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Plus dla An to nie go Dol ne go, rad ne go gmi ny Sę pól no Kra jeń -
skie, któ ry od dał swo ją rocz ną die tę na rzecz po pra wy ży cia
miesz kań ców so łectw. Rad�ny�swo�je�upo�sa�że�nie�za�2013�r.
prze�ka�zał�na�re�mont�dro�gi�Wło�ści�bórz�–�Wło�ści�bó�rek.�An�to�ni

Dol�ny�pod�kre�śla,�że�ży�je�skrom�nie�i�cie�szy�się,�że�je�go�die�ta�mo�że�po�móc
in�nym.�To�już�trze�cia�die�ta�rad�ne�go,�któ�ra�idzie�na�ce�le�spo�łecz�ne.�An�to�ni
Dol�ny�już�raz�wspo�ma�gał�wiej�skie�dro�gi,�a�na�stęp�nie�bu�do�wę�Po�mni�ka
Wdzięcz�no�ści�Chry�stu�sa�Kró�la.�(rp)

Kie�dyś,�jak�żył�jesz�cze�ś.p.
Ma�rek�Na�wa�ra,�zwró�ci�li�śmy
się� ra�zem� do� Rzecz�ni�ka
Praw� Oby�wa�tel�skich,� aby
po�mógł� w� do�pro�wa�dze�niu
do� rów�no�praw�ne�go� trak�to�-
wa�nia� ko�mi�te�tów� lo�kal�nych
w� sto�sun�ku� do� ko�mi�te�tów
par�tyj�nych� w� cza�sie� wy�bo�-
rów� sa�mo�rzą�do�wych.� Cho�-
dzi�ło�o�fi�nan�so�wa�nie,�do�stęp
do�me�diów� i� nu�me�ra�cję� list
wy�bor�czych.�
Już�po�śmier�ci�Mar�ka�spo�-

tka�li�śmy� się� z�RPO�w� li�sto�-
pa�dzie�2011�r.�po�zo�sta�wia�jąc

ko�lej�ne�pi�smo�o�in�ter�wen�cję.
Spra�wa� nie�rów�ne�go� trak�to�-
wa�nia� w� dwóch� pierw�szych
ob�sza�rach� wg� RPO� i� PKW
by�ła�nie�do�zmia�ny.�Oka�za�ło
się,� że� jest� szan�sa� przy�naj�-
mniej� w� za�kre�sie� nu�me�ra�cji
list� wy�bor�czych.� Obec�nie
naj�niż�sze� nu�me�ry� są� re�zer�-
wo�wa�ne� dla� ogól�no�pol�skich
par�tii� po�li�tycz�nych,� po�tem
dla� ko�mi�te�tów� wo�je�wódz�-
kich,�a�na�koń�cu�dla�list�ko�-
mi�te�tów� lo�kal�nych.� Ni�ski
nu�mer�li�sty�jest�istot�ny.�
Po� ro�ku� i� ośmiu� mie�sią�-

cach�otrzy�ma�li�śmy�w�2013�r.
od�po�wiedź� z� Biu�ra� RPO.
Przy�ta�czam� je�go� treść:�
„W� na�wią�za�niu� do� uprzed�-
niej�ko�re�spon�den�cji�w�spra�-
wie�lo�so�wa�nia�nu�me�rów�list
kan�dy�da�tów�w�wy�bo�rach�sa�-
mo�rzą�do�wych�uprzej�mie� in�-
for�mu�ję,� że� RPO,� po�dzie�la�-

jąc�wąt�pli�wo�ści,� ja�kie�w� tej
spra�wie�przed�sta�wi�ły�śro�do�-
wi�ska�dzia�ła�czy� sa�mo�rzą�do�-
wych,� skie�ro�wał� w� dniu� 15
grud�nia� 2011� r.� pi�smo� do
Mar�szał�ka�Sej�mu�wska�zu�jąc
na� ko�niecz�ność� do�ko�na�nia
sto�sow�nych� zmian� w� obo�-
wią�zu�ją�cych�w�tym�za�kre�sie
prze�pi�sach.�Nie�ste�ty,�wy�stą�-
pie�nie� Rzecz�ni�ka� po�zo�sta�ło
do� dziś� bez� od�po�wie�dzi.
RPO�nie�po�sia�da�pra�wa�ini�-
cja�ty�wy�usta�wo�daw�czej,� tak
aby� za�ini�cjo�wać� pra�ce� le�gi�-
sla�cyj�ne� w� tym� za�kre�sie”.
Jak�wi�dać,�ter�mi�ny�od�po�wie�-
dzi� zgod�ne� z�KPA� nie� obo�-
wią�zu�ją� na� pew�nych� szcze�-
blach,� za� to�mu�szą�obo�wią�-
zy�wać� na� po�zio�mie� gmin�-
nym,� a�po�za� tym,� czy�w� tej
sy�tu�acji� nie� przy�dał�by� się
Rzecz�nik�Sa�mo�rząd�no�ści?
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Czy�ta�jąc�ko�men�ta�rze�na�blo�-
gu�czy�Twit�te�rze�na�te�mat�„re�-
for�my”� eme�ry�tal�nej� przy�szło
mi�do�gło�wy�kil�ka�uwag�o�po�-
mo�cy� spo�łecz�nej� ja�ko� ta�kiej,
ale� w� kon�tek�ście� sys�te�mu
eme�ry�tal�ne�go�oczy�wi�ście.�
Jak� się� stłu�kło� jaj�ko,� to� się

