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samorZąDowcY�na�celownIKU...

Plus dla Ja na Wój ci ka, bur mi strza Bisz tyn ka, oraz urzęd ni ków
miej skich za na tych mia sto wą re ak cję ws. udzie le nia po mo cy ran -
ne mu my szo ło wo wi. Gdy�miesz�ka�niec�gmi�ny�zna�lazł�w�le�sie�ran�ne�-
go�pta�ka,�po�wia�do�mił�o�tym�urzęd�ni�ków�miej�skich�w�Bisz�tyn�ku.�Ich

re�ak�cja,�z�bur�mi�strzem�na�cze�le,�by�ła�na�tych�mia�sto�wa.�Pta�ka�za�wie�zio�no�służ�bo�-
wym�sa�mo�cho�dem�bur�mi�strza�do�Ośrod�ka�Re�ha�bi�li�ta�cji�Pta�ków�Dra�pież�nych,�pro�-
wa�dzo�ne�go�przez�Nad�le�śnic�two�Olsz�tyn.�Pracownicy�ośrodka�stwierdzili�złamanie
nogi,�natomiast�skrzydła�są�całe.�Rokowania�wobec�myszołowa�są�dobre.�(rś)

Z upo rem god nym lep szej
spra wy for so wa ny jest po -
mysł znie sie nia pro gu w  te -
ma tycz nym re fe ren dum lo -
kal nym oraz ob li ga to ryj no -
ści je go re zul ta tu dla władz
gmi ny. Trud no zro zu mieć
ge ne zę te go po my słu, ale je -
go skut ki są cał ko wi cie
prze wi dy wal ne.

Je den z au to rów tej pro po -
zy cji ma na dzie ję, że re fe -
ren da bez pro go we bę dą na -
rzę dziem po ma ga ją cym usu -
nąć na ra sta ją cy mię dzy oby -
wa te lem i wła dzą po dział na
my i oni. Ma to być po wrót
do wspól no ty i jed no cze śnie

wy miar od po wie dzial no ści
za wspól no tę. Py ta też re to -
rycz nie: czy w in ny spo sób
niż za po mo cą re fe ren dum
bez pro go we go moż na mieć
wpływ i po czu cie od po wie -
dzial no ści?

Kry ty ko wa ny przez sa mo -
rzą dow ców, wy my ślo ny w
za ci szu ga bi ne tu po mysł ma
spo wo do wać od gór ne wpro -
wa dze nie ak tyw no ści oby -
wa tel skiej. Jak mó wią sa mo -
rzą dow cy, do pro wa dzi do
cha osu i dzia łań róż nych
lob by, chcą cych coś za ła -
twić. Bier no ści znacz nej
czę ści miesz kań ców nie
zmie ni się za pi sem praw -
nym, to wie lo let ni pro ces.
Za pis ten mo że być jed nak
sku tecz nie wy ko rzy sty wa ny
przez gru py na ci sku.

Z ba dań wy ni ka, że oby -
wa tel skość we dług lu dzi to
wy bór władz, któ re roz wią -
żą pod sta wo we pro ble my,

jak bez ro bo cie, bez pie czeń -
stwo i służ ba zdro wia. Więk -
szy wpływ miesz kań ców jest
na sza rym koń cu ocze ki wań
w ze sta wie niu z  po wyż szy -
mi pro ble ma mi. Wy brać 
i wy ma gać, tak to wy glą da. 

Sa mo rząd te ry to rial ny jest
czę ścią pań stwa, któ re go
kon struk cja okre ślo na jest
w  Kon sty tu cji. Wy bra ne
według tego mo de lu wła dze
sa mo rzą do we nie mo gą być
sta wia ne wo bec ko niecz no -
ści wy peł nie nia usta leń bez -
pro go we go re fe ren dum te -
ma tycz ne go (przy bar dzo ni -
skiej fre kwen cji), bo by ło by
to pod wa że niem ist nie nia
sa mo rzą du.

Zmia ny cząst ko we w funk -
cjo nu ją cym sys te mie pań -
stwo wym, bez spoj rze nia ca -
ło ścio we go, mo gą pro wa -
dzić na ma now ce.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Wy bu chła ko lej na awan tu ra o
roz prze da wa nie ma jąt ku na ro -
do we go, dla te go że jed na ze
spół ek z gru py Lu mi na otrzy -
ma ła kon ce sję na po szu ki wa nie
złóż mie dzi w Pol sce. I to bę dzie
praw dzi we nie szczę ście dla
KGHM & Co. Bo moż na bę -
dzie wów czas po rów nać kosz -

ty funk cjo no wa nia „pol skie go
czem pio na” z za gra nicz ną kon -
ku ren cją i za dać krę pu ją ce nie -
któ rych py ta nie, na co KGHM
wy da je tak du żo. 

