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samoRządoWcy na celoWniku...

Plus dla Woj cie cha Dęb skie go, bur mi strza Puł tu ska, za oso -
bi ste za an ga żo wa nie się w po moc dla naj bied niej szych
miesz kań ców mia sta. Bur�mistrz�za�pro�sił�do�sie�bie�na�roz�mo�-
wę�bez�dom�ne�go�Mi�ro�sła�wa�Re�gne�ra�i�już�na�stęp�ne�go�dnia

męż�czy�zna�zo�stał�prze�wie�zio�ny�do�Ośrod�ka�Wspar�cia�Śro�do�wi�sko�we�go.�Po�raz
pierw�szy�od�dłuż�sze�go�cza�su�mógł�zjeść�w�nor�mal�nych�wa�run�kach�cie�pły
obiad,�umyć�się�i�od�po�cząć.�Bez�dom�ne�go�za�wie�zio�no�tak�że�do�le�ka�rza,�za�-
pro�po�no�wa�no�uczest�nic�two�w�te�ra�pii�uza�leż�nień�i�roz�mo�wę�z�psy�cho�lo�giem.

Wszech ogar nia ją ca de gra da -
cja ję zy ka pol skie go do cie ra
do mi ni sterstw, sa mo rzą dów a
na wet pa ra fii. Sły szy my, że „te
dziec ko” po trze bu je opie ki,
msza św. jest „w in ten cji Ja na
Ko wal ski”, a to, co lu bią lu -
dzie, to „wi no gron”. Prze bił
wszyst kich mi ni ster fi nan sów,
mó wiąc w de ba cie sej mo wej,
że bra ku je mu „pół to rej mi -
liar da zło tych”.

Usta wa o ję zy ku pol skim, któ -
ra ma chro nić na sze do bro na -
ro do we, ja kim jest ję zyk, nie
prze kła da się na prak ty kę w
urzę dach, ży ciu co dzien nym
czy in ter ne cie, gdzie sze rzy się
nie chluj stwo ję zy ko we i wul ga -
ry za cja pol sz czy zny. Usta wa
do pusz cza ob ce ter mi ny na uko -
we i tech nicz ne, a jest ich mul -
tum. Znacz na ich część ma pol -
skie od po wied ni ki, ale są one
rzad ko uży wa ne. W usta wie o
ra chun ko wo ści, wśród war to ści
nie ma te rial nych i praw nych, w
art. 3 ust.1 pkt. 14c wy mie nia
się „know -how”. I mi mo że
wszy scy wie dzą, o co cho dzi,
na su wa się py ta nie, jak się to
ma do ge ne ral nych za sad? 

Two rzy się prze ko na nie, że

ję zyk an giel ski jest waż niej szy
ja ko ścież ka ka rie ry, a ję zyk
pol ski jest po moc ni czy. Świad -
czy o tym fakt, że w tym ro ku
le piej wy pa dły ma tu ry z an giel -
skie go, niż z pol skie go. 

W do bie skró tów sms -owych,
po wszech nych wul ga ry zmów,
gdzie „k..a” jest prze ryw ni -
kiem po co dru gim wy ra zie
(po dob nie brzmiał mo no dram
Kry sty ny Jan dy), nasz ję zyk
bę dzie upo dab niał się do zwie -
rzę ce go hau hau. Ktoś po wie,
że pies jest naj lep szym przy ja -
cie lem czło wie ka, więc to nor -
mal ne, że wła ści cie le upo dab -
nia ją się do swo ich pupilów.
Jest jed nak róż ni ca mię dzy
upodob nie niem a spsie niem.

