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Po raz kolejny Powiat Parczewski wraz z jego gminami został potraktowany w sposób krzywdzący oraz niesprawiedliwy przy
podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jako mieszkańcy oraz obywatele Polski, w nawiązaniu do słów
Prezydenta oraz Premiera o zrównoważonym rozwoju naszego kraju, czujemy rozczarowanie takim podejściem, już po raz
kolejny, do naszej lokalnej społeczności przez Rządzących. W poprzednim rozdaniu, z grudnia 2020 r., gdy żaden z
samorządów Powiatu Parczewskiego nie otrzymał rządowego wsparcia w ramach RFIL zachowaliśmy, mimo wielkiego
rozczarowania i narastającego wzburzenia, dużą powściągliwość w komentowaniu tamtej decyzji, która była, nie ma co już
owijać w bawełnę, po prostu skandaliczna. Więc teraz już wypada postawić pytanie:
Czym kierowali się dysponenci tych środków tak „krzywdząc” mieszkańców Powiatu Parczewskiego???
Jesteśmy jednym z najmniejszych powiatów w Polsce zamieszkałym głównie przez ludność rolniczą o niskich dochodach na
osobę. Naszą największą bolączką jest opłakany stan dróg powiatowych i gminnych, remont których wymaga dużych
nakładów pieniężnych, których to nie posiadamy w wystarczającej ilości w naszych skromnych budżetach zaangażowanych
głównie na dotowanie oświaty.
Dwukrotne ukaranie nas nieprzyznaniem środków pomocowych na niezbędne naszym zdaniem inwestycje lokalne świadczy
o niezrozumieniu i krzywdzeniu naszych mieszkańców, którzy również są podatnikami składającymi się na rozwój dobra
narodowego.
Czym zawinili mieszkańcy powiatu parczewskiego po raz kolejny zostając pozbawieni środków na inwestycje, czyż
nieodpowiednio w swoim czasie przyjmowali Prezydenta, Premiera czy Wicepremiera i wielu innych rządzących, którzy
wmawiali im, że głosując na nich zapewnią sobie sprawiedliwość i równe traktowanie.
Mieliśmy przestać być Polską B. Dziś takimi niezrozumiałymi i pozbawionymi logiki decyzjami stajemy się nie tyle Polską C,
co już praktycznie Polską D.
Bo jak można zrozumieć oraz wytłumaczyć przyznanie środków na przenośną ślizgawkę czy odnowienie stawu w parku, a
niedostrzeżenie chociażby problemu remontu Szpitala, który staje na wysokości zadania w okresie pandemii i będzie również
zabezpieczał potrzeby zdrowotne lokalnych mieszkańców w przyszłości, co będzie w okresie post pandemicznym bardzo
trudnym wyzwaniem. Chcemy znać przyczyny takiego potraktowania. Mamy już dość pokątnych i nieczytelnych metod
dzielenia publicznych środków.
Jako Włodarze tych terenów żądamy dostrzeżenia naszych potrzeb i zaprzestania tych niecnych praktyk „karania” naszej
lokalnej społeczności, która niczym nie zawiniła, aby tak niegodnie ją traktować. Zadaniem naszym na dziś jest
uzmysłowienie naszym mieszkańcom jak niegodnie zostali potraktowani oraz przez kogo nie otrzymają należnych im
inwestycji. Czy naprawdę w obecnym, tak pełnym trudnych wyzwań czasie, na takie działania mamy przeznaczać swoją
energię i pracę? Samorząd powinien być pozbawiony tak niszczącej i destrukcyjnej działalności politycznej, krzywdzącej
lokalną społeczność. Bo tylko w ten sposób możemy sobie wytłumaczyć takie działania ze strony dzielących środki
ﬁnansowe, które jako publiczne powinny być przyznawane nie uznaniowo, a w sposób czytelny i sprawiedliwy.
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