
Aleksander Leszczyna Godula,                                                                             dnia 15. 05. 2013 r.
Klub Inteligencji Katolickiej
i Związek Górnośląski
 w Rudzie Śląskiej.

Temat: Istota samorządu terytorialnego w Mieście i województwie.

Pojęcia podstawowe i definicje.

Polityka: Ludzkie działanie społeczne, kierowane normami prawnymi w zmieniającej
się rzeczywistości i w niepowtarzalnych okolicznościach, motywowane
jakimś celem. Wg encykliki „Centisimus annus” papieża Jana Pawła II
to „roztropne realizowanie wspólnego dobra”, a sztuką zaś polityki jest
tworzenie dobrej historii, jako procesu i łańcucha kolejnych zdarzeń.

Religia, kultura i prawo. Religia jest ogniskową kultury, a prawo funkcją etyki.
Bez religii, kultura jest absurdem.

Europa Chrześcijańska. Obszar, kierowany porządkiem dobra i rozumu.

Cywilizacja. Metoda ustroju życia społecznego / metoda, a nie chaos /.

Kultura. Racjonalne dopełnienie natury ludzkiej, albo inaczej
„uprawą” człowieczeństwa.
Jest wypadkową rozumienia człowieka, świata i Boga.

Samorząd. Naturalna emanacja osób i grup społecznych
/ wyłaniana w hierarchicznym porządku /, które działalność
i podmiotowość swoją wyrażają własną samorządnością.

Samorząd był i jest wyznacznikiem cywilizacji i kultury łacińskiej.

Demokracja. Instrument rządzenia większości, często bez uprawnionego rozumu
i wrażliwości moralnej.

Ideologia partii. „Jedynie słuszna prawda”, która zwalnia jej członków od myślenia.

Polityka partii. Polityka społeczna we władaniu utopii, czyli teorii społecznej, której
wg zredukowanej filozofii nadano status modelu myślowego / doktryny /.

Pluralizm partyjny. Koalicje partyjne są utopią wielości / i zawsze interesu partyjnego /.

Prawica – lewica. Polaryzacja programów partii politycznych, nie mających zakorzenienia
w Biblii, Ewangelii ani w społecznej nauce Kościoła.

Warunek dobrego rządzenia. Kwalifikacja moralna i kompetencje osoby na urzędzie.
Pełniona funkcja jest tylko wartością dodaną do osoby.

Kultura czynu w polityce. Prawa wola i kompetencje osoby pełniącej funkcję publiczną.



Wolność. Rozumne rozpoznanie rzeczywistości, na użytek uprawnionego rozumu.
Inteligencja. Obowiązek robienia użytku z rozumu.

Głos sumienia. Wyrok naszego uprawnionego rozumu.

Godność osobowa. Norma moralności. Dana tylko w odniesieniu do dobra i prawdy.

Mądrość. Wiedza o przyczynach i zasadach funkcjonowania świata.
Człowiek jest tym, czym czyni go uprawniony rozum.

Cnota. Pozytywna sprawność działania.

Punkty orientacyjne w obszarze polityki. Wiedza, prawa wola i zdrowe poczucie
tożsamości z obszarem zarządzania.

Wniosek. 
1. Upartyjniony samorząd, to nie tylko błąd semantyczny czy zafałszowanie
socjologiczne pojęcie samorządu, to także przekreślenie dziedzictwa
cywilizacji łacińskiej, programu Ruchu Społecznego „Solidarność”
oraz zapisów w statucie Związku Górnośląskiego.
2. Działania na rzecz samorządu terytorialnego, stają się wyznacznikiem
postawy obywatelskiej i gwarantem naszej, / górnośląskiej / tożsamości.
3. Sojusze samorządowe, zawierać należy z organizacjami pozarządowymi
o współmiernych z naszym statutem organizacyjnym celach działania.

Przesłanki tworzenia wspólnot samorządowych w Mieście i województwie.
1. Historyczna i cywilizacyjna.

-- Ponad tysiąc lat historii Śląska w kręgu cywilizacji łacińskiej.
-- Kilkusetletnia tradycja samorządowa na Śląsku.
-- Autonomia województwa śląskiego w latach 1922 – 1939.

