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Plus dla Wa di ma Tysz kie wi cza, pre zy den ta No wej So li za zła -
pa nie dro go we go za bój cy. Tysz�kie�wicz�wi�dząc,�jak�kie�row�ca
po�trą�cił�ro�we�rzy�stę�za�dzwo�nił�pod�nu�mer�112�i�ru�szył�za�nim
w�po�goń.�Za�trzy�mał�męż�czy�znę�kil�ka�set�me�trów�da�lej�i�do�cza�-

su�przy�jaz�du�po�li�cji�obez�wład�nił.�Oka�za�ło�się,�że�spraw�ca�wy�pad�ku�był�kom�-
plet�nie�pi�ja�ny,�miał�ok.�2,6�pro�mi�la�al�ko�ho�lu�w�wy�dy�cha�nym�po�wie�trzu.�Zda�-
rze�nie�mia�ło�miej�sce�we�wsi�Bo�ru�ja�Ko�ściel�na,�nie�da�le�ko�No�we�go�To�my�śla.
Ży�cia�ro�we�rzy�sty�nie�ste�ty�nie�uda�ło�się�ura�to�wać.�(rś)

Kie dy pod pi sy wa łem umo wę
o zbra ta niu Czę sto cho wy 
z Ka mień cem Po dol skim stał
mi przed ocza mi ca ły bez miar
hi sto rii, na ro do we go mi tu, ale
też czas współ cze sny. Chcie li -
śmy wy peł nić tę umo wę tre -
ścią. Po czą tek da ła współ pra ca
szkół. Ale już w cza sie pró by –
ogrom nej po wo dzi, mia sto nie
mo gło po móc bez po śred nio
swo je mu part ne ro wi, bo nie
po zwa la ły na to pol skie prze pi -
sy. Moż li wa by ła tyl ko zbiór ka
od in dy wi du al nych miesz kań -
ców i or ga ni za cji spo łecz nych.

Pol skie sa mo rzą dy ma ją na
Ukra inie 300 miast part ner -

skich, 100 po wia tów i część
wo je wództw. Na le ży dzi siaj te
umo wy bliź nia cze uak tyw nić,
wzmoc nić, nie raz na no wo
roz po cząć. Niech sta ną się in -
stru men tem wspar cia, kon -
kret nej po mo cy, two rze nia do -
bre go kli ma tu i wza jem ne go
współ dzia ła nia. Świa dec twem
by cia ra zem, wo bec obec ne go,
wiel kie go za gro że nia dla su -
we ren no ści Ukra iny. Wspar cie
dla ta kiej współ pra cy ze stro ny
MSZ jest na szą ra cją sta nu. 

Sa mo rzą dy chcą po ma gać.
Ko niecz na jest jed nak pil na
zmia na prze pi sów (o co do
MAC zwró cił się Zwią zek
Miast Pol skich). Dla cze go
do tych czas nie zmie nio no
prze pi sów, mi mo wie lo let -
nich do świad czeń?

Na le ży utwo rzyć Pol sko -
-Ukra iń ską Gru pę Ro bo czą,
któ ra by okre śla ła stra te gicz -
ne ob sza ry współ dzia ła nia.
Waż ne jest też prze ka za nie

do świad czeń 24 lat pol skiej
sa mo rząd no ści, sku tecz ne go
spo so bu za rzą dza nia pro ble -
ma mi ko mu nal ny mi, fi nan sa -
mi pu blicz ny mi, in we sty cja -
mi, sfe rą spo łecz ną. Po trzeb -
ne są szko le nia w na szych sa -
mo rzą dach dla ukra iń skich
urzęd ni ków i  na sza po moc
eks perc ka u nich na miej scu.

Trze ba to ro bić, pa mię ta jąc
rów no cze śnie o tych, któ -
rych roz rzu co ne ko ści le żą
w tam tej zie mi od cza su lu -
do bój stwa. Mo że zbra ta ne
sa mo rzą dy miast, po wia tów
i  wo je wództw do pro wa dzą
przy naj mniej do iden ty fi ka -
cji gro bów i po sta wie nia
krzy ży na każ dej mo gi le. 

Bra ter stwo i po moc opar te
na praw dzie da si łę obu kra -
jom, tak waż ną w obec nej
sy tu acji.

Bo prze cież „ra zom nas
ba ha to…”.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Po wpro wa dze niu przez Go -
wi na do de ba ty po li tycz nej
kon cep cji po dat ku przy cho do -
we go, pod no si się la rum prze -
ciw ni ków te go roz wią za nia.
Miał by on po wo do wać, zda -
niem je go prze ciw ni ków, że
umrze out so ur cing, bo bę dzie
się bar dziej opła ca ło two rzyć

dzia ły we wnętrz ne i po wsta ną
wręcz ko re ań skie cze bo le, by le
tyl ko unik nąć ko niecz no ści je -
go pła ce nia. Gdy by dla za osz -
czę dze nia 1 proc. kosz tów ja -
kie goś dzia łu ro bio no out so ur -
cing, to by go nie ro bio no 
w ogó le, bo gra nie by ła by war -
ta świecz ki.     

