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Plus dla pre zy den ta Gdań ska Paw ła Ada mo wi cza za�po�wo�ła�-
nie�Re�fe�ra�tu�ds.�Es�te�ty�za�cji�Mia�sta,�któ�ry�ma�prze�ciw�dzia�łać
ne�ga�tyw�nym�zja�wi�skom�wpły�wa�ją�cym�na�es�te�ty�kę�prze�strze�ni
miej�skiej,�ja�kimi�są�ko�lo�ry�sty�ka�ele�wa�cji�czy�wszech�obec�ne

szpe�cą�ce�re�kla�my.�Re�fe�rat�ma�m.in.�wy�pra�co�wać�za�sa�dy�lo�ka�li�za�cji�i�for�my
re�klam�w�Gdań�sku.�Bę�dzie�tak�że�pro�wa�dzić�dia�log�z�fir�ma�mi�re�kla�mo�wy�mi
oraz�zor�ga�ni�zo�wa�ny�mi�pod�mio�ta�mi�drob�ne�go�han�dlu�i�usług,�zaj�mie�się�
wy�glą�dem�kio�sków�i�ma�łej�ga�stro�no�mii.�

W przed dzień Uro czy sto ści
Wszyst kich Świę tych za da łem
so bie py ta nie: gdzie jest miej -
sce usza no wa nia sa mo rzą dow -
ców, któ rzy ode szli? Ja ki jest
spo sób po dzię ko wa nia, za ich
pa sję i od da nie? W lo kal nych
spo łecz no ściach pa mięć trwa,
tak jak Ich dzie ło, po zo sta ją
też trwa łe sym bo licz ne śla dy.

Przy po mnij my w tych wy po -
min kach cho ciaż kil ku Wy bit -

nych, któ rzy przed wcze śnie
ode szli. Ma ciej Fran kie wicz –
ini cja tor NZS, in ter no wa ny i
aresz to wa ny, mi ło śnik pol skiej
jaz dy, za stęp ca pre zy den ta Po -
zna nia. Zo stał pa tro nem gim -
na zjum, Ma ra to nu, któ re go był
po my sło daw cą, i Klu bu Bie ga -
cza. Ma rian To masz Go liń ski –
le śnik, bur mistrz Szcze cin ka
1990-2005, po seł na Sejm. Na -
zwa no ron do Je go imie niem i
wmu ro wa no ta bli cę pa miąt ko -
wą. An drzej Lus sa – le karz,
za ło ży ciel „So li dar no ści”, pre -
zy dent Bia łe go sto ku, zmarł w
cza sie pra cy w Urzę dzie. Je go
imie niem na zwa no plac w Bia -
łym sto ku, a na ścia nie Urzę du
wmu ro wa no ta bli cę. Ma rek
Na wa ra – wójt gmi ny Zie lon ki,

po seł na Sejm, mar sza łek Ma -
ło pol ski. Wmu ro wa no ta bli cę
pa miąt ko wą w Urzę dzie a ron -
do w My śle ni cach otrzy ma ło
Je go imię. Grze gorz Pal ka –
czło nek władz „So li dar no -
ści”, in ter no wa ny, pre zy dent i
prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Ło dzi. Zo stał pa tro nem alei w
Ło dzi i na gro dy przy zna wa nej
co rocz nie za za słu gi dla sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. W
tym ro ku zmarł Sta ni sław
Cie pły, za stęp ca pre zy den ta
Opo la, od lat za bie ga ją cy o
Szlak Sta ro pol ski. 

Jest też skarb ni ca naj waż -
niej sza, jest pa mięć po wszech -
na i po win ni śmy na trwa le Ich
w niej umie ścić.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Ra no, ja dąc do pra cy, usły sza -
łem w ra dio „ana li ty ka”, któ ry
oświad czył, że hu ra gan San dy
bę dzie miał ko rzyst ne skut ki
dla go spo dar ki ame ry kań skiej. 

