Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie.
Dziękuję serdecznie za poświęcony mi czas i odpowiedz, pragnę jednak zwrócić Pańską uwagę
na pewne fakty. Uważam, że to, iż 80 samorządów gminnych na 82 w naszym województwie
zdecydowało o nieprzekazaniu spisu wyborców poczcie polskiej nie oznacza, że po ich stronie
jest słuszność. Może to mniejszość ma rację? Wyroku żadnego nie mamy. Kuriozalne
twierdzenie? A jeśli spojrzymy z perspektywy całego kraju? Limanowszczyzna- 11 z 12
samorządów przekazuje dane, podobnie gminy Ostrowite, Zagórów, Wapno, Gołańcz,
Nowogrodziec, Nałęczów, Janowiec, Wąwolnica, miasta Tomaszów Maz., Chełm, Stalowa Wola,
Sieradz itd.itp. Przy rekomendacji PKW i GIODO. Rodzą się pytania. Dlaczego tam mogą, a
gdzie indziej nie? Czy to możliwe, aby na podstawie tego samego prawa prawnicy mogli wydać
dwie diametralnie różne opinie? Coś z prawem nie tak? Czy z prawnikami? Przecież nie mogą
obydwie strony sporu mieć rację? Ile w tym i czyjej złej woli i politykierstwa? I uwaga najważniejsze. Co służy naszemu Państwu? Pozostawiam te pytania bez odpowiedzi. Każdy
niech sam sobie odpowie. W zgodzie z sercem i własnym sumieniem. Przynajmniej powinien.
Jeśli chodzi o instrumenty konstytucyjne i paraliż Państwa. W efektywnym ich użyciu potrzebne
jest porozumienie klasy politycznej. Przypominam, że jej część próbowała już destabilizacji
Państwa w 2016r.Pamiętny ciamajdan...Naprawdę liczy Pan na porozumienie ponad podziałami
w Sejmie? I jeszcze do tego niewiadoma-pandemia i przewidywany jej nawrót jesienią. To nie są
żarty. Mówi mi to za każdym razem żona po powrocie z dyżuru...Teraz liczba zachorowań spada,
służba zdrowia funkcjonuje. Dajemy radę. Los nam dał makabryczne okienko czasowe-teraz.
Ustabilizujmy Państwo i przygotujmy się na następny koszmar-gospodarczy. Jeśli będzie Pan
spokojniejszy, udzielimy na piśmie zgody na przekazanie naszych danych poczcie-6 osób. Był
czas, gdy za Polskę trzeba było umierać-dziś mamy szczęście-wystarczy raz na parę lat
zagłosować. Obecnej władzy walka z SARS- CoV- 2 jakoś idzie. Zobaczymy, jak pójdzie z
kryzysem gospodarczym. Wreszcie: zaprzaństwo i zdrada. Tak-to mocne słowa. Spójrzmy
jednak, gdzie jesteśmy po 30 latach wolności i niestety-niszczenia wartości słowa. Były polityk
PZPR p L Miller, który po wygraniu wyborów w 2001r jako Premier zrywa moratorium na budowę
gazociągu z Norwegami. Brak niezależności energetycznej odczuwamy do dziś. Patriotyzm? Dziś
europarlamentarzysta. Jego partyjny kolega p Cimoszewicz były współpracownik służb PRL
europoseł - aktywność? Rezolucja przeciw własnemu Krajowi. Patriotyzm? Itd.itp. Mogę tak do
rana...Przemijamy. Dziedziczymy schedę w postaci Ojczyzny od ojców i matek, pomnażamy ją,
rozwijamy i oddajemy swoim dzieciom odchodząc. Taką schedę mamy im zostawić? Tak,mi też
jest bardzo przykro, że w naszym wymęczonym 123 letnim okresem zaborów narodzie,
skrwawionym piekłem dwóch wojen i doświadczonym komunistycznym śmietnikiem, tak łatwo
można zrobić pieniądze i karierę zaprzaństwem i zdradą.,, Szaleństwem jest powtarzać tę samą
czynność w ten sam sposób przez cały czas i oczekiwać za każdym razem, że wynik będzie
inny." A.Einstein. To, że ci ludzie reprezentują nas w europarlamencie, polskim parlamencie, to
nasza-polaków-wina. Demokracja jest okrutna-pozwalamy na to. Orwell mawiał-,,Jeśli głosujesz
na głupców, zdrajców i złodziei nie jesteś ich ofiarą, tylko ich wspólnikiem" .Dlatego uważam, że
albo zaczniemy przywracać słowom i czynom ich znaczenie, albo zostawimy ten zastój
cywilizacyjny następnym pokoleniom. Nie chcę tego. Nie marnując więcej Pańskiego czasumacie pewnie huk pracy z otwieraniem przedszkoli itd. Chciałbym serdecznie podziękować za
wsparcie jakie nam-rodzicom ośmioklasistów - udzielił Pan w zeszłym roku, kiedy p Kubicki
próbował dyskryminować nasze dzieci ze względu na miejsce ich zamieszkania. Zezwalając
jednocześnie w tym samym mniej-więcej czasie, na paradę równości w obronie dyskryminacji
mniejszości seksualnych...Czysta schizofrenia. Cóż-taki kraj i tacy ludzie. Wspaniale Pan o nasze
dzieciaki walczył i nigdy tego Panu nie zapomnimy. Szczerze życzę Panu szczęścia, zdrowia i
wielu sukcesów w pracy samorządowca

Odpowiedź:
Pełniąc funkcję publiczną niemal codziennie staję przed koniecznością podejmowania decyzji
dotyczących ogółu mieszkańców. W sprawie udostępnienia danych Poczcie Polskiej podjąłem
decyzję odmowną i jestem głęboko przekonany, że była to decyzja właściwa. Ostateczną ocenę
moich działań pozostawiam mieszkańcom i historii. Dziękuję za życzenia.
Kończąc polemikę na ten temat, pozdrawiam serdecznie.
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