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Mamy początek Nowego Roku 2013, wszędzie: w pracy, szkole, w firmach, polityce jest to czas
na podsumowanie Starego Roku, chwalenie się sukcesami ale wskazywanie też błędów, aby
w Nowym Roku je wyeliminować. Winni zaniedbań, marnotrawstwa publicznych pieniędzy
powinni uderzyć się mocno w piersi. Jesteśmy ludźmi słabymi, niedoskonałymi ale musimy mieć
odwagę przyznać się do błędów, dotyczy to każdego z nas a w szczególności tych którym
powierzamy swój mandat zaufania powierzając im nasze reprezentowanie we władzach
wszystkich szczebli. Ludzie ci pełnią rolę służebną wobec nas wyborców a przynajmniej powinni
to robić zgodnie ze składanym ślubowaniem. W pierwszej kolejności muszą dbać o dobro gminy
powiatu, czy województwa kierując się przy tym dobrem każdego obywatela. Może nasza Rada
Gminy powinna również zrobić takie podsumowanie?. mam tu na myśli między innymi
rezygnację ze środków unijnych na utworzenie przedszkola w Reczpolu. Od września 2012r.
łatwo wyliczyć ile dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego i jakie są koszty
dofinansowania ponoszone przez gminę. Niech wypowiedzą się ci z radnych którzy głośno
krzyczeli na Sesji ile to dzieci będzie uczęszczać do obu przedszkoli. A ile jest faktycznie. Może
liczyli, ze kosmici przylecą na ziemię i będą chcieli też posyłać swoje "ufolądka" do przedszkola.
Mandat jakim zostali obdarzeni Radni Gminy Krzywcza do czegoś zobowiązuje. Może ci którzy
organizują pracę Radnych za duże publiczne pieniądze przypomną sobie słowa polskich
patriotów "Bóg, Honor, Ojczyzna". Nie wnikam w sprawy duchowe ale muszę odwołać się do
Honoru. Myślę, że jeżeli działali na szkodę Gminy a tym samym jej mieszkańców, uniosą się
Honorem i uczynią to co powinni zrobić ludzie Honoru. Przynajmniej ci którzy piastują jakieś
funkcje w Radzie i biorą za to większe wynagrodzenie. A może przyznając się do błędów
zechcą część swoich diet przeznaczać na cele charytatywne wybielając w ten sposób swoje
sumienie. Ale się zapędziłem, to dlatego że dużo ostatnio czytam baśni z czasów gdzie byli
dobrzy i źli ludzie i gdzie na końcu zawsze zwyciężało dobro. Szkoda, ze te czasy już dawno
minęły.
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