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koMENTARZE

sAMoRZądoWcY�NA�cEloWNIku...

Plus dla Ja nu sza Po tacz ka, wój ta gmi ny Niedź wiedź, któ ry
ode brał po ród w sa mo cho dzie, gdy wiózł swo ją cię żar ną 
sy no wą do szpi ta la. Ko�bie�ta�za�czę�ła�ro�dzić�pod�czas�jaz�dy,�
a�wójt�za�cho�wał�zim�ną�krew�i�na�świat�przy�szła�dziew�czyn�ka.

Gdy�pro�blemem�oka�zał�się�brak�okry�cia�dla�wnucz�ki,�wójt�od�dał�jej�wła�sną�
ko�szu�lę.�Po�przy�by�ciu�do�szpi�ta�la�oka�za�ło�się,�że�za�rów�no�sy�no�wa,�jak�
i�wnucz�ka�wój�ta�są�zdro�we,�a�ak�cja�po�ro�do�wa�zo�sta�ła�prze�pro�wa�dzo�na�
przez�nie�go�pra�wi�dło�wo.�(ar)

Wy syp re fe ren dów w sa mo -
rzą dach du żych miast pół to ra
ro ku przed wy bo ra mi stał się
cho ro bą za kaź ną, jak kie dyś
ty fus. Eks per ci za cho dzą 
w gło wę, spe ku lu ją i ana li zu ją
to zja wi sko, mó wiąc o fru -
stra cji miesz kań ców, utra cie
za ufa nia, czy wręcz o znu dze -
niu wła dzą lo kal ną. 

Nikt nie mó wi, od kie dy i dla -
cze go moż na dzi siaj tak ła two,
nie raz przy że nu ją co ma łej fre -

kwen cji, skró cić usta wo wą czte -
ro let nią ka den cję wy bra nych
władz. Dzi siaj wy star czy nie jed -
no krot nie ma ła zor ga ni zo wa na
gru pa pro wa dzą ca na gon kę, do
któ rej do łą cza ją się par tie po li -
tycz ne. Po łą cze nie w gło so wa -
niu ne ga tyw nym wie lu sfru stro -
wa nych jest ła twe. Czę sto nie
ma na wet istot ne go po wo du
skra ca nia ka den cji, a prze cież
nor mal ne wy bo ry są za rok. 

Gdzie był więc po czą tek tej
de sta bi li za cji ustro jo wej, któ rą
ob ser wu je my od pew ne go cza -
su? W 2005 r. uchwa lo ny zo stał
po sel ski pro jekt usta wy, któ re go
spra woz daw cą był po seł Wal dy.
Wszyst kie klu by za gło so wa ły za.
Usta wa za wie ra ła za pis o zmia -
nie pro gu waż no ści re fe ren dum
z 30 proc. upraw nio nych do gło -

so wa nia, do trzech pią tych bio -
rą cych udział w wy bo rze od wo -
ły wa ne go or ga nu. Usta wa za -
czę ła obo wią zy wać od na stęp -
nej ka den cji po uchwa le niu.

Po mysł po pra wia czy pra wa
dał pierw sze owo ce w 2009 r.
Po li go nem do świad czal nym,
tak jak już nie raz by wa ło w
jej hi sto rii, by ła Czę sto cho wa,
w któ rej prze te sto wa no bru -
tal ną, peł ną kłamstw ak cję re -
fe ren dal ną. Przy ni skim pro gu
się uda ła. Za raz po tem to sa -
mo uda ło się w Ło dzi. Dziś to
szko dli we roz wią za nie le gi -
sla cyj ne tra fia, jak ry ko szet,
bez po śred nio we wnio sko -
daw ców, któ rzy się dzi wią. 

Ka li się dzi wić, bo nie prze -
wi dzieć...