stłu�kło�i�nie�da�się�go�do�sko�-
rup�ki�z�po�wro�tem�wsa�dzić.�Są
lu�dzie,� któ�rym� świad�cze�nia

już�przy�słu�gu�ją.�Za�brać?�Ow�-
szem� moż�na� po�cze�kać� aż
umrą� i� nie� przy�zna�wać� żad�-
nych� no�wych.� Ale� zga�dzam
się� z� nie�miec�ki�mi� so�cja�li�sta�-
mi,�któ�rzy�pchnę�li�Bi�smarc�ka
do� wpro�wa�dze�nia� „ubez�pie�-
czeń”,�że�w�de�mo�kra�tycz�nym
pań�stwie� nie� da� się� unik�nąć
ist�nie�nia�ja�kie�goś�sys�te�mu�po�-
mo�cy� spo�łecz�nej.� Chy�ba� że
zli�kwi�du�je�my� de�mo�kra�cję.
Wo�lę,� co� praw�da,� sys�tem� re�-
pu�bli�kań�ski� niż� de�mo�kra�cję�
w�czy�stej�po�sta�ci,�al�bo�na�wet
oświe�co�ny� ab�so�lu�tyzm,� ale�
z� ustro�ja�mi� po�li�tycz�ny�mi� jest
jak�z�roz�bi�tym�jaj�kiem.�Jak�już
na�sta�nie�de�mo�kra�cja,�to�al�ter�-
na�ty�wą�dla�niej� nie� jest� re�pu�-

bli�ka,�czy�mo�nar�chia,�tyl�ko�ty�-
ra�nia� –� o� czym� wie�dzie�li� już�
i�Pla�ton,�i�Ary�sto�te�les.�A�od�ty�-
ra�nii�to�już�wo�lę�de�mo�kra�cję.
Sko�ro� za�tem� ja�kie�goś� pań�-

stwo�we�go�sys�te�mu�po�mo�cy�spo�-
łecz�nej�nie�da� się�unik�nąć� ina�-
czej� niż�wpro�wa�dza�jąc� ty�ra�nię,
to�lep�szy�jest�sys�tem�pro�sty�i�ta�-
ni�niż�skom�pli�ko�wa�ny�i�dro�gi.
Naj�tań�szym�sys�te�mem�eme�-

ry�tal�nym�są�rów�ne�eme�ry�tu�ry
wy�pła�ca�ne� każ�de�mu,� kto
osią�gnie� okre�ślo�ny� wiek,� fi�-
nan�so�wa�ne�z�wpły�wów�z�po�-
dat�ków�po�śred�nich.�W�ta�kim
sys�te�mie� w� ZUS� za�miast� 46
tys.� pra�cow�ni�ków� mo�gło�by
pra�co�wać�46�osób.
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W�No�wej�So�li�pod�pi�sa�li�śmy
Ogól�no�pol�skie� Po�ro�zu�mie�nie
Or�ga�ni�za�cji� Sa�mo�rzą�do�wych
i� przy�ję�li�śmy� za�sa�dy� współ�-
pra�cy.� Do�OPOS� przy�stą�pi�ło
9� re�gio�nal�nych� or�ga�ni�za�cji�
z:� Lu�bu�skie�go,� Lu�belsz�czy�-
zny,�Łódz�kie�go,�Pod�kar�pa�cia,
Po�łu�dnio�wo�-Za�chod�nie�go
Ma�zow�sza,� Po�-
mo�rza,� Su�de�-
tów,� Ślą�ska�
i� Ślą�ska� Opol�-
skie�go.� Uchwa�-
li�li�śmy�sta�no�wi�-
ska,�w� tym�naj�-
waż�niej�sze� –
prze�ciw�ko� re�fe�-
ren�dum� te�ma�-
tycz�ne�mu� bez
pro�gu� fre�kwen�-
cyj�ne�go� i� prze�-
ciw�ko� po�wia�to�-
wi�me�tro�po�li�tal�-
ne�mu.� Cze�ka
nas�cięż�ki�bój�w
tych� spra�wach
w� ko�mi�sjach
sej�mu�i�se�na�tu.
D y s �k u �s j a �

