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SAMoRZądoWcY�NA�cEloWNIku...

Plus dla Bogdana Olesińskiego, burmistrza dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy za inicjatywę mającą na celu
odpolitycznienie uroczystości związanych z obchodami
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Burmistrz,�

po�incydentach,�jakie�miały�miejsce�na�Kopcu�Powstania�Warszawskiego

wystosował�list�otwarty�do�kibiców�Legii�Warszawa,�w�którym�zaproponował

spotkanie�z�przedstawicielami�kibiców,�by�wspólnie�zapewnić�godny�i

apolityczny�przebieg�uroczystości�rocznicowych�w�przyszłości.

Za�raz� po� od�ro�dze�niu� sa�mo�-
rzą�du� w� 1990� ro�ku� po�wsta�ły
pierw�sze� stra�że� miej�skie,� naj�-
pierw� w� Po�zna�niu,� po�tem� w
Czę�sto�cho�wie.�Nie� by�ło�wzor�-
ców,�ale�by�ła�po�trze�ba�spo�łecz�-
na� ist�nie�nia� służb� po�rząd�ko�-
wych� nie� ko�ja�rzo�nych� z� po�-
przed�nim� sys�te�mem,� dzię�ki
któ�rym�po�li�cja�mo�gła�by�zaj�mo�-
wać� się� prze�stęp�stwa�mi� a� nie
wy�kro�cze�nia�mi.�Dzi�siaj�trud�no

so�bie�wy�obra�zić�mia�sta,�szcze�-
gól�nie�du�że�i�śred�nie�bez�stra�ży
miej�skich,�któ�rych�pro�fe�sjo�na�li�-
za�cja� cią�gle� po�stę�pu�je.� Znam
mia�sta,�w�któ�rych�straż�ni�cy�zła�-
pa�li�na�go�rą�cym�uczyn�ku�wię�-
cej� spraw�ców,� niż� po�li�cjan�ci.
Pro�wa�dzą� ca�ło�do�bo�we� dy�żu�ry
miej�skie�go� mo�ni�to�rin�gu� (za�in�-
sta�lo�wa�ne�go� przez� sa�mo�rząd,
bo�po�li�cji�nie�stać).�Oczy�wi�ście
trud�no� mó�wić� o� po�pu�lar�no�ści
straż�ni�ków�(po�dob�ne� jak�kon�-
tro�le�rów�w�tram�wa�jach),�np.�za
in�ter�wen�cje� wo�bec� osób� han�-
dlu�ją�cych� w� nie�do�zwo�lo�nych
miej�scach.�Są�też�pro�ble�my�wy�-
ma�ga�ją�ce� zmian� usta�wo�wych
(np.�moż�li�wość�do�stę�pu�do�re�-
je�stru�osób�ka�ra�nych),�w�kon�-
se�kwen�cji�prze�kształ�ce�nie�stra�-

ży� w� Po�li�cję� Mu�ni�cy�pal�ną� na
wzór�kra�jów�za�chod�nich.�
Ko�men�dan�ci� stra�ży� du�żych
miast� przy�go�to�wa�li� ta�ki� pro�-
jekt� usta�wy.�Od� ra�zu� jed�na� z
pry�wat�nych�te�le�wi�zji�w�cza�sie
naj�więk�szej� oglą�dal�no�ści� wy�-
emi�to�wa�ła� 45� mi�nu�to�wy� film
sta�wia�ją�cy� stra�że� miej�skie� w
złym� świe�tle.� Pre�zen�ter�ka
stwier�dzi�ła,� że� jest� on�gło�sem
w�dys�ku�sji�o�pro�jek�cie�usta�wy.
Był�to�głos�z�te�zą,�że�naj�le�piej
zli�kwi�do�wać�stra�że�gmin�ne,�bo
kosz�tu�ją�(w�pod�tek�ście:�a�pie�-
nią�dze�dać�po�li�cji).
Ale�na�wet�w�tym�ten�den�cyj�-
nym� ma�te�ria�le� prze�bił� się
tekst:� „straż�ni�ków� wi�dać� na
mie�ście,�a�pa�tro�li�po�li�cji�nie”.
tadeuszwrona7@gmail.com