Wbrew te mu, co moż na prze -
czy tać w me diach, Mi ni ster stwo
Śro do wi ska nie „od da ło” ani
na wet nie sprze da ło Ka na dyj -
czy kom żad nych złóż. Po zo sta ją
one wła sno ścią pań stwa. Przed -
się bior stwa gór ni cze, w tym
KGHM, mo gą je dy nie je eks plo -
ato wać, za co są zo bo wią za ne
pła cić po dat ki, jak wpro wa dzo -
ny dwa la ta te mu idio tycz ny
„po da tek od KGHM”, któ ry na -
zwa no po dat kiem od wy do by cia

nie któ rych ko pa lin. Ale to nie
zna czy, że na le ży też bro nić
KGHM przed pra wa mi ryn ku.
Po dat ki nie mu szą wca le być
idio tycz ne. Trze ba tyl ko umieć
je na le ży cie skon stru ować. To,
że pol ski rząd te go nie umie, jest
tyl ko i wy łącz nie wi ną te go rzą -
du i do tych cza so wych rzą dów.
W Ame ry ce to nie dzię ki „spół -
kom skar bu pań stwa” do ko nu je
się re wo lu cja ener ge tycz na w
ob sza rze ga zu i ro py! Tyl ko dzię -
ki „pry wa cia rzom”. Pol skich
„pry wa cia rzy” nie ste ty nie stać
na sfi nan so wa nie po szu ki wań 
i wy bu do wa nie ko pa lin. 
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Na ła mach „FS” dzię ku ję
pre zy den tom, bur mi strzom 
i wój tom za po par cie na sze go
ape lu do wi ce pre mier Elż bie ty
Bień kow skiej. Apel ten jest w
isto cie wo ła niem o do bre pra -
wo dla sa mo rzą dów gmin -
nych. To od lat je den z głów -
nych pro ble mów na sze go śro -
do wi ska. Ale już nie wy star -
czy ape lo wać, aby rzą dzą cy
po li ty cy prze sta li wy my ślać
ode rwa ne od ży cia usta wy i
da li nam nor mal nie pra co wać
dla na szych
miesz kań ców.
Mu si my „brać
spra wy w swo -
je rę ce”, bo
nad cho dzi czas
wy jąt ko wy. 

Je sie nią ma -
my wy bo ry sa -
mo rzą do we, a
już ko niecz na
jest mo bi li za cja
sa mo rzą dow -
ców gmin nych,
gdyż w 2015
ro ku od bę dą
się wy bo ry par -
la men tar ne i pre zy denc kie.
Ma my szan sę wpły nąć na kan -
dy da tów na naj wyż sze sta no -
wiska w pań stwie, aby zo bo -
wią za li się zmie nić waż ne dla
nas pra wo. Pó ki nie do pro wa -
dzi my do zmia ny szcze gól nie
do ku cza ją cych nam prze pi -

sów ustaw, to bę dą z nich na -
dal wy ni kać wy ro ki są dów:
ad mi ni stra cyj nych, po wszech -
nych, w tym Są du Naj wyż -
szego, oraz wy ro ki Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go.   Wraz z wy -
rokiem TK w spra wie „ja no si -
ko we go” i od kła da niem roz -
pa trze nia klu czo we go wnio -
sku Ino wro cła wia w spra wie
usta wy od pa do wej. Bez zmian
w pra wie ener ge tycz nym gmi -
ny bę dą da lej pła cić kon cer -
nom ener ge tycz nym za utrzy -
ma nie i od two rze nie ich (kon -
cer nów) ma jąt ku oświe tle nio -
we go. Rząd bę dzie po wta rzał,
że gmi ny (zwłasz cza wiej -
skie?!) otrzy ma ły w obo wią -
zu ją cej od 2004 r. usta wie 
o do cho dach JST re kom pen -
sa tę w po sta ci wzro stu udzia -
łu w po dat kach do cho do wych,

rów no wa żą -
cą ich obo -
w i ą z  k o  w e
wy dat ki na
utrzy ma nie
oświe tle nia
d ro  go  we  go
przy dro gach,
któ rych gmi -
na nie jest za -
rząd cą. Co
naj waż niej -
sze, bę dzie -
my się na dal
ugi nać pod
brze mie niem
w y  d a t  k ó w

oświa to wych. To trze ba zmie -
nić. Po staw my rów nież ja sno
po trze bę li kwi da cji po wia tów
i moż li wość wy ko ny wa nia za -
dań po nad gmin nych w for -
mach zna nych z Re pu bli ki
Cze skiej od 2003 r.
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Walka o miedź
Z�PUnKTU
wIDZenIa
scePTYKa

Umiemy liczyć, liczymy na
siebie!

Mi nus dla Woj cie cha N., by łe go rad ne go po wia tu cie cha now skie -
go, za uczest ni cze nie w se sjach po wia tu i bra nie udzia łu w gło so -
wa niach, mi mo że od pół ro ku nie był już rad nym. Trzy�la�ta�te�mu
N.�usły�szał�wy�rok�za�pro�wa�dze�nie�sa�mo�cho�du�pod�wpły�wem�al�ko�-

ho�lu.�Rad�ni�nie�wy�ga�si�li�mu�man�da�tu.�Zro�bił�to�wo�je�wo�da�ma�zo�wiec�ki,�ale�N.
wciąż�wypełniał�dawne�obowiązki.�Ja�cek�Ko�złow�ski�zło�żył�więc�za�wia�do�mie�nie�na
pod�sta�wie�ar�t.�227�kk.�Rad�ny�już�zwró�cił�na�kon�to�sta�ro�stwa�po�nad�5�ty�s.�zł�nie�-
słusz�nie�po�bra�nej�die�ty.�Gło�so�wa�nia,�w�któ�rych�brał�udział,�pozo�sta�ją�waż�ne.�(rś)

27 mln zł
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PraKTYKa

za�osz�czę�dzi�ła�War�sza�wa�dzię�ki�
ła�god�nej�zi�mie�w�se�zo�nie
2013/2014.�Walka�ze�skutkami
zimy�kosztowała�stolicę�44�mln�zł
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