ta de uszw ro na7@gma il.com

Pan pro fe sor Ry szard Bu -
gaj na pi sał, że pro wa dzę
„ba ła mut ną dzia łal ność”.
„Upie ram się sta now czo –
pi sze – że w spo sób wia ry -
god ny w pierw szych dniach
czerw ca w ogó le nie moż na
osza co wać współ czyn ni ka
re dy stry bu cji bu dże to wej”. I
ma ra cję. Dla te go co ro ku
po wta rza my, że jest to ob li -
cze nie na pod sta wie pro gno -
zy, któ ra na zy wa się „usta wa
bu dże to wa”. W tym ro ku
wy jąt ko wo moc no pod kre -
śla li śmy, że w ubie głym ro -
ku, choć z bu dże to wych pro -

gnoz bu dże to wych wy ni ka -
ło, że dzień wol no ści po dat -
ko wej po win ni śmy świę to -
wać 24 czerw ca, to z in for -
ma cji o wy ko na niu bu dże tu,
oka za ło się, że mo gli śmy to
ro bić do pie ro 7 lip ca.

Twier dze nie, że „nie jest
praw dą, że pań stwo mo że
wy dać tyl ko ty le, ile za bie rze
oby wa te lom”, któ re nie zo -
sta ło przez Bu ga ja roz wi nię te
bar dzo mnie za sta no wi ło. Bo
ni by co jesz cze in ne go pań -
stwo mo że wy dać? Mo że wy -
dać, co po ży czy! Ale po tem
mu si od dać, więc mu si za -
brać oby wa te lom. No chy ba
że nie od da – jak Gre cja. Ale
wte dy też za bie ra oby wa te -
lom – bo nie od da je co po ży -
czy ło. Mo że „wy dru ko wać”.
Ale wte dy też „za bie ra”. To
się na zy wa po da tek in fla cyj -
ny. Wresz cie jest ar gu ment,
że pań stwo ma „bo gac twa”.

Ale prze cież „pań stwo” nie
zo sta ło stwo rzo ne przez Pa -
na Bo ga. To lu dzie je utwo -
rzy li. Więc jak pań stwo coś
„ma”, to zna czy, że lu dzie te -
go cze goś nie ma ją, bo mieć
nie mo gą. Bu gaj za rzu ca nam
błąd „w trak to wa niu ja ko po -
dat ków wszel kich przy cho -
dów pań stwa”, a już w szcze -
gól no ści, że „Cen trum trak -
tu je tak skład ki ubez pie cze -
nio we”. A czym że one są, jak
nie po dat ka mi? Jak pań stwo,
uży wa jąc apa ra tu przy mu su,
coś oby wa te lom za bie ra, to
jest to „da ni na pu blicz na”.
Więc jak Bu ga jo wi nie pa su je
współ cze sne okre śle nie „po -
da tek” – pro szę bar dzo mo że -
my go na zwać śre dnio wiecz -
nym mia nem „da ni ny”, al bo
– jak to czy ni Bu gaj – „do -
cho dem sze ro ko ro zu mia ne -
go pań stwa”. 
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Od dwóch lat sły szy my o
uda nych, wspól nych dla grup
gmin prze tar gach na za kup
ener gii elek trycz nej. W 2010
ro ku pięć miast woj. ślą skie -
go, z Ryb ni kiem na cze le zrze -
szo nych w Związ ku Sub re -
gio nu Za chod nie go po wo ła ło
Spół kę Ob ro tu Ener gią, któ ra
w ich imie niu ku pu je me dia:
prąd i cie pło. Rok te mu pi sał
o tym Dzien nik Za chod ni w
ar ty ku le pt. „Ślą skie mia sta
ra zem ku pią tań szy prąd”. Je -
sie nią 2011 ro ku mia sto Lu -
bin prze pro wa dzi ło wspól ny
prze targ, sto jąc na cze le gru -
py 29 gmin i pięciu po wia tów
woj. dol no ślą skie go. W li sto -
pa dzie rzecz nik pre zy den ta
Lu bi na po in for mo wał, że
„ce ny za ki lo wa to go dzi nę, w
za leż no ści od ro dza ju ta ry fy
dla ener gii, są o od 18 proc.
do na wet 31 proc. niż sze od
cen za war tych w ta ry fie fir my
Tau ron”.

Nasz Zwią zek utwo rzył
gru pę za ku po wą z udzia łem
gmin oraz spół ek gmin nych i
in sty tu cji kul tu ry po sia da ją -
cych oso bo wość praw ną.

