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Plus dla�Sta�ni�sła�wa�Man�dziew�skie�go,�rad�ne�go�miej�skie�go
z�Ko�ła,�któ�ry�skrzyk�nął�są�sia�dów,�uzy�skał�po�trzeb�ne�po�-
zwo�le�nia�i�sam�chwy�cił�za�ło�pa�tę,�że�by�na�sta�rym�kor�cie
te�ni�so�wym�stwo�rzyć�lo�do�wi�sko.�Wo�dę�wy�la�li�stra�ża�cy,�a

Miej�ski�Za�kład�Usług�Ko�mu�nal�nych�do�star�czył�piach�do�ob�sy�pa�nia�pla�cu�do�-
oko�ła�tak,�by�wo�da�z�nie�go�nie�ucie�ka�ła.�Rad�ny�za�pew�nia,�że�bę�dzie�kon�ty�nu�-
ował�ini�cja�ty�wę�w�na�stęp�nych�la�tach.�Chce�oto�czyć�kort�kra�węż�ni�ka�mi,�dzię�ki
cze�mu�za�rok�nie�bbę�dzie�trze�ba�przy�wo�zić�pia�chu.

Są� jesz�cze� ta�cy,� któ�rzy� pa�-
mię�ta�ją� SN�-y.� Prze�kształ�ca�no
je�po�tem�w�WSN�-y,�na�stęp�nie
w� WSP.� Wresz�cie� po� la�tach
otrzy�my�wa�ły� sta�tus� uni�wer�sy�-
te�tu� pe�da�go�gicz�ne�go� lub� aka�-
de�mii.�Am�bi�cja�śro�do�wisk�aka�-
de�mic�kich� tych�uczel�ni�po�wo�-
do�wa�ła� roz�wój� na�uko�wy� i
otwie�ra�nie�no�wych�kie�run�ków.
Efek�tem� by�ła� tak�że� nad�pro�-
duk�cja�na�uczy�cie�li�w�sto�sun�ku

do� moż�li�wo�ści� za�trud�nie�nia.
Ab�sol�wen�ci�z�ty�tu�łem�ma�gi�stra
bez�sku�tecz�nie� po�szu�ki�wa�li
pra�cy,� wresz�cie� sfru�stro�wa�ni,
czę�sto� po�dej�mo�wa�li� de�cy�zję� o
wy�jeź�dzie� „na� zmy�wak”� do
Lon�dy�nu.�Nie�ubła�ga�ny�niż�de�-
mo�gra�ficz�ny� spo�wo�do�wał� do�-
dat�ko�wo� zmniej�sza�ją�cą� się
licz�bę� od�dzia�łów,� za�my�ka�nie
szkół�i�re�duk�cją�za�trud�nie�nia.�
W�tej�trud�nej�dla�oświa�ty�sy�-
tu�acji�MEN�wy�da�ło� roz�po�rzą�-
dze�nie� w� spra�wie� stan�dar�dów
kształ�ce�nia� przy�go�to�wu�ją�ce�go
do� wy�ko�ny�wa�nia� za�wo�du� na�-
uczy�cie�la,�któ�re�we�szło�w�ży�cie
w�lu�tym�br.�Po�zwa�la�ono�na�za�-
trud�nie�nie�w�szko�łach�pod�sta�-
wo�wych� i� przed�szko�lach� nie�-
-ma�gi�strów,�mi�mo� te�go,� że� ar�-