Nic to, że we dług wstęp nych
sza cun ków stra ty się ga ją 35-45
mld USD, że No wy Jork stoi w
miej scu: nie pra cu je gieł da, za -
mknię te są szko ły, urzę dy i
więk szość biur, że w sa mym
mie ście prze szło 600 ty s.
miesz kań jest po zba wio nych
prą du, a po za No wym Jor kiem
aż 7 mi lio nów ro dzin. AIG

oce nia, że aż po ło wa nie ru cho -
mo ści, któ re zo sta ły znisz czo -
ne, nie by ła ubez pie czo na. Mo -
że się więc po wtó rzyć sy tu acja
sprzed sied miu lat, kie dy
znacz na część miesz kań ców
No we go Or le anu i ca łej Lu izja -
ny bez pow rot nie stra ci ła do ro -
bek ży cia. Bę dzie szyb szy
wzrost go spo dar czy! Ana li tyk
po wie dział, że ow szem straty
dla spo łe czeń stwa są du że, ale
za to po win ny się po pra wić
współ czyn ni ki, „na któ re my
zwra ca my uwa gę”!!! 

Na jed nym z por ta li prze czy -
ta łem, że naj szyb ciej po wi nien
być od czu wal ny wzrost wy dat -
ków kon su men tów na za kup
no wych me bli, za pa sów żyw -
no ścio wych, re mont do mów.
Się gną one 27-36 mld USD.
Ko lej ne 10 mld USD bę dą mu -
sie li prze zna czyć przed się bior -

cy na od two rze nie uszko dzo -
nych li nii pro duk cyj nych. 12
mld USD to war tość dzia łal -
no ści go spo dar czej, któ ra z
po wo du hu ra ga nu zo sta ła
wstrzy ma na, ale któ rą bę dzie
moż na „od ro bić”. Prze nie śli
się już w in ny wy miar, w któ -
rym moż na od ro bić czas!!!
Dzię ki te mu „su ma tych
trzech skład ni ków (49–58 mld
USD) prze wyż szy spo dzie wa -
ne szko dy”. Ale ko rzy ści mo gą
być jesz cze więk sze: zmia na
sprzę tu to oka zja dla wie lu
firm do szyb sze go przej ścia na
no we tech no lo gie i po pra wę
kon ku ren cyj no ści pro duk cji.

Aż szko da, że ta kie hu ra ga ny
tyl ko raz na dwie ście lat się
zda rza ją. Mo że na le ży dzię ki
„no wym tech no lo giom” za cząć
je ja koś czę ściej wy wo ły wać. 
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Trze ba nie ustan nie przy po mi -
nać rzą dzą cym o Kon sty tu cji
RP, któ ra sta no wi jed no znacz -
nie, że „ogół miesz kań ców jed -
no stek za sad ni cze go po dzia łu
te ry to rial ne go sta no wi z mo cy
pra wa wspól no tę sa mo rzą do -
wą” i że „pod sta wo wą jed nost -
ką sa mo rzą du te ry to rial ne go
jest gmi na”, któ ra „wy ko nu je
wszyst kie za da nia
sa mo rzą du te ry to -
rial ne go nieza -
strze żo ne dla in -
nych jed no stek sa -
mo rzą du te ry to -
rial ne go”. Tak sta -
no wi obo wią zu ją -
ce naj wyż sze pra -
wo Rze czy po spo -
li tej. Od je go wej -
ścia w ży cie wpro -
wa dzo no sze reg
ustaw, któ re prze -
czą tym kon sty tu -
cyj nym re gu łom.
Przy go to wu je się ko lej ne. Kto
po sta wi te mu ta mę i przy wró ci
wła ści wy ustrój?