Ko�lej�ny�suk�ces�rzą�du.�Pierw�-
szy�raz�od�12�lat�sto�pa�do�bro�-
wol�nych� oszczęd�no�ści� spa�dła
po�ni�żej� ze�ra!� Nie� ma�my� co
oszczę�dzać,� bo� co�raz� wię�cej
za�bie�ra�nam�rząd�i�sa�mo�rzą�dy.
Jak�ma�wiał�Je�rzy�Urban�„rząd
się� sam� wy�ży�wi”.� Sa�mo�rząd
zresz�tą� też.�Wła�śnie� sa�mo�rzą�-
dow�cy� z� War�sza�wy� ode�bra�li
po�nad�12�mln�zł�na�gród.�Pro�-
szę�się�nie�obu�rzać�–�na�gro�dy
są� „re�gu�la�mi�no�we”,� nie� ma
więc�tu�żad�ne�go�ku�mo�ter�stwa.
A�po�za� tym�suk�ce�sy�przy�bu�-

do�wie�me�tra,�ob�wod�ni�cy�oraz
spraw�nie� prze�pro�wa�dza�ne� re�-
mon�ty� głów�nych� cią�gów� ko�-
mu�ni�ka�cyj�nych� na�le�ży� od�po�-
wied�nio�wy�na�gro�dzić.�Tyl�ko� z
cze�go?�Ano�wła�śnie� z� po�dat�-
ków.�Wra�ca�więc,�na�przy�kład,
po�da�tek� od� psów.� Po� raz
pierw�szy�wpro�wa�dzo�no�go�na
po�cząt�ku�XIX�wie�ku�w�Kró�le�-
stwie�Prus.�Był�to�po�da�tek�od
luk�su�su.�Opie�rał�się�na�za�ło�że�-
niu,�że� jak�ktoś�ma�pie�nią�dze
na�je�dze�nie�dla�psa,�to�ma�i�na
po�da�tek.� Co� praw�da� lu�dzie
mie�li� też�ko�ty� i�ka�nar�ki,�któ�re
też�mu�sie�li�kar�mić.�Ale�psa�ła�-
twiej�by�ło�wy�kryć,�bo�się�po�ja�-
wiał�w�„obej�ściu”.�Póź�niej�po�-
ja�wi�ło� się� też� eko�no�micz�ne
uza�sad�nie�nie.�Po�psach�trze�ba
sprzą�tać.�Ro�bią�to�służ�by�miej�-
skie,�więc�wła�ści�cie�le�psów�po�-
win�ni� pła�cić� z� te�go� po�wo�du

po�da�tek�ce�lo�wy.�Kil�ka�lat�te�mu
po�da�tek� ten� zo�stał� zli�kwi�do�-
wa�ny,� ale� za� to� wła�ści�cie�le
psów�ma�ją�po�nich�sprzą�tać�sa�-
mi.�Te�raz�po�da�tek�się�przy�wra�-
ca,� ale� obo�wiąz�ku� sprzą�ta�nia
nie�li�kwi�du�je.�Po�dat�ku�te�go�nie
mu�szą�pła�cić�rol�ni�cy.�To�jest�ich
ko�lej�ny� „przy�wi�lej”� po�dat�ko�-
wy.�Nie�mu�szą�bo�wiem�pła�cić
też�po�dat�ku�do�cho�do�we�go.� Ja
też� bym� chciał� zo�stać� rol�ni�-
kiem.�Na�praw�dę!�Nie�ży�czę�im
bo�wiem,�że�by�mu�sie�li�pła�cić�te
po�dat�ki,�jak�in�ni.�In�nym�ży�czę,
że�by�nie�mu�sie�li�–� jak�rol�ni�cy.
Jak�ktoś�ma� le�piej,�a�ktoś�go�-
rzej,� to�dla�cze�go�w� imię�spra�-
wie�dli�wo�ści� spo�łecz�nej� ma�my
po�gar�szać�po�ło�że�nie�tych,�któ�-
rzy�ma�ją� le�piej?�Mo�że� po�sta�-
raj�my�się�po�lep�szyć�po�ło�że�nie
tych,�któ�rzy�ma�ją�go�rzej?
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We�szli�śmy� w� go�rą�cy� okres
pro�jek�to�wa�nia� w� gmi�nie� no�-
we�go�sys�te�mu�go�spo�dar�ki�od�-
pa�da�mi.� Pra�ce� trwa�ją� od
stycz�nia,� co� wy�ni�ka� ze� zno�-
we�li�zo�wa�nej� usta�wy� „śmie�-
cio�wej”.� Obec�nie� w� każ�dej
gmi�nie� w� Pol�-
sce� har�mo�no�-
gram�prac�bur�-
mi�strza� i� ra�dy
jest� na�pię�ty� z
po�wo�du�pod�ję�-
cia� przez� sej�-
mik�uchwa�ły�w
spra�wie� wo�je�-
wódz�kie�go�pla�-
nu� go�spo�dar�ki
od�pa�da�mi� za�wie�ra�ją�cej� m.in.
okre�śle�nie�(sub)re�gio�nów�go�-
spo�dar�ki�od�pa�da�mi�ko�mu�nal�-
ny�mi.�Usta�wo�daw�ca�na�kła�nia
sa�mo�rzą�dy�gmin�ne�do�sub�re�-
gio�nal�nej�współ�pra�cy.�Jed�nym
z�pól�tej�współ�pra�cy�mo�gą�być
gru�po�we� prze�tar�gi� na� od�bie�-
ra�nie� (i� za�go�spo�da�ro�wa�nie)
od�pa�dów� ko�mu�nal�nych� od
wła�ści�cie�li�nie�ru�cho�mo�ści.�27
sierp�nia�w�Kę�dzie�rzy�nie�-Koź�-
lu� otwar�to� ofer�ty� zgło�szo�ne
do� prze�tar�gu� na� „Do�sta�wę
ener�gii� elek�trycz�nej� na� po�-
trze�by� gru�py� za�ku�po�wej
ZGŚO�w�la�tach�2012-2013”.
Z� ana�li�zy� zgło�szo�nych� ofert
wy�ni�ka,�że�dzię�ki�gru�po�we�mu
prze�tar�go�wi� z� udzia�łem� 23
gmin� za�osz�czę�dzo�no� oko�ło