Po da tek przy cho do wy w wy -
so ko ści 1 proc. był by, je śli cho -
dzi o kon kret ne su my od pro -
wa dza ne do urzę du skar bo we -
go, fak tycz nie niż szy od dzi -
siej sze go po dat ku do cho do -
we go w wy so ko ści 19 proc. 
Je śli bo wiem po rów nu je my
de kla ro wa ną war tość sprze da -

ży z pła co nym po dat kiem do -
cho do wym to się oka zu je, że
wy so kość te go po dat ku wy no -
si obec nie śred nio oko ło 
2 proc. przy cho dów – oczy wi -
ście z wy łą cze niem tych, któ re
„ja dą na stra cie”, bo wpro wa -
dze nie po dat ków do cho do -
wych uczy ni ło ze stra ty, któ ra
jest z go spo dar cze go punk tu
wi dze nia ab sur dem, „mrocz ny
przed miot po żą da nia”.  Ale
gdy by śmy wpro wa dza li po da -
tek przy cho do wy, a wszyst kie
in ne po dat ki zo sta wi li w obec -
nej po sta ci, to nie przy niósł by
on ocze ki wa nych re zul ta tów.     
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Ostat nie dra ma tycz ne wy da -
rze nia na Ukra inie i w Ro sji
ma ją ogrom ne zna cze nie dla
lo sów na sze go pań stwa. Za ra -
zem po przez kon trast po zwa -
la ją za uwa żyć po stęp, ja ki
osią gnę ła Pol ska w cza sie
ostat nich 25 lat. Do ceń my da -
le ko wzrocz ność rzą du pre mie -
ra Ma zo wiec -
kie go, któ ry
w p ro  w a  d z i ł
s a  m o  r z ą d
gmin ny w
1990 r. Od po -
cząt ku by ło
wia do mo, że
u p o d m i o  t o  -
wie nie lo kal -
nych wspól not
miesz kań ców
nie uła twi rzą -
dze nia z War -
sza wy, je śli
mia ło by być
spra wo wa ne w
cen tra li stycz -
nym sty lu. Na -
wet je śli tam ta
re for ma –
obok uryn ko -
wie nia go spo -
dar ki – by ła ele men tem pro -
mo wa ne go przez Za chód ka -
no nu prze mian post ko mu ni -
stycz nych, to wy ma ga ła spo rej
od wa gi od jej twór ców i pro -
mo to rów. Jak wia do mo – ko -
lej ne rzą dy bar dzo po psu ły sa -
mo rzą do wy me cha nizm. I tu
do cho dzi my do isto ty pro ble -
mu. Je śli mo gę spa ra fra zo wać

„Sa mych swo ich”: sa mo rząd
sa mo rzą dem, ale wła dza mu si
być po na szej stro nie – my ślą
so bie po li ty cy w War sza wie.
Sa mo rzą dow cy spra wia ją kło -
pot rzą dzą cym, więc ci ra dzą
so bie z na szym gmin nym ży -
wio łem w róż ny spo sób. Do -
rzu ca ją nam za dań po nad
mia rę, świa do mie bez do da nia
niezbęd nych pie nię dzy. Na ło -
ży li nam ba last w po sta ci, no -
wych wów czas, ad mi ni stra cji
po wia to wych i wo je wódz kich.
Opę dza ją się od na szych ak cji
pro te sta cyj nych. Pró bu ją się
po wo łać na za wi łe pro ce du ry
praw ne. Tak to zro bio no z bar -

dzo traf ną ak -
cją pre zy den ta
Ino wro cła wia.
W przy pad ku
kam pa nii opol -
skie go Związ -
ku w 2013 r.
Kan ce la ria Pre -
zy den ta RP nie
od po wie dzia ła
na wet jed nym
sło wem na apel
wie lu sa mo rzą -
dów. W tym ro -
ku już 140
miast na pra -
wach po wia -
tów i gmin po -
par ło apel do
wi ce pre mier,
któ ra do tej po -
ry mil czy 
w spra wie na -

sze go po stu la tu. Na pły wa ją
jed nak ko lej ne głosy po par cia, 
a zwłasz cza uchwa ły rad, któ -
re spra wią, że ko ali cja rzą do -
wa nie bę dzie mo gła zi gno ro -
wać na sze go pro te stu. A nam
nie wol no mil czeć, gdy sa mo -
rzą dom gmin nym mo że dziać
się krzyw da…
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Sprawiamy kłopot rządzącym

Mi nus dla Da nie la F., wój ta Ra ni żo wa za prze kro cze nie obo -
wiąz ków służ bo wych w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko -
wych. Za�rzu�ty�tej�tre�ści�usły�szał�wójt�pod�karpackiej�gmi�ny,
któ�ry�pod�ko�niec�mar�ca�de�cy�zją�Są�du�Re�jo�no�we�go�w�Rze�szo�-

wie�zo�stał�aresz�to�wa�ny�na�trzy�mie�sią�ce.�Sąd�uwzględ�nił�wnio�sek�pro�ku�ra�tu�ry
apelacyjnej,�któ�ra�twier�dzi,�że�w�gmi�nie�wy�sta�wia�no�ra�chun�ki�za�usłu�gi,�któ�re
w�rze�czy�wi�sto�ści�nie�by�ły�wy�ko�na�ne.�33-let�nie�mu�wój�to�wi�Ra�ni�żo�wa�za�rzu�ca
się�przy�własz�cze�nie�mienia�gminnego�w�wysokości�ok.�100�tys.�zł.�(rś)

700 mln zł

logicznie
rzecz
biorąc

oKiem
praKTyKa

otrzy�ma�ją�gmi�ny�na�mo�der�ni�za�cję
lo�kal�nych�dróg�zwa�nych�„sche�ty�-
nów�ka�mi”.�To�o�200�mln�zł�mniej
niż�pier�wot�nie�za�kła�da�no.�
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