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Plus dla Mar ci na Miesz kal skie go, rad ne go UM Pa bia ni ce za
uję cie drob ne go zło dzie ja w miej skim ra tu szu. Rad�ny�po�zła�-
pa�niu�zło�dzie�ja�po�wia�do�mił�Straż�Miej�ską.�Oka�za�ło�się,�że
straż�ni�cy�zna�ją�męż�czy�znę�z�wcze�śniej�szych�in�ter�wen�cji.�Łu�-

pem�zło�dzie�ja�pa�dły��ka�wa,�cu�kier,�her�ba�ta�i�kil�ka�in�nych�dro�bia�zgów,�do
któ�rych�przy�własz�cze�nia�przy�znał�się�od�ra�zu.�Straż�Miej�ska�na�stro�nie�in�ter�-
ne�to�wej�na�pi�sa�ła,�że�rad�ny�wy�ka�zał�się�wzo�ro�wą�po�sta�wą�oby�wa�tel�ską,�a�je�-
go�za�cho�wa�nie�jest�świet�nym�przy�kła�dem�dba�nia�o�do�bra�miesz�kań�ców.�(rp)

Nowosamorządowcy – ten
neo lo gizm jest okre śle niem
na le żą cym do po dob nej ro -
dzi ny co „no wo bo gac cy” czy
„no wo ru scy”. Z cze go wy ni -
ka, po dam na przy kła dzie.

Z mia sta B do mia sta C, 
a po tem z po wro tem, a tak że z
mia sta U do mia sta B wy ru sza
Lan cia lub in ny Pas sat… Ta kie
za da nia pa mię ta my ze szko ły
pod sta wo wej, z tą róż ni cą, że
wte dy z B do C wy ru szał po -
ciąg. Obec nie z mia sta B do
mia sta C do ra dy nad zor czej
spół ki ko mu nal nej wy ru sza oj -
ciec pre zy den ta mia sta B. Z

mia sta C do mia sta B, aby
prze wod ni czyć ra dom nad zor -
czym dwóch spół ek ko mu nal -
nych jeż dżą: prze wod ni czą cy
ra dy mia sta C oraz rad na, żo -
na po sła z C. Do dat ko wo
rzecz nicz ka pre zy den ta mia sta
B wy ru sza do mia sta C, ja ko
czło nek za rzą du in nej spół ki
miej skiej. No i w koń cu Bur -
mistrz z U po dą ża do B do ra -
dy nad zor czej, któ rej prze -
wod ni czy rad na z C. Do te go
Pre zy dent C oraz je go za stęp -
cy są prze wod ni czą cy mi rad
nad zor czych czte rech spół ek
ko mu nal nych w C.

Jak wi dać to już nie jest za -
da nie szkol ne, to pra ca li cen -
cjac ka z aka de mii po li tycz -
nej. Wcze śniej nikt na to nie
wpadł, że peł niąc naj wyż sze
funk cje w sa mo rzą dzie, któ re
są prze cież nie zwy kle ab sor -
bu ją ce i od po wie dzial ne,
moż na so bie jesz cze po zwo -

lić na „do ra bia nie” w ra dach
nad zor czych. Wpa dli na to
upo li tycz nie ni no wo sa mo -
rzą dow cy.

Czy usta wo daw ca prze wi -
dział moż li wość two rze nia sa -
mo rzą do wej pa ję czy ny i jej
prze ciw dzia ła nie? Nie ste ty
nie. A po za tym, czy da się za -
pi sać w usta wie przy zwo -
itość? Po nie waż sa mo rząd
dzia ła jaw nie i jaw ne po win ny
być pu blicz ne pie nią dze, po -
dam, że B to Bę dzin, C to Czę -
sto cho wa, a U to Ur sy nów.

Ktoś po wie: pa zer ność i
brak skru pu łów, ktoś in ny, że
to za rad ność, ktoś, że prze -
cież to wzmo żo ny nad zór go -
spo dar ski. Jak że ta „sa mo po -
moc” rzą dzą cych, opar ta o
za sa dę „ty mnie, a ja to bie”,
od bie ga od stan dar dów wy -
pra co wa nych przez twór ców
pol skie go sa mo rzą du...
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Mi tycz ne pań stwo, któ re ma
nam za pew nić wzrost go spo -
dar czy, miej sca pra cy, na ukę,
opie kę me dycz ną i eme ry tu ry,
zno wu da ło po pis. Pró bu je
ode brać dziec ko dziad kom, bo
jest za gru be! Jak moż na za to,
że za gru be, to moż na i za to,

że za chu de! A jak moż na za
to, ile je, to moż na i za to, co
je. A po tem za po glą dy ro dzi -
ców. Bo jak nie mo gą dziec ka
„paść”, to i nie mo gą go
„paść” po glą da mi, któ re się
ko muś nie po do ba ją.

Przyj dzie więc do do mu
ban dy ta, któ ry zo stał urzęd -
ni kiem, bo pew nie miał ko goś
zna jo me go w urzę dzie (tak
się naj czę ściej zo sta je urzęd -
ni kiem) i od bie rze lu dziom
dziec ko, któ re jest wy cho wy -
wa ne nie zgod nie z je go wi zją
świa ta. Zna leźć ja kie goś sę -
dzie go, któ ry bę dzie miał po -

dob na wi zję, nie bę dzie mu
trud no.