Wła śnie na pod sta wie ich peł -
no moc nictw Pre zy dent Kę -
dzie rzy na -Koź la ogła sza prze -
targ na za kup ener gii elek -
trycz nej. Klu czem do suk ce su
ta kich gru po wych za ku pów
jest po łą cze nie rocz ne go za -
po trze bo wa nia po szcze gól -
nych pod mio tów w je den du -
ży wo lu men. W na szym przy -
pad ku to oko ło 50 GWh.
Oszczęd ność w wy dat kach
bu dże to wych po wsta nie w
wy ni ku ry wa li za cji wiel kich
kon cer nów o tak du że za mó -
wie nie pu blicz ne.

Podczas ana li zy przy czy n
tych suk ce sów war to pod -
kre ślić klu czo wą ro lę ini cja -
to rów – pre zy den tów miast:
Ryb ni ka, Lu bi na i Kę dzie -
rzy na -Koź la. Nie zbęd ne jest
za ple cze or ga ni za cyj ne dla
gru py za ku po wej gmin, naj -
le piej trwa łe. W na szym
Związ ku to przed się wzię cie
zwień czy ło rok ju bi le uszo -
wy roz po czę ty fi ni szem ne -
go cja cji oświe tle nio wych.
Ko niec prac nad gru pą za -
ku po wą przy padł na 21.
rocz ni cę na szej dzia łal no ści. 

Za chę ca my wszyst kie gmi -
ny do po dob nych przed się -
wzięć przy no szą cych na ma -
cal ne ko rzy ści. Współ pra ca
w ra mach związ ku mię dzy-
g min ne go jest wła ści wą od -
po wie dzią na kry zy so we wy -
zwa nia.

zgso@zgso.org.pl
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Hau, hau

Gdy po łą czy my si ły, bę dzie ta niej

Mi nus dla Ma cie ja Ma cie jow skie go, rad ne go PiS w War -
sza wie, za po chleb stwa wy pi sy wa ne pod ad re sem
polskich pseu do ki bi ców po me czu Pol ska – Ro sja. Rad�ny
po�za�miesz�kach,�które�to�wa�rzy�szy�ły�me�czo�wi,�na�pi�sał�na

jed�nym�z�por�ta�li�spo�łecz�no�ścio�wych,�że�ża�łu�je,�iż�Po�li�cja�nie�za�bro�ni�ła
mar�szu�Ro�sjan�przed�me�czem,�a�ho�no�ru�Pol�ski�mu�sie�li�bro�nić�„ki�bo�le”.
We�dług�rad�ne�go�za�słu�ży�li�oni�na�po�chwa�łę.�Klub�rad�nych�SLD�zło�żył�do
ko�mi�sji�ety�ki�wnio�sek�w�spra�wie�wpi�su�umiesz�czo�ne�go�po�me�czu.�

8 mln zł 

logicznie
Rzecz
bioRąc

okiem
pRaktyka

kosz�to�wa�ło�sa�mo�rząd�w�War�sza�wie
zor�ga�ni�zo�wa�nie�do�dat�ko�wych
kursów�au�to�bu�sów,�tram�wa�jów
oraz�me�tra�pod�czas�Mistrzostw
Europy�w�piłce�nożnej�Eu�ro�2012

pRzeczytane...

Niektóre� samorządy� są� zadłużone,� w� tym� i� Poznań� –� na� 72� proc.
Należy� pod� adresem� premiera� Donalda� Tuska� zadać� pytanie:� jak
zamierza� wspomóc� samorządy?� To,� co� zrobiły� przed� Euro,� jest
mistrzostwem�świata.�Ale�musiały�to�zrobić�kosztem�swoich�budżetów
i� realizacji� wielu� ważnych� przedsięwzięć,� a� nawet� realizacji� zadań
państwa.�Euro�2012�udało�się�przede�wszystkim�dzięki�samorządom.�

Beata Kempa, posłanka SP, www.gloswielkopolski.pl