Ja cek Ża kow ski w mą drym
tek ście w „Po li ty ce” pt. „Pla ga
re form” za uwa ża: „Do re for mo -
wa nia nie trze ba wiel kich kom -
pe ten cji, ko niecz nych, by sku -
tecz nie za rzą dzać no wo cze -
snym kra jem, a na wet po je dyn -
czym re sor tem czy bran żą. Wy -
star czy po mysł, wo la i po li tycz -
na moc. […] Dziś po li tyk, któ ry

nie ra dzi so bie z co dzien no ścią
rzą dze nia, wpro wa dza re for my
[…]. Gdy dzie ją się rze czy wiel -
kie, nikt prze cież nie wda je się
w szcze gó ły”.

Oży wio ną dys ku sję w gru pie
na szych kie row ni ków ośrod -
ków po mo cy spo łecz nej wy wo -
ła ły pla ny Mi ni ster stwa Pra cy
do ty czą ce wpro wa dze nia pry -
wat nych „agen cji pra cy so cjal -
nej” i „agen cji usług so cjal -
nych” oraz okre śle nia „ro li pra -
cow ni ka so cjal ne go w śro do wi -
sko wej pra cy so cjal nej ja ko ani -
ma to ra, me dia to ra i lo kal ne go
po li ty ka spo łecz ne go”. 

Idąc tak da lej, moż na so bie
wy obra zić spro wa dze nie gmi ny

do nie wiel kie go
urzę du kon trak -
tu ją ce go usłu gi
pu blicz ne (wszel -
kie, nie tyl ko so -
cjal ne) na wol -
nym ryn ku w
prze tar gach i
otwar tych kon -
kur sach ofert.
Za pew ne głów -
nym kry te rium
wy bo ru ofer ty bę -
dzie naj niż sza ce -
na. Gdzie w ta -
kim sys te mie jest

sa mo rzą do wa wspól no ta miesz -
kań ców? Na le ży pod kre ślić, że
bę dzie on sprzecz ny z za pi sa mi
Kon sty tu cji RP. Nie ta ki sa mo -
rząd gmin ny two rzył rząd Ta de -
usza Ma zo wiec kie go. Nie o ta ki
sys tem po mo cy spo łecz nej za -
bie gał śp. Ja cek Ku roń. Nie tak
funk cjo nu ją wspól no ty gmin ne
w pań stwach Eu ro py Pół noc nej
i Za chod niej, któ re są dla nas
wzo rem do na śla do wa nia.

zgso@zgso.org.pl
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Hu ra gan w gło wach ana li ty ków
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Sa mo rzą do we wy po min ki

Nie tak ma wy glą dać 
sa mo rząd gmin ny

Mi nus dla Ja na Kwa sow skie go, rzecz ni ka mar szał ka 
wo je wódz twa pod la skie go,�któ�ry�po�wie�dział�do�dzien�ni�ka�-
rzy�„wy�no�cha”.�Ta�ką�od�po�wiedź�usły�szał�dzien�ni�karz�na�py�-
ta�nie�o�wy�jazd�mar�szał�ka�na�szko�le�nie�do�Mo�na�chium,�

aku�rat�pod�czas�od�by�wa�ją�ce�go�się�tam�Okto�ber�fe�stu.�Mar�sza�łek�Jarosław
Dwo�rzań�ski�w�ofi�cjal�nym�oświad�cze�niu�prze�pro�sił�za�za�cho�wa�nie�
swe�go�przed�sta�wi�cie�la,�ale�do�tej�po�ry�nie�wy�cią�gnął�wo�bec�nie�go�
żad�nych�kon�se�kwen�cji.�
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stra�cił�Wro�cław�na�or�ga�ni�za�cji�to�wa�rzy�-
skie�go�me�czu�pił�kar�skie�go�Bra�zy�lia�–
Ja�po�nia.�Nie�ty�po�wa�godzina�spo�tka�nia�–
14:10,�by�ła�jed�ną�z�głów�nych�przy�czyn
bra�ku�kom�ple�tu�wi�dzów�na�try�bu�nach