I pro szę nie mó wić, że nie
ma związ ku mię dzy dzia ła nia -
mi ku ra to ra ze Ślą ska, 
a, na przy kład, za ku pem Pen -
do li no, sta wia niem ekra nów
dźwię kosz czel nych w le sie
wzdłuż au to strad i in ny mi
dzia ła nia mi pań stwa. Bo, nie -
ste ty, jest. Łą czy je głu po ta
po łą czo na z wła dzą (pra wem
de cy do wa nia o kimś i o
czymś, co nie jest te go, kto po -
dej mu je de cy zje) i brak od po -
wie dzial no ści za ich skut ki.

www.blog.gwiaz�dow�ski.pl
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Sa mo rząd gmin ny jest jed ną
z naj waż niej szych struk tur
pań stwa – ży wym or ga ni zmem
dzia ła ją cym w bli sko 2500
miejsc w Pol sce. Trze ba mieć
waż ny po wód, aby do ko ny wać
istot nych zmian w je go funk -
cjo no wa niu. Nie wy star czy wy -
my ślić no we za sa dy w tej spra -
wie w za ci szu ga bi ne tu. Na le ży
prze pro wa dzić
głę bo kie ba da nia
funk cjo no wa nia
sys te mu sa mo -
rzą du gmin ne go
(w te re nie, w
kon kre t  nych ,
traf nie wy bra -
nych mia stach i
gmi nach) i prze -
pro wa dzić ana li -
zy po rów naw cze
z roz wią za nia mi
spraw dzo ny mi w
in nych de mo kra -
tycz nych pań -
stwach. Na stęp -
nie trze ba prze -
pro wa dzić sy -
mu la cję skut ków
no wych roz wią -
zań i pi lo ta żo we wdro że nie na
nie wiel ką ska lę. Tak, jak się to
ro bi w prze my śle. A z uwa gi na
spo łecz ny za sięg pro jek to wa -
nych zmian – trze ba ogło sić
swo je pla ny i wy ni ki ana liz
oraz prze pro wa dzić pu blicz ną
de ba tę. 

Punk tem wyj ścia jest za wsze
Kon sty tu cja, naj wyż sze pra wo
Rze czy po spo li tej, a zwłasz cza

art. 15, 16, 87 oraz ca ły roz dział
VII (art. 163-172), od czy ty wa -
ne w kon tek ście ca ło ści tek stu 
i orzecz nic twa TK. De fi niu je
on wspól no tę sa mo rzą do wą ja -
ko ogół miesz kań ców da nej
jed nost ki. Kła dzie na cisk na
ustrój przed sta wi ciel ski, w któ -
rym za da nia jed nost ki wy ko ny -
wa ne są za po śred nic twem or -
ga nów sta no wią ce go i wy ko -
naw cze go. Nie wi dzę, aby Kon -
sty tu cja, przy zna jąc człon kom
wspól no ty sa mo rzą do wej pra -
wo de cy do wa nia w dro dze re fe -
ren dum, za stę po wa ła nim ak ty
pra wa miej sco we go sta no wio -
ne przez or ga ny wy bie ral ne. 

Przez ostat nie 3 la ta ży łem
na dzie ją, że
obec ny Pre zy -
dent RP ze -
chce w ra mach
swo jej funk cji
czu wa nia nad
prze strze ga -
niem Kon sty -
tu cji za jąć się
uchwa lo ny mi
od tam tej po ry
usta wa mi nie -
z g o d  n y  m i  
z gwa ran cja mi
kon sty tu cyj ny -
mi dla pod sta -
wo wej ro li
gmi ny (art.
164) i dla ade -
k w a t  n o  ś c i
środ ków do

za dań (art. 167). Nie ste ty, tak
się nie sta ło. Dnia 31 sierp nia
Pre zy dent skie ro wał do Sej mu
pro jekt przed sta wio ny ja ko
usta wa o sa mo rzą dzie. Je śli po -
wsta wał we dług za sa dy „ja koś
to bę dzie”, to przy po mnę, że
ty tu ło wa krzyw da zo sta ła wy -
rzą dzo na „wśród ser decz nych
przy ja ciół”...

zgso@zgso.org.pl
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…psy zająca zjadły

Mi nus dla Ma riu sza Py ko sza, wój ta gmi ny Osiek Ja siel ski za
agre syw ne za cho wa nie wo bec jed ne go z rad nych. Rad�ny�Ta�de�-
usz�Łąc�ki�twier�dzi,�że�wójt�po�spo�tka�niu�w�spra�wie�przy�zna�nia�tzw.
go�dzin�świe�tli�co�wych�dla�pro�wa�dzą�cych�za�ję�cia�prze�zna�czo�ne�dla

do�jeż�dża�ją�cych�uczniów,�za�czął�go�du�sić�i�gro�ził�śmier�cią.�Rad�ny�na�stęp�ne�go
dnia�zro�bił�ob�duk�cję�i�zgło�sił�spra�wę�na�po�li�cji.�Wójt�twier�dzi,�że�wer�sja�wy�da�-
rzeń�przed�sta�wio�nych�przez�rad�ne�go�od�bie�ga�od�praw�dy,�ale�swo�jej�przed�sta�wić
nie�za�mie�rza,�do�pó�ki�spra�wa�nie�zo�sta�nie�ofi�cjal�nie�wy�ja�śnio�na.�(rp)
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stra�ci�ło�Me�tro�War�szaw�skie.�Pie�-
nią�dze�zo�sta�ły�prze�la�ne�na�kon�to
oszu�sta,�któ�ry�pod�szy�wał�się�pod
fir�mę�sprzą�ta�ją�cą.�
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Upo li tycz nie ni no wo sa mo rzą dow cy 
dorabiają w radach