2. Ideowa.
-- Jesteśmy kolejnym ogniwem w łańcuchu śląskich pokoleń i sukcesorem
przekazanego nam w depozyt wielopokoleniowego dziedzictwa.
-- Chcemy być także ideowymi dziedzicami Ruchu Społecznego „Solidarność”.
-- Chcemy korzystań z przesłania, zapisanego - w duchu cywilizacji europejskiej,
łacińskiej - statutu Związku Górnośląskiego.
-- Chcemy korzystać z opieki duchowej, delegowanego do Związku Górnośląskiego
przez metropolitę katowickiego kapelana.

3. Polityczna.
-- Cywilizacyjne standardy polityczne, społeczne, kulturowe w Polsce i Unii Europejskiej,
należy wspierać. Z wypaczeniami cywilizacji łacińskiej trzeba walczyć.

4. Etyczna.
-- Przyzwoitość, honor i kompetencje dzisiejszej elity politycznej w Polsce,
wymagają głębokiej refleksji nad delegowaniem ludzi do samorządu terytorialnego.
-- Uczciwa, przejrzysta i zrozumiała dla ludzi uprawiana polityka.

5. Refleksyjna.
-- Wyniki kolejnych, od 2002 r. wyborów samorządowych w gminie i województwie.
-- Brak jednego, programowo zorganizowanego środowiska centro - prawicowego
i samorządowego w Mieście i województwie, jako reprezentanta interesów
lokalnej społeczności.

6. Zagrożenia.
-- Demontaż ustroju państwa i powrót do centralnego, partyjnego zarządzania.



-- Samorządy stają się funkcją układów partyjnych.
-- Rozmywana jest odpowiedzialność upartyjnionych polityków samorządowych.
-- Nasila się terror propagandowy i populistyczny w upartyjnionych mediach.
-- Narastanie apatii w społeczeństwie.
-- Polityczne i gospodarcze ograniczanie podmiotowości Górnego Śląska.

7. Nasze cele.
-- Samorządy terytorialne siłą Miasta, Górnego Śląska i Polski.
-- Samodzielność finansowa samorządów, to podstawa samorządnej Polski.
-- Przyzwoitość w działalności publicznej, samorządowej, wspierana musi być
dobrym prawem

Programowe oczekiwania względem władz Miasta i województwa.

1. Znajomości przedmiotu sprawy, w tym znajomość kodu kulturowego
i socjologicznego mieszkańców zarządzanego terytorium,
2. Znajomości ograniczeń i barier rozwoju zarządzanego terytorium
      / ekologicznych, demograficznych, komunikacyjnych i innych /
3. Prezentacji strategii zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego
w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym na zadanym terytorium
4.Prezentacji procedur usuwania barier rozwoju obszarów zarządzania
5.Wskazania podmiotu i środków realizacji strategii rozwoju zarządzanego obszaru,
6.Promowania wiarygodnych liderów społeczności lokalnej
7.Integracji przedstawicieli władzy samorządowej ze wspólnotami mieszkańców.

Dygresja.

Propozycja jednego z stymulatorów rozwoju Rudy Śląskiej, przedstawiona posłom:
Danucie Pietraszewskiej / PO /, Grzegorzowi Tobiszowskiemu / PIS /, pani prezydent
miasta Grażynie Dziedzic i „Wiadomościom Rudzkim” w dniu 16.12.2011 r., przez
zespół projektantów / dr inż. Bolesław Piątek i mgr inż. Aleksander Leszczyna /,
do dnia dzisiejszego pozostała bez odpowiedzi.
Wcześniej, propozycję tą zignorowali urzędnicy Miasta z panem wiceprezydentem
Bartoszem Satałą na czele.

PS.
Każda podejmowana próba integracji środowiska wokół programu samorządu
terytorialnego w Mieście i województwie, powinna dawać gwarancję niezależności
partyjnej jej uczestników. Przykładem niech będzie porozumienie wyborcze miejskich
organizacji pozarządowych w Mieście z lat 1994 – 1998 : „Kraina Rudzka”.

Aleksander Leszczyna


