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samorządoWcy na celoWniku...

Plus dla An drze ja Sy gu ta, wi ce pre zy den ta Kielc 
za za cho wa nie zim nej krwi i ura to wa nie oso by znaj du ją cej
się pod wpły wem nar ko ty ków. Wi ce pre zy dent wra ca jąc 
do do mu, zna lazł na wy cie racz ce przed swo im miesz ka niem

le żą ce go czło wie ka. An drzej Sy gut za dzwo nił na tych miast na po go to wie,
oka za ło się, że męż czy zna miał atak pa dacz ki i był pod wpły wem nar ko ty -
ków. Zo stał prze wie zio ny do Świę to krzy skie go Cen trum Psy chia trii w Mo ra -
wi cy. (rp)

Roz�po�czę�ło� się� od� mi�ni�stry�
i�co�raz�śmie�lej�za�czę�ły�się�po�ja�-
wiać�po�twor�ki�słow�ne�usi�łu�ją�ce
na�si�łę�uszczę�śli�wiać�ko�bie�ty.�
Po�dob�nie� by�ło� z� pa�ry�te�ta�mi

dla� ko�biet� w� cza�sie� wy�bo�rów.
Kie�dyś�bra�łem�udział�w Sa�mo�-
rzą�do�wym�Fo�rum�Ko�biet,�gru�-
pu�ją�cym� wspa�nia�łe� oso�by� wy�-
bra�ne� w� bez�po�śred�nich�wy�bo�-
rach,�któ�re�dzię�ki�swo�jej�pra�cy,
umie�jęt�no�ściom�i�za�le�tom�oso�-

bi�stym�sa�me�uzy�ska�ły�za�ufa�nie
i� po�zy�cję� spo�łecz�ną.� Wnio�sek�
o� pa�ry�te�ty� w�wy�bo�rach� sa�mo�-
rzą�do�wych,� lan�so�wa�ny� przez
jed�ne�go� z� nie�licz�nych� na� Fo�-
rum� męż�czyzn� zde�cy�do�wa�nie
od�rzu�ci�ły.�Chcia�ły�być�wy�bie�ra�-
ne�bez�punk�tów�„za�po�cho�dze�-
nie”.�I�wy�gry�wa�ją,�bo�są�do�bre!
W� sy�tu�acji,� gdy� dzi�siaj� ję�zyk

pol�ski�nisz�cze�je�pod�wpły�wem
wul�ga�ry�zmów,� tech�nik� in�for�-
ma�tycz�nych�czy�błę�dów�edu�ka�-
cyj�nych,� gdy� trze�ba� o� nie�go
wal�czyć,�bo�to�na�sza�ra�cja�sta�-
nu,� po�ja�wi�ły� się� rozważania,
czy�nie�doj�rzał�już�te�mat�wpro�-
wa�dze�nia�ro�dza�ju�żeń�skie�go�do
nazw�sta�no�wisk�w�sa�mo�rzą�dzie
te�ry�to�rial�nym.� Mo�że� za�miast
pa�ni� bur�mistrz,� lep�sza� by�ła�by

„bur�mi�strzy�ni”,�a�za�pa�nią�wójt
„wójt�ka”�lub�„wój�ci�ni”,�a�w�du�-
żych�mia�stach�„pre�zy�dent�ka”.
To�nie�jest�tyl�ko�pro�blem�pu�-

stej� ana�li�zy� fa�chow�ców.
Ostat�nio� na� ju�bi�le�uszu� Sto�-
wa�rzy�sze�nia�Opie�ki�Ho�spi�cyj�-
nej�za�rów�no�kon�fe�ran�sjer,�jak
i�je�den�z�sa�mo�rzą�do�wych�ofi�-
cje�li� pró�bo�wa�li� iść� z� du�chem
cza�su,� na�zy�wa�jąc� pa�nią� pre�-
zes�i�pa�nią�wi�ce�pre�zes�sto�wa�-
rzy�sze�nia�pre�ze�ską� i wi�ce�pre�-
ze�ską.�Te�za�ba�wy�lin�gwi�stycz�-
ne� od�su�wa�ły� na� dal�szy� plan
nie�zwy�kłe� po�świę�ce�nie� tych
ko�biet�dla�osób�cier�pią�cych.
Chy�ba�ko�goś�po�gię�ło!�To�naj�-