jedną� czwar�tą� za�pla�no�wa�-
nych� środ�ków� (tj.� 5�mln� zł).
Ta�ki� suk�ces,� po�dob�nie� jak
rów�nie� po�myśl�ne� gru�po�we
prze�tar�gi� w� Ryb�ni�ku� i� Lu�bi�-
nie,� za�chę�ca�ją� do�wspól�nych
przed�się�wzięć� w� ra�mach
wpro�wa�dza�nia� „śmie�cio�wej
re�wo�lu�cji”.�Na�pod�sta�wie�na�-
szych� do�świad�czeń� pra�gnę
jed�nak�uprze�dzić�ini�cja�to�rów,
że� w� pla�no�wa�niu� trze�ba
uwzględ�nić�czas:�i�na�zor�ga�ni�-
zo�wa�nie� gru�py� za�ku�po�wej,
i na� in�wen�ta�ry�za�cję� w� gmi�-
nach�do�okre�śle�nia�przed�mio�-

tu� za�mó�wie�-
nia.�Nie�zbęd�-
na� jest� ści�sła
ko�or�dy�na�cja
prac� w� gmi�-
nach,� któ�re
udzie�lą� peł�-
no�moc�nictw
bur�mi�strzo�wi
w i o �d ą �c e j
gmi�ny� –� ja�ko

za�ma�wia�ją�ce�mu�–�do�prze�pro�-
wa�dze�nia� prze�tar�gu.� Pra�ce
nad� wspól�ną� SIWZ� mu�szą
być� prze�pro�wa�dzo�ne� przez
do�świad�czo�nych� pra�cow�ni�-
ków� wy�dzia�łu� wio�dą�ce�go
urzę�du,� z� moż�li�wo�ścią� zgła�-
sza�nia�za�strze�żeń�for�mal�nych
do�SIWZ�ze�stro�ny�człon�ków
gru�py� za�ku�po�wej.� Trze�ba
uwzględ�nić�czas�na�pro�ce�du�rę
sa�me�go� prze�tar�gu,� łącz�nie� z
fa�cho�wy�mi�od�po�wie�dzia�mi�na
py�ta�nia� za�in�te�re�so�wa�nych
nim� ofe�ren�tów.� Trud� współ�-
pra�cy�opła�ci�się,�ale�cięż�ko�bę�-
dzie�zdą�żyć�do�1�lip�ca�2013�r.
z� wpro�wa�dze�niem� no�we�go
sys�te�mu�w�na�szej�gmi�nie�i�w
sub�re�gio�nie.
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Wal nąć w straż

Czas dla wspól nych prze tar gów
na od biór od pa dów

Mi nus dla Nor ber ta Ma sta le rza, pre zy den ta Tar no brze ga
za obraźliwą wypowiedź. Urzę�du�ją�cy�pre�zy�dent�miał�pod�-
czas�se�sji�ra�dy�mia�sta�pu�blicz�nie�na�zwać�by�łe�go�pre�zy�den�ta

Tar�no�brze�ga�„he�mo�ro�idem”.�Jan�Dziu�biń�ski,�by�ły�pre�zy�dent,

a�dziś�rad�ny�zło�żył�do�Pro�ku�ra�tu�ry�Re�jo�no�wej�za�wia�do�mie�nie�o�po�peł�nie�niu

prze�stęp�stwa�przez�obec�ne�go�pre�zy�den�ta.�By�ły�pre�zy�dent�za�po�wia�da,�że�je�-

śli�pro�ku�ra�tu�ra�nie�do�pa�trzy�się�zna�mion�prze�stęp�stwa,�to�bę�dzie�do�cho�dził

swo�je�go�za�dość�uczy�nie�nia�na�dro�dze�po�stę�po�wa�nia�cy�wil�ne�go.�

6,5 mld zł 
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nad�wyż�ki�bu�dże�to�wej�mia�ły�jed�-

nost�ki�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go�

po�pierw�szym�pół�ro�czu�2012�ro�ku.
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