja ne go mo to cy kli stę stra cił no gę. Bur mistrz 
nie za sta na wiał się, że mo że nie po ra dzić so bie wo kal nie pod czas wy stę pu 
– zwy cię ży ła chęć po mo cy. Bur mistrz za śpie wa z Jac kiem Sta chur skim.

Po� raz� 15� wrę�cza�na� jest
Na�gro�da�im.�Grze�go�rza�Pal�ki
za�wy�bit�ne�za�słu�gi�dla�sa�mo�-
rzą�du� te�ry�to�rial�ne�go.� Grze�-
gorz,�pierw�szy�de�mo�kra�tycz�-
nie� wy�bra�ny� Pre�zy�dent� Ło�-
dzi� jest� sym�bo�lem� sa�mo�rzą�-
du� uczci�we�go,� opar�te�go� na
war�to�ściach,�ide�owe�go�i�bez�-
in�te�re�sow�ne�go.� Sa�mo�rzą�du�
I�ka�den�cji,�któ�ry�zmie�nił�sza�-
rą,�nie�spraw�ną,�za�to�mi�zo�wa�-
ną� i� czę�sto� nie�uczci�wą� Pol�-

skę�lo�kal�ną.�Na�uczy�ła�Go�te�-
go�„So�li�dar�ność”,�któ�rej� był
jed�nym�z�li�de�rów.�
Jak�Grze�gorz,�kry�tycz�ny�wo�-
bec� sie�bie� i� in�nych,�wi�dział�by
obec�ny�sa�mo�rząd�VI�ka�den�cji?
Jak�da�le�ko�w�wie�lu�miej�scach
kra�ju� sa�mo�rzą�dow�cy� ode�szli
od�Je�go�za�sad?�Co�po�wie�dział�-
by�na�za�własz�cza�nie�sa�mo�rzą�-
du�przez�par�tie�po�li�tycz�ne,�co
na�ku�po�wa�nie�rad�nych�za�trud�-
nia�niem�ich�i�człon�ków�ich�ro�-
dzin� w� sa�mo�rzą�do�wych� spół�-
kach� i� za�kła�dach� bu�dże�to�-
wych?� Co� po�wie�dział�by� na
pry�wat�ne� in�te�re�sy� i� ko�rup�cję,
któ�ra�koń�czy�się�cza�sem�wy�ro�-
ka�mi,� co� na� kłam�stwa� lu�stra�-
cyj�ne?� W� usta�wach� ustro�jo�-
wych� słusz�nie� przy�ję�to,� że
prze�wod�ni�czą�cym� ko�mi�sji� re�-

wi�zyj�nej�ma�być�przed�sta�wi�ciel
opo�zy�cji.� Ale� je�śli� bur�mistrz
za�trud�nił� go� (np.� w� ośrod�ku
po�mo�cy�spo�łecz�nej),�jak�wie�lu
in�nych�„opo�zy�cjo�ni�stów”�z�ra�-
dy� oraz� swo�ich� do�tych�czas
bez�ro�bot�nych� rad�nych,� to
gdzie� jest� kon�tro�la,� gdzie� jest
sa�mo�rząd�Grze�go�rza?
Naj�więk�szym� pro�ble�mem
obec�nej�ka�den�cji�nie�jest,�mi�-
mo� wszyst�ko,� brak� środ�ków
fi�nan�so�wych,�tyl�ko�ero�zja�idei
sa�mo�rzą�du,� ne�po�tyzm� i� czę�-
sto� brak� pod�sta�wo�wej� przy�-
zwo�ito�ści.� Na� szczę�ście� jest
wie�lu� sa�mo�rzą�dow�ców,� któ�-
rzy� kon�ty�nu�ują� dzie�ło� Grze�-
go�rza,� są� pra�wi� i� od�da�ni� lu�-
dziom.�Trze�ba� ich�dzie�ło� po�-
ka�zy�wać�i�na�gła�śniać.

tadeuszwrona7@gmail.com

Po�de�ba�to�wa�li�śmy� so�bie� z
pre�ze�sem� Ka�czyń�skim� na� te�-
mat�pro�gra�mu�PiS�–�czy�li�ko�-
lej�ne�go�eta�pu�re�for�my�so�cja�li�-
zmu.� Nie�któ�rzy� z� za�pro�szo�-
nych�nie�przy�szli.�I�zo�sta�li�bo�-
ha�te�ra�mi� me�diów.� Nie�któ�-
rych.�Nie�przy�szli�eko�no�mi�ści
„czo�ło�wi”,�„wy�bit�ni”,�z�„wa�gi
cięż�kiej”.  Ja� eko�no�mi�stą� nie
je�stem�w�ogó�le,�więc�się�pró�-
bo�wa�łem� skon�cen�tro�wać� na
pra�wie.�Nie�ste�ty,�za�cy�to�wa�nie
prze�ze�mnie�tyl�ko�jed�ne�go�ar�-