w�dniach�28-29�paź�dzier�ni�ka,
pod�czas� ob�rad� roz�po�czę�tych
jesz�cze�w�Zie�lo�nej�Gó�rze,�by�-
ła�bar�dzo�oży�wio�na.�Wspól�nie
mar�twi�li�śmy� się� wzbie�ra�ją�cą
fa�lą� wy�cho�dzą�cych� z� ko�ali�cji
rzą�dzą�cej� roz�wią�zań� z� przy�-
miot�ni�kiem� „oby�wa�tel�ski”.
Ad�mi�ni�stra�cja� cen�tral�na� lan�-
su�je� pro�jek�ty� upo�wszech�nie�-
nia� „oby�wa�tel�skich”� re�fe�ren�-
dów� i� „oby�wa�tel�skich”� bu�-

dże�tów.�Dzie�je� się� to� rów�no�-
cze�śnie�z�od�rzu�ca�niem�ko�lej�-
nych�„oby�wa�tel�skich”�pro�jek�-
tów�zgła�sza�nych�w�sej�mie.
Niech�nas�po�zo�ry�nie�zmy�lą.

Klu�czem�do�sa�mo�rzą�du�gmin�-
ne�go� jest� sys�tem�przed�sta�wi�-
ciel�ski.� Sa�mo�rzą�do�wa�wspól�-
no�ta� miesz�kań�ców� w� wy�bo�-
rach� bez�po�śred�nich� ob�da�rza
za�ufa�niem� bur�mi�strza� i� rad�-
nych�i�po�wie�rza�im�rzą�dze�nie
gmi�ną.�Re�fe�ren�dum�jest�sy�tu�-
acją� ab�so�lut�nie� wy�jąt�ko�wą.
To� bur�mistrz� i� rad�ni� ma�ją
wie�dzę� nie�zbęd�ną� do� po�dej�-
mo�wa�nia�de�cy�zji,�za�któ�re�po�-
no�szą� od�po�wie�dzial�ność.� Ty�-

le,� że� od� 1991
r.� ko�lej�ne� ko�-
ali�cje� na�kła�da�-
ły� na� or�ga�ny
gmi�ny� ko�lej�ne
za�da�nia,� bez
umia�ru� i� bez
wy�star�cza�ją�-
cych� środ�ków.
Funk�cjo�no�wa�-
nie�sa�mo�rzą�du
g m i n �n e �g o
kom�pli�ko�wa�-
no.� Naj�bar�-
dziej� szko�dli�-
we�zmia�ny�po�-
ja�wi�ły�się�wraz
z� re�for�mą� po�-
wia�to�wo�-wo�je�-
wódz�ką� od
1999�r.�

A� te�raz,� po� la�tach� psu�cia
sys�te�mu�przed�sta�wi�ciel�skie�go
w� sa�mo�rzą�dach� gmin�nych,
przy�stę�pu�je�się�do�za�stą�pie�nia
sys�te�mu� de�mo�kra�tycz�no�-
-więk�szo�ścio�we�go� sys�te�mem
„po�pu�li�stycz�no�-mniej�szo�ścio�-
wym”,� jak� to� traf�nie� okre�ślił
je�den� z� uczest�ni�ków� ob�rad
OPOS.�Ta�ki�to�wy�trych�„oby�-
wa�tel�ski”?

zgso@zgso.org.pl
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Lepszy prosty i tani niż skomplikowany i drogi
Z�PUnKTU
wIDZenIa
scePTYKa

Kluczem, a nie wytrychem

Mi nus dla Paw ła Cza cha row skie go, wi ce bur mi strza Gi życ ka,
któ ry w trak cie po sie dze nia ra dy mia sta oglą dał te ni so we roz -
gryw ki na swo im te le fo nie. Nie�spodo�ba�ło�się�to�miesz�kań�com
śle�dzą�cym�trans�mi�sję�z�po�sie�dze�nia�na�ży�wo�w�in�ter�ne�cie.�Dla�-

te�go�za�czę�li�wy�sy�łać�smsy�do�rad�nych.�Je�den�z�nich�po�otrzy�ma�niu�wia�do�mo�-
ści�za�py�tał�gło�śno,�ja�ki�jest�wy�nik.�Wi�ce�bur�mistrz�od�po�wie�dział,�że�1:1�i�wró�cił
do�oglą�da�nia.�Cza�cha�row�ski�w�swo�im�za�cho�wa�niu�nie�wi�dzi�nic�złe�go.�Uwa�ża,
że�jak�każ�dy�praw�dzi�wy�ki�bic�chciał�tyl�ko�spraw�dzić�wy�nik�me�czu.�(mm)

114,2mln zł

logIcZnIe
rZecZ
bIorąc

oKIem
PraKTYKa

zapłaci�MZA�w�Warszawie�
za�dostawę�35�przegubowców
napędzanych�metanem
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