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Każdy z nas kojarzy słowo podatki. Jednak nie każdy wie co możemy przez podatki zyskać.
Zauważamy minusy płacenia podatków, ale korzyści już niekoniecznie.
Oczywiście każdy z nas odczuwa korzyści inaczej, ponieważ zależy to na przykład od miejsca
zamieszkania oraz społeczności, w której się obracamy. Przykładem tego jestem ja sam oraz
współautor tej pracy Jędrzej, ja patrzę z poziomu mieszkańca miasta, a Jędrzej z poziomu
mieszkańca wsi.
Jak już wspomniałem wcześniej jestem mieszkańcem Olsztyna, a konkretniej olsztyńskiego
osiedla Redykajny. Dzięki nieustannym inwestycjom podatków oraz środków europejskich moje
osiedle z dnia na dzień staje się piękniejsze, bardziej przyjazne dla mieszkańców. Konkretnym
przykładem jest nowo wybudowana ścieżka rowerowa. Umożliwia ona przemieszczanie się
rowerem w obrębie osiedla, ale też dzięki połączeniu z miejskimi ścieżkami-po cały mieście.
Podatki przynoszą korzyści również naszym rodzinom. Dzięki temu, że miasto inwestuje w drogi,
możemy szybciej docierać do szkoły, a nasi rodzice do pracy. Przykładem z życia wziętym jest
świeżo wyremontowana ulica Bałtycka, która ułatwia mi dojazd do szkoły, a moim rodzicom do
pracy.
A co zyskujemy wraz z naszymi znajomymi ? Miejsca do spędzania wspólnego czasu,
dostarczające rozrywki i miłych wspomnień. Inwestycją skierowaną do nas, czyli młodzieży jest
chociażby nowo wybudowana plaża miejska, która codziennie jest oblegana przez grupy
młodzieży, które korzystają z boisk, plaży, kawiarni. Amfiteatry, w których słuchamy koncertów,
parki, w których spacerujemy to też dzieło podatków.

W przeciwieństwie do mojego kolegi Aleksa mieszkam w niewielkiej miejscowości niedaleko
Olsztyna. W swojej wsi mieszkam od urodzenia i bacznie obserwuje zachodzące w niej zmiany.
Oczywiście ogromna część z nich została przeprowadzona dzięki funduszom europejskim ale były
one dofinansowane a nie kupione, więc część pieniędzy włożonych w inwestycje gminne
pochodzi głównie z podatków.
Kiedyś w gminie nie było boiska sportowego w zasadzie było ale wielkie i zaniedbane boisko do
piłki nożnej oraz betonowe boisko do koszykówki z zardzewiałymi koszami. Dzięki budowie Orlika
zyskaliśmy piękny obiekt sportowy, na którym działa lokalna szkółka piłkarska, a po szkole
uczniowie nie siedzą przed komputerem tylko spotykają się i rozwijają wzajemne relacje i własną
kondycje.
Na przestani lat w naszej gminne powstało wiele dróg gminnych i powiatowych. Nowe drogi nie
tylko służą podwoziom naszych aut ale też poprawiają atrakcyjność gospodarczą regionu.
Kolejnym przykładem wręcz ogólnopolskim jest kontynuacja budowy drogi szybkiego ruchu „S7”.
Po jej zakończeniu inwestycja ta nie tyko poprawi atrakcyjność gospodarczą regionu ale też
polepszy komunikacje ogólnokrajową.
Kolejnymi nie niemniej ważnymi inwestycjami jest wybudowanie oczyszczalni ścieków i
poprowadzenie światłowodowego Internetu. Te zmiany nie tylko poprawiają nasz poziom życia i
wspomnianą już wcześniej atrakcyjność regionu ale też pozwalają nam przybliżyć się do Europy.

Wielu ludzi w Polsce krytykuje system podatkowy. Obywatele jako suweren mają prawo do
krytyki i poszukiwania zmian. Oczywiście system podatkowy nie jest idealny ale szukajmy razem
sposobu na jego ulepszenie. Razem poprzez podatki budujmy lepsze wspólne jutro.