mia�ma�gi�strów�cze�ka�w�ko�lej�ce
na� za�trud�nie�nie.� Zde�cy�do�wa�-
no,� że� wy�star�czy� trzy�let�ni� li�-
cen�cjat,� czy�li� „prak�tycz�ne”
przy�ucze�nie� do� za�wo�du� na�-
uczy�cie�la.�
Czy�po�win�no�się�po�zwa�lać�na
ob�ni�ża�nie� po�zio�mu� na�ucza�nia
w� szko�łach?� Chy�ba,� że� ktoś
udo�wod�ni,�że�3�jest�więk�sze�od
5,� czy�li� po�sia�dacz� li�cen�cja�tu
jest�lep�szy�od�ma�gi�stra.�Czy�do
pra�cy�z�naj�młod�szy�mi�dzieć�mi,
czy�sty�mi� jak�nie�za�pi�sa�na�księ�-
ga�na�po�cząt�ku�ich�szkol�nej�ka�-
rie�ry,�nie�po�win�no�się�kie�ro�wać
naj�le�piej� wy�kształ�co�nych� na�-
uczy�cie�li?� Po�wrót� do� SN�-ów
po� ty�lu� la�tach,� to� chy�ba� ja�kiś
chi�chot�hi�sto�rii.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Kraj� obie�gła� wia�do�mość,� że
rząd,� któ�re�mu� nie� uda�ło� się
znisz�czyć� le�ka�rzy� i� ap�te�ka�rzy
przy� po�mo�cy� usta�wy� re�fun�da�-
cyj�nej,�ani�in�ter�nau�tów�przy�po�-
mo�cy�umo�wy�AC�TA,�wziął� się
za� nisz�cze�nie� przed�się�bior�ców
przy�po�mo�cy�pod�wyż�sze�nia�po�-
dat�ków�na�zy�wa�nych�dla�zmył�ki
„skład�ka�mi� na� ubez�pie�cze�nie
eme�ry�tal�ne”.� Przy�naj�mniej� tak
za�po�wie�dział�Pan�Pre�mier�Tusk
pod�czas� ja�kie�goś� spo�tka�nia� z
ko�bie�ta�mi.�Wy�szedł�wi�docz�nie�z
za�ło�że�nia,�że�„pry�wa�cia�rze”�nie
bę�dą�mieć�cza�su�że�by�pro�te�sto�-
wać,�bo�mu�szą�pra�co�wać.�Nikt

im�bo�wiem�pen�sji�nie�wy�pła�ca,
sa�mi�ją�mu�szą�za�ro�bić.�
Przy�oka�zji�wy�szło�na�jaw,�że
nie�cho�dzi�o�żad�ne�„oszczę�dza�-
nie”�na�na�sze�przy�szłe�eme�ry�tu�-
ry,�tyl�ko�o�bie�żą�ce�do�cho�dy�pań�-
stwa.� „Pry�wa�ciarz”� nie� li�czy
prze�cież�na�eme�ry�tu�rę�od�pań�-
stwa�tyl�ko�na�swo�ją�wła�sną�fir�-
mę.�Wo�li�in�we�sto�wać�w�jej�roz�-
wój,� niż� pła�cić� tak� zwa�ne
„skład�ki”� na� eme�ry�tu�rę� pań�-
stwo�wą.�Bo�per�spek�ty�wa,� że�o
wie�le�więk�sze�do�cho�dy�na� sta�-
rość� uzy�ska,� jeśli� swo�ją� fir�mę
roz�bu�du�je,�jest�o�wie�le�bar�dziej
re�al�na� niż� per�spek�ty�wa� wy�so�-
kiej� eme�ry�tu�ry� z� ZUS� i� OFE.
Co�wię�cej,� nikt�mu�nie� bę�dzie
dyk�to�wał,�czy�ma�w�swo�jej�fir�-
mie�pra�co�wać�do�lat�65,�67,�czy
mo�że�tyl�ko�do�50,�je�śli�dzia�łal�-
ność�fir�my�na�to�po�zwo�li.
Jak� pi�sał� oj�ciec� so�cjo�lo�gii� –
Alek�san�der�de�To�cqu�evil�le�–�nie
ma�ta�kie�go�be�ze�ceń�stwa,�któ�re�-

go�nie�po�peł�nił�by�skądin�ąd�na�-
wet� naj�bar�dziej� li�be�ral�ny� rząd,
jak�mu�w�ka�sie� za�brak�nie�pie�-
nię�dzy.� A� zwa�żyw�szy,� że� nasz
rząd� li�be�ral�ny� by�naj�mniej� nie
jest,�to�i�be�ze�ceń�stwa�przy�cho�-
dzą�mu�ła�twiej.
Jak� na�zwać� dzia�ła�nia� rzą�du?
Jak�bym�nie�wie�dział,�że�głu�po�ta,
po�my�ślał�bym,�że�sa�bo�taż.�Część
przed�się�bior�ców� prze�nie�sie� się
bo�wiem� do� sza�rej� stre�fy,� część
za�gra�ni�cę.�Te�go,�co�pla�nu�je�rząd
nie� zro�bi�li� „pry�wa�cia�rzom”�na�-
wet�ko�mu�ni�ści!�Jak�to�wy�tłu�ma�-
czyć?� W� Mi�ni�ster�stwie� Fi�nan�-
sów�twier�dzą,�że�nic�o�pla�nach
pod�wyż�sza�nia� skła�dek�nie�wie�-
dzą.�Mo�że�więc�Pan�Pre�mier�tak
tyl�ko� so�bie� „chlap�nął”?� Ale
ostat�nio�wo�la�Pa�na�Pre�mie�ra�ma
si�łę�prze�ista�cza�nia�się�w�pra�wo.
Tak�by�ło�z�usta�wą�re�fun�da�cyj�ną,
tak� by�ło� z� AC�TA.� Zo�ba�czy�my
jak�bę�dzie�tym�ra�zem.�
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Pod�czas� kon�fe�ren�cji� „Sa�mo�-
rząd�ność� fi�la�rem�ka�pi�ta�łu� spo�-
łecz�ne�go”�w�Pa�ła�cu�Pre�zy�denc�-
kim� w� War�sza�wie� 29� lu�te�go
2012� r.� wy�gło�si�łem� po�niż�szą
wy�po�wiedź:�„Na�pod�sta�wie�bli�-
sko� 22� lat� na�szych� do�świad�-
czeń� po�twier�dza�my,� że� sa�mo�-
rząd�gmin�ny�jest�fi�la�rem�ka�pi�ta�-
łu� spo�łecz�ne�go.� Po�win�ni�śmy
więc� wspie�rać� sa�mo�rzą�dy
gmin�ne.� Mia�rą� ka�pi�ta�łu� spo�-
łecz�ne�go�jest�si�ła�wię�zi�spo�łecz�-
nych.�Dla�sys�te�mu�przed�sta�wi�-
ciel�skie�go�w�sa�mo�rzą�dzie�gmin�-
nym�naj�waż�niej�sze�są�wię�zi�łą�-
czą�ce�wy�bor�cę�z�rad�ny�mi�i�bur�-
mi�strzem�–�wy�bra�ny�mi�w�bez�-
po�śred�nich�wy�bo�rach.�
W� li�sto�pa�dzie� 2011� r.� za�po�-
wie�dzia�no�skie�ro�wa�nie�do�Sej�-
mu�pro�jek�tu�usta�wy�o�wzmoc�-
nie�niu�udzia�łu�miesz�kań�ców�w
dzia�ła�niach� sa�mo�rzą�du� te�ry�to�-
rial�ne�go,� o� współ�dzia�ła�niu
gmin,�po�wia�tów�i�wo�je�wództw
oraz� o� zmia�nie� nie�któ�rych
ustaw.� Ape�lu�ję� w� imie�niu
Związ�ku� Gmin� Ślą�ska� Opol�-