ty�ku�łu� pro�jek�tu� jed�nej� z
ustaw� zo�sta�ło� uzna�ne� przez
pre�ze�sa�Ka�czyń�skie�go�za�„de�-
ma�go�gicz�ne”.� Za�szczy�tu� jed�-
nak� pew�ne�go� do�stą�pi�łem,� bo
tyl�ko�ze�mną�pan�pre�zes�wdał
się�w�po�le�mi�kę�w�cza�sie�trwa�-
nia�de�ba�ty.�
Skrzęt�nie� sko�rzy�sta�li�śmy� z
oka�zji,�że�by�po�wie�dzieć�to,�co
mó�wi�my� od� 23� lat.� I� mam
wra�że�nie,� że� chy�ba� by�ło� sły�-
chać,� to,� co� po�wie�dzie�li�śmy.
A�po�wie�dzie�li�śmy,�że�po�da�tek
do�cho�do�wy�jest�nie�efek�tyw�ny
eko�no�micz�nie.�Że�miejsc�pra�-
cy� nie� two�rzy� się� usta�wa�mi,
że�ulgi,�na�przy�kład�w�skład�ce
na�ZUS, są�po�to,�że�by�ko�muś
„ulżyć”�–�czy�li�gdy�mu�jest�za
cięż�ko.�A�sko�ro�uzna�je�my,�że
jest� za� cięż�ko,� to� dla�cze�go
chce�my� mu� ulżyć� tyl�ko� na

dwa� la�ta,�że�by�po�tem�zno�wu
by�ło�mu�za�cięż�ko,�co�wła�śnie
sa�mi� przy�zna�li�śmy� wpro�wa�-
dza�jąc�ulgi?�Że�Pol�ki�ro�dzą�w
Wiel�kiej� Bry�ta�nii,� choć� tam
żad�nych� ulg� nie� ma�ją,� więc
skąd�na�dzie�ja,�że�bę�dą�ro�dzić
w� Pol�sce,� jak� im� ulgi� ja�kieś
da�my?� Że� naj�lep�sza� ulga� to
ulga� od� rzą�du.� (...)� Mu�szę
przy�znać,� że� pre�zes� Ka�czyń�-
ski� słu�chał,� co� mó�wi�li�śmy,
choć�chy�ba�nie�wszyst�ko�mu
się�spodo�ba�ło. Je�że�li�ro�bił�so�-
bie�w�ten�spo�sób�je�dy�nie�PR,
to� kto� bro�ni� pre�mie�ro�wi� Tu�-
sko�wi�zro�bić�so�bie�ta�ki�sam?
Na� pew�no� przyj�dą� na� zor�ga�-
ni�zo�wa�ną�przez�nie�go�de�ba�tę
wszy�scy� „czo�ło�wi”,� „wy�bit�-
ni”,�„z�wa�gi�cięż�kiej”.�PR�bę�-
dzie�jesz�cze�lep�szy.

blog.gwiazdowski.pl
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Mó�wi�my�czę�sto,�że�prze�mia�-
ny�w�Pol�sce,�któ�re�roz�po�czę�ły
się�23�la�ta�te�mu,�wy�zwo�li�ły�du�-
cha�przed�się�bior�czo�ści.�Pro�pa�-
go�wa�li�śmy� ide�ały� wol�no�ści�
i�od�po�wie�dzial�no�ści.�Za�ra�zem
zgod�nie� z� za�sa�dą� so�li�da�ry�zmu
spo�łecz�ne�go�roz�wi�nę�li�śmy�pań�-
stwo�wy� sys�tem� po�mo�cy� spo�-
łecz�nej�z�sie�cią�ośrod�ków�pod�-
le�głych� sa�mo�rzą�do�wi� gmin�ne�-
mu.�Kon�sty�tu�cja�RP�w�art.�18
sta�no�wi:� „Mał�-
żeń�stwo� ja�ko
zwią�zek�ko�bie�ty�i
męż�czy�zny,� ro�-
dzi�na,� ma�cie�-
rzyń�stwo� i� ro�dzi�-
ciel�stwo�znaj�du�ją
się�pod�ochro�ną�i
opie�ką�Rze�czy�po�-
spo�li�tej�Pol�skiej”.
Dziś� po� la�tach
mu�si�my� oce�nić,
czy� nie� zo�sta�ły
za�chwia�ne� pro�-
por�cje�po�mię�dzy�obo�wiąz�ka�mi
oby�wa�te�li� –� i� od�po�wie�dzial�no�-
ścią�mał�żon�ków�i�ro�dzi�ców�–�a
po�mo�cą�pań�stwa.�Czy�nie�roz�-
bu�dzi�li�śmy� przez� to� nad�mier�-
nie� rosz�cze�nio�wych� po�staw
oby�wa�te�li?
Kto�dziś�pa�mię�ta�cel�wpro�wa�-
dze�nia� do�dat�ków� miesz�ka�nio�-
wych?� Na� prze�ło�mie� lat
1993/1994� nasz� Zwią�zek� go�-
ścił�twór�ców�pro�jek�tu�usta�wy�o
naj�mie� lo�ka�li� miesz�kal�nych.

No�we�do�dat�ki�mia�ły�wów�czas
wspie�rać� pro�ces� od�two�rze�nia
za�nie�dba�nej� sub�stan�cji� miesz�-
kań� ko�mu�nal�nych� przy� nie�-
zbęd�nym� ure�al�nie�niu� wy�so�ko�-
ści�czyn�szów�naj�mu.�Po�la�tach
są�jed�nym�ze�świad�czeń�so�cjal�-
nych,� któ�re� „się� na�le�ży”.� Od
po�cząt�ku� usta�wo�daw�ca� na�ło�-
żył� na� gmi�ny� obo�wią�zek� ich
wy�pła�ty�ja�ko�za�da�nie�wła�sne,�a
od�2004�r.�za�nie�cha�no�ich�do�fi�-
nan�so�wa�nia� z� bu�dże�tu� pań�-
stwa.�Gdy�coś�tra�gicz�ne�go�wy�-
da�rzy� się�w� ro�dzi�nie,� dzien�ni�-
ka�rze�szu�ka�ją�wi�ny�w�OPS�-ie�i
w�urzę�dzie�gmi�ny.�Te�raz,�jak�na
po�li�go�nie,� ćwi�czy�my� wy�ko�ny�-
wa�nie�usta�wy�o�wspie�ra�niu�ro�-
dzi�ny�i�sys�te�mie�pie�czy�za�stęp�-
czej.� Tra�gicz�na� śmierć� dwoj�ga

pod�opiecz�nych
z� rę�ki� opie�ku�-
nów� i� skan�da�-
licz�ne� za�nie�dba�-
nia�po�wia�tu�ja�ko
or�ga �n i �za �to �ra
pie�czy� za�stęp�-
czej� rzu�ca�ją� no�-
we� świa�tło� na
po�stu�la�ty� zmia�-
ny� tej� usta�wy.
Cho�dzi� już� nie
tyl�ko� o� to,� aby
nie� wy�mu�szać

na� gmi�nach� zwięk�sza�nia� wy�-
dat�ków�na�współ�fi�nan�so�wa�nie
ta�kiej� pie�czy.� Waż�niej�szy� jest
ra�chu�nek�su�mie�nia�rzą�dzą�cych
na� te�mat� ro�li� pań�stwa� i� je�go
struk�tur:� są�dów,� ad�mi�ni�stra�cji
rzą�do�wej,� wo�je�wódz�kiej� i� po�-
wia�to�wej,� a� tak�że� gmin�nych
wspól�not�sa�mo�rzą�do�wych.�Czy
tak�po�win�na�wy�glą�dać�ochro�na
i� opie�ka� pań�stwa� nad� sa�mo�-
dziel�ny�mi�ro�dzi�na�mi?
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Po de ba to wa li śmy so bie
Z�puNkTu
WIdZENIA
scEpTYkA

Gdzie jest samorząd Grzegorza?

Czy pań stwo ma tak opie ko wać
się sa mo dziel ną ro dzi ną?

Mi nus dla Ry szarda No so wi cza, rad ne go sej mi ku wo je -
wódz twa świę to krzy skie go za brak kon se kwen cji. Rad ny
w stycz niu bie żą ce go ro ku ogło sił pu blicz nie, że co mie siąc
ze swo jej die ty bę dzie prze ka zy wał 300-500 zł na kon to Wo -

je wódz kie go Spe cja li stycz ne go Szpi ta la Dzie cię ce go w Kiel cach. Jed nak
do koń ca wrze śnia na kon to pla ców ki nie wpły nął ża den prze lew pie nięż ny
od Ry szar da No so wi cza. Rad ny tłu ma czy, że miał pro ble my z usta le niem
wła ści we go nu me ru kon ta i de kla ru je, że za le głe wpła ty ure gu lu je.

1 mld euro 
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na ta ką kwo tę Mi ni ster stwo Fi nan sów
za cią gnie kre dyt w Eu ro pej skim Ban ku
In we sty cyj nym. Fun du sze zo sta ną prze -
zna czo ne na in we sty cje ko mu nal ne
JST. In for ma cję po dał „Puls Biz ne su”