lep�szy�ko�men�tarz�mło�de�go�czy�-
tel�ni�ka�fo�rum�in�ter�ne�to�we�go.
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OFE� za�pro�po�no�wa�ły� wła�-
śnie,� że� bę�dą�wy�pła�cały� eme�-
ry�tu�ry� przez� 10–16� lat.� Pre�-
mier�Do�nald�Tusk�na�zwał�ten
po�mysł� „in�try�gu�ją�cym”.� Ja
tam� nie� wiem,� co� pre�mie�ra
„in�try�gu�je”�–�chy�ba�że�się�pa�-
nu� pre�mie�ro�wi� przy�miot�nik
„in�try�gu�ją�cy”�(„cie�ka�wy”,�„in�-
te�re�su�ją�cy”)� po�my�lił� z� rze�-
czow�ni�kiem� „in�try�ga”� („pod�-
stęp�ne�dzia�ła�nie”)�i�cza�sow�ni�-
kiem� „in�try�go�wać”� („knuć”).
Je�go�mi�ni�ster�fi�nan�sów�–�wi�ce�-
pre�mier�Ro�stow�ski�–�bie�gły�w

po�słu�gi�wa�niu� się� ar�ku�sza�mi
kal�ku�la�cyj�ny�mi,�uznał�ten�po�-
mysł� za�„głę�bo�ko� szo�ku�ją�cy”.
I�wy�jąt�ko�wo�miał�ra�cję.�
Izba� Go�spo�dar�cza� To�wa�-

rzystw�Eme�ry�tal�nych�pro�po�nu�-
je� „eme�ry�tu�rę� pro�gra�mo�wa�ną”
wy�pła�ca�ną� przez� sa�me� OFE.
„Za�pro�gra�mo�wa�li”,�że�po�dzie�lą
zgro�ma�dzo�ny�ka�pi�tał�przez�licz�-
bę� mie�się�cy� prze�cięt�ne�go� dal�-
sze�go� trwa�nia� ży�cia� –� obec�nie
wy�no�si� on� 192� mie�sią�ce� (czy�li
16�lat).�Ale�eme�ryt�bę�dzie�mógł
so�bie� wy�brać� in�ną� opcję:� i
chcieć� po�bie�rać� eme�ry�tu�rę
przez� in�ny�okres�(naj�kró�cej�10
lat).�Oso�ba�za�ra�bia�ją�ca�śred�nią
kra�jo�wą� przez� 10� lat� otrzy�my�-
wa�ła�by� 879� zł,� przez� lat� 15� –
586�zł,�a�jak�przez�20,�to�439�zł.
A� co� z� oso�ba�mi� za�ra�bia�ją�cy�mi
mniej?�Dla�tych,�któ�re�otrzy�mu�-
ją� naj�niż�sze� wy�na�gro�dze�nie

(1,6�tys.�zł�mie�sięcz�nie�brut�to)
eme�ry�tu�ra� po�bie�ra�na� przez�
10�lat�wy�nio�sła�by�382�zł,�przez
15�lat�–�255�zł,�przez�20�–�191�zł.
Ale�to�tyl�ko�w�wy�pad�ku�osób,

któ�re� prze�pra�co�wa�ły� nie�prze�-
rwa�nie�40�lat!�To�głów�nie�sfe�ra
bu�dże�to�wa!� Śred�ni� okres
„skład�ko�wy”� wy�no�si� 36,5� ro�-
ku.� A� do�ty�czy� to� osób,� któ�re
znacz�ną�część�ży�cia�prze�pra�co�-
wa�ły� jesz�cze�w�PRL.�Więc�jak
ktoś�się�zde�cy�du�je�na�eme�ry�tu�-
rę� przez� okres� sta�ty�stycz�ny�
–�16�lat,�a�skład�ki�pła�cił�przez
mniej�niż�lat�40�i�za�ra�biał�mniej
od� śred�niej� kra�jo�wej,� to� ma
szan�se�otrzy�mać�z�OFE�200�zł
mie�sięcz�nie!�W�sam�raz�na�wa�-
ka�cje�pod�pal�ma�mi�–�jak�to�gło�-
si�ły�re�kla�mów�ki�OFE�emi�to�wa�-
ne� za� pie�nią�dze� wpła�ca�ne� do
OFE�w�1999�i�2000�r.!
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Roz�krę�ci�ła� się� ogól�no�pol�ska
kam�pa�nia� na� rzecz� prze�su�nię�-
cia� ter�mi�nu� wdra�ża�nia� „re�wo�-
lu�cji� śmie�cio�wej”.� Otrzy�ma�li�-
śmy� ze� wszyst�kich� wo�je�-
wództw�po�par�cia��dla�ape�lu�na�-
sze�go� Związ�ku� do� pre�zy�den�ta
Bro�ni�sła�wa� Ko�mo�row�skie�go,�
w�tym�od�rad�miej�skich:�Je�dli�-
cze,� Kor�fan�tów,� Mor�dy,� So�lec
Ku�jaw�ski,� Strzel�ce� Opol�skie,
Trze�mesz�no� i� rad� gmin:� Ka�-
mien�nik,� Po�-
kój,Sko�ro�szy�ce,
Zę�bo�wi�ce,� od
p r e �z y �d e n �t a
mia�sta� Świę�to�-
chło�wi�ce,� od
bur�mi �strzów
miast:� Bar�cin,
Bie�żuń,� Gli�no�-
jeck,� Gniew,
K a �m i e ń s k ,
Klesz�cze�le,� Ko�-
wa�le�wo� Po�mor�skie,� Lwó�wek
Ślą�ski,� Mor�dy,� Ole�sno,� Po�li�ce,
Skalb�mierz�w�imie�niu�Związ�ku
Miast�i�Gmi�ny�Re�gio�nu�Świę�to�-
krzy�skie�go,� Strze�lin,� Szklar�ska
Po�rę�ba,� Trze�mesz�no,� Ustroń,
Wie�ru�szów,� Zło�ty� Stok� i� od
wój�tów� gmin:� Bar�cia�ny,� Bo�-
brow�ni�ki,�Cho�dzież,�Ciesz�ków,
Cze�rem�cha,� Czer�ni�ko�wo,� Go�-
łu�chów,�Go�mu�ni�ce,�Gorz�ko�wi�-
ce,� Gro�no�wo� El�blą�skie,� Haj�-
nów�ka,� Imiel�no,� Irzą�dze,� Kro�-
to�szy�ce,� Krze�szy�ce,� La�so�wi�ce
Wiel�kie,� Le�gnic�kie� Po�le,� Lu�-

brza,�Łom�ża,�Mro�zy,�Na�ru�sze�-
wo,�Niem�ce,�No�wa�Słu�pia,�Ru�-
da�-Hu�ta,�Spyt�ko�wi�ce,�Star�gard
Szcze�ciń�ski,� Strzel�ce,� Stub�no,
Świe�cie� nad� Osą,� Świer�cze,
Świer�kla�niec,� Świn�na,� War�ta
Bo�le�sła�wiec�ka,� Wi�du�cho�wa,
Za�po�li�ce.� Po�twier�dza�ją� wy�so�-
kie� ry�zy�ko� do�pła�ca�nia� przez
gmi�nę� do� no�we�go� sys�te�mu.
Bur�mistrz�Bar�ci�na�wska�zu�je�na
opóź�nie�nia�zwią�za�ne�z�uchwa�-
le�niem� ak�tów� wy�ko�naw�czych
do�usta�wy,�w�tym�wo�je�wódz�kie�-
go�pla�nu.�Wójt�Gmi�ny�La�so�wi�ce
Wiel�kie� uwa�ża,� że� no�we�li�za�cja�
z�25�stycz�nia�2013�r.�spo�wo�du�je
ko�niecz�ność� za