skie�go,�aby�od�stą�pić�od�za�mia�-
ru�kie�ro�wa�nia�te�go�pro�jek�tu�do
Sej�mu�z�dwóch�po�wo�dów.�
Po�pierw�sze�– z�po�wo�du�opi�-
nii� Rzecz�nik� Praw� Oby�wa�tel�-
skich,� któ�ra� w� lip�cu� 2011� r.
stwier�dzi�ła,�że�„za�kres�zmian� i
mno�gość� in�ter�wen�cji� w� róż�ne
dzie�dzi�ny� funk�cjo�no�wa�nia� sa�-
mo�rzą�du� po�wo�du�je,� że� wpro�-
wa�dze�nie� usta�wy� w� przed�sta�-
wio�nej� for�mie� mo�że� wy�wo�łać
licz�ne� per�tur�ba�cje� po�waż�nie
utrud�nia�ją�ce� je�go� dzia�ła�nie”.
Po�wód�dru�gi,�to�ko�lej�ny�pro�ces
zmian,�któ�ry�roz�po�czę�to�pod�pi�-
sa�niem� usta�wy� z� 5� stycz�nia
2011�r.�Ko�deks�wy�bor�czy.�Skut�-
ki� tej� usta�wy� w� wy�bo�rach� do
rad�gmin�i�rad�miej�skich�po�zna�-
my�do�pie�ro�za�3�la�ta.�Naj�pierw
prze�pro�wadź�my�wy�bo�ry� sa�mo�-
rzą�do�we� we�dług� no�we�go� pra�-
wa,�a�do�pie�ro�po�tem�–�po�oce�-
nie� skut�ków� –� wpro�wa�dzaj�my
ko�lej�ne� po�waż�ne� zmia�ny.� Sa�-
mo�rząd�ność� jest� nie� tyl�ko� fi�la�-
rem� ka�pi�ta�łu� spo�łecz�ne�go.� Sa�-
mo�rząd� gmin�ny� jest� fi�la�rem
pań�stwa.�Wspie�raj�my�go!”�Sza�-
now�ny�Pa�nie�Pre�zy�den�cie�Rze�-
czy�po�spo�li�tej,� bar�dzo� dzię�ku�ję
za� Pań�ską� od�po�wiedź,� któ�rą
usły�sza�łem�na�kon�fe�ren�cji.�Naj�-
waż�niej�sza�jest�dla�mnie�Pań�ska
otwar�tość� i� za�miar� kon�ty�nu�-
owa�nia�dys�ku�sji�na�ten�te�mat.�

zgso@zgso.org.pl
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Mi�nus Mi�nu�sy�przy�zna�je�my�dwóm�pa�nom�z�War�ki�–�rad�-
ne�mu�Wi�tol�do�wi�Pie�kar�nia�ko�wi�i�bur�mi�strzo�wi�Da�riu�szo�-
wi�Giz�ce�nie�umie�jęt�ność�trzy�ma�nia�ner�wów�na�wo�dzy.
Py�sków�kę�pod�czas�ra�dy�mia�sta�roz�po�czął�Pie�kar�niak,�rzu�ca�jąc�py�-

ta�nie�„Czy�bur�mistrz�ja�ko�bur�mistrz�mo�że�być�kre�ty�nem?”.�Wśród�rad�nych�za�pa�-
no�wa�ło�obu�rze�nie,�a�do�tknię�ty�Giz�ka�krzyk�nął�w�kie�run�ku�prze�wod�ni�czą�ce�go�ra�dy:
„Kończ�tę�se�sję,�z�cha�mem�nie�bę�dzie�my�dys�ku�to�wać!”.�Se�sja�rze�czy�wi�ście�się
za�koń�czy�ła,�a�bur�mistrz�oświad�czył,�że�wię�cej�nie�bę�dzie�z�rad�nym�roz�ma�wiał.��

424
mln euro

Logicznie

rzecz

biorąc

okiem

praktyka

zwięk�szył�się�wkład�unij�ny�
do�Pro�gra�mu�In�fra�struk�tu�ra�

i�Śro�do�wi�sko

przeczytane...

Kie�dy�pod�no�si�my�wiek�eme�ry�tal�ny�i�ogra�ni�cza�my�przy�wi�le�je�eme�ry�-

tal�ne�du�żych�grup�za�wo�do�wych�–�za�wsze�w�tym�kon�tek�ście�po�ja�wia

się�rów�nież�kwe�stia�przy�wi�le�jów�w�in�nych�dzie�dzi�nach�ży�cia,�tu�np.

Kar�ta� Na�uczy�cie�la,� szcze�gól�nie� w� re�la�cji� na�uczy�cie�le�-sa�mo�rzą�dy,

sta�je�się�co�raz�bar�dziej�go�rą�cym�te�ma�tem.

Pre�mier�Do�nald�Tusk,�www.tvp�par�la�ment.pl