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Spe ce od kre owa nia wi ze run -
ku po li ty ków cią gle im wpa ja ją
ka non: „Nie daj się za cy to wać”.
Nie mo żesz być jed no znacz ny,
bo jak zmie nisz zda nie, to bę -
dziesz nie wia ry god ny. 

Na tym wła śnie wy kła da się
ostat nio raz za ra zem Pan Pre -
mier Tusk. Ale nie tyl ko on.
„Kie dy Gre cy za cią ga li dłu gi, to
pew nie ich po li ty cy też mó wi li,
że sty mu lu ją go spo dar kę” – po -
wie dział w TVN Pan Pro fe sor
Le szek Bal ce ro wicz.  No cóż…

Nie tyl ko grec cy po li ty cy tak
mó wi li. Mó wił to tak że Pan
Pro fe sor Le szek Bal ce ro wicz na
kon fe ren cji pre zen tu ją cej Ra -
port NBP na te mat ko rzy ści 
i kosz tów  przy stą pie nia Pol ski
do stre fy eu ro z lu te go 2004 ro -
ku. Ja ko przy kład kra ju, któ ry
sko rzy stał na przy stą pie niu do
stre fy eu ro, co mo że być za chę -
tą dla Pol ski, wy mie nił wła śnie
Gre cję. W ra por cie wska zy wa -
no, że Gre cja „w okre sie ubie ga -
nia się o człon ko stwo w stre fie
eu ro wy pra co wa ła znacz ną
wia ry god ność po li ty ki ma kro -
eko no micz nej, re ali zu jąc przy -
ję ty w 1994 r. i ak tu ali zo wa ny 
w na stęp nych la tach pro gram
kon wer gen cji”. Ja ko ar gu ment
za ko niecz no ścią szyb kie go
wstą pie nia Pol ski do stre fy eu ro
wy mie nia no per spek ty wę pod -

nie sie nia ra tin gu dłu go ter mi no -
we go za dłu że nia kra jów ak ce -
syj nych w wa lu cie za gra nicz nej
śred nio o dwa, trzy stop nie. 
A ja ko przy kład po da wa no zno -
wu… Gre cję, któ rej „wraz z re -
ali za cją wia ry god ne go pro gra -
mu ma kro eko no micz ne go już
w cza sie jej uczest nic twa w unii
mo ne tar nej Fitch czte ro krot nie
pod no sił mię dzy na ro do wy ra -
ting”. Wspo mi nam to nie bez
ukry wa nej sa tys fak cji, bo wów -
czas na kon fe ren cji pro mu ją cej
eu ro wy sze dłem na oszo ło ma
mó wiąc, że do stre fy eu ro nie
po win ni śmy się spie szyć, że
Mil ton Fried man pro ro ku je, iż
za 10 lat za czną się w niej pro -
ble my, więc mo że po cze kaj my 
i zo bacz my, jak to bę dzie z tą
Gre cją.
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Mi ni ster fi nan sów w imie niu
rzą du prze ko nu je Sejm do wy -
łą cze nia jed ne go z naj waż niej -
szych ry go rów w usta wie 
o fi nan sach pu blicz nych. Ar -
gu ment, że w prze ciw nym wy -
pad ku trze ba ob ciąć wy dat ki
bu dże tu pań stwa o 24 mi liar dy
– jest sku tecz ny przy son da -
żach pre fe ren cji wy bor czych.
Aż strach po my -
śleć, któ re to wy -
dat ki po szły by
„pod nóż”. Ob -
ser wu jąc spek -
takl pt. „Kto
s p o  w o  d o  w a ł
dziu rę bu dże to -
wą”, zga dzam
się z pu bli cyst ką
„Po li ty ki”, że na
sku mu lo wa ny
dług za pra co wa -
ły ko lej ne rzą dy
z ostat nich kil -
ku na stu lat. 

Ale spójrz my na to z na szej
per spek ty wy. W tej sa mej
usta wie są ry go ry dla bu dże -
tów sa mo rzą do wych, zwłasz -
cza w art. 242 i 243. Są gmi -
ny, któ re dla zrów no wa że nia
wy dat ków bie żą cych do do -
cho dów bie żą cych i z po wo -
du in dy wi du al ne go wskaź ni -
ka za dłu że nia mu sia ły do ko -
nać wiel kich cięć w wy dat -
kach. Je śli skarb nik bu dże tu
pań stwa chce zlu zo wa nia

ogra ni czeń I pro gu ostroż no -
ścio we go, to czy ry go ry dla
nas ma ją po zo stać?

Od po nad 24 lat je stem za an -
ga żo wa ny w de mo kra tycz ne
prze mia ny w na szym pań stwie.
Nie mo gę po go dzić się, że z ta -
ką ła two ścią ad mi ni stra cja
cen tral na na rzu ca swo ją wo lę
ad mi ni stra cjom lo kal nym. Od -
kła da jąc na bok kla sycz ne de fi -
ni cje, mo gę uznać, że na ad mi -
ni stra cję cen tral ną skła da się:
wy bra na w wy bo rach na par -
tyj ne li sty więk szość par la men -
tar na, utwo rzo ny przez nią
rząd i za trud nio na w urzę dach
cen tral nych służ ba cy wil na.
Ad mi ni stra cja lo kal na to głów -

nie sa mo rząd
gmin ny, a w
nim wy bra ni i
kon tro lo wa ni
przez miesz -
kań ców bur -
mistrz i rad ni
oraz współ -
pra cow ni cy
bur mi strza.
S a  m o  r z ą d
gmin ny po -
no si na ma -
cal ną od po -
wie dzial ność
za swo ją pra -

cę, jest pod pre sją prze pi sów
pra wa, or ga nów nad zo ru i
kon tro li. Pu stym slo ga nem jest
„dia log rzą du z sa mo rzą dem”.
Bez umia ru ad mi ni stra cja cen -
tral na ob cią ża sa mo rzą dy
gmin ne ko lej ny mi za da nia mi.
Naj now szym przy kła dem jest
re wo lu cja śmie cio wa. Ad mi ni -
stra cja cen tral na jest sę dzią 
w swo jej spra wie, prak tycz nie
bez kar na, gdy po peł ni błę dy.

zgso@zgso.org.pl
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Gwiazdowski

Czesław

Tomalik

Tadeusz Wrona

Nie daj się zacytować
Z�puNkTu
WIdZENIA
scEpTYkA

Czas referendomanii

Administracja centralna jest
sędzią we własnej sprawie

Mi nus dla Bo gu sła wa Mi chal skie go, rad ne go gmi ny Ra dzie -
cho wy -Wieprz za pu blicz ne ubli ża nie wój to wi. We�dług�lo�kal�-
nej�ga�ze�ty�rad�ny�awn�tu�ro�wał�się�i�gło�śno�za�cho�wy�wał�w�ba�rze.
Po�wie�dział,�że�ma�ten�bar�na�oku,�a�po�nie�waż�jest�rad�nym,�

to�go�za�mknie.�Co�do�sa�me�go�wój�ta,�to�rad�ny�za�gro�ził,�że�nie�po�da�mu�
już�rę�ki,�po�nie�waż�wójt�jest�głup�kiem.�Na�iro�nię�za�kra�wa�fakt,�że�Bo�gu�sław
Mi�chal�ski�jest�prze�wod�ni�czą�cym�Ko�mi�sji�Po�rząd�ku�i�Ochro�ny�Mie�nia�
w�Ra�dzie�Gmi�ny.�(rp)

37,4proc. 

logIcZNIE
RZEcZ
bIoRąc

okIEM
pRAkTYkA

szkół�ma�ga�bi�ne�ty�le�kar�skie.
Gdy�by�wpro�wa�dzić�je�we�wszyst�-
kich�szko�łach,�kosz�to�wa�ło�by�to
bu�dżet�pań�stwa�11�mld�zł
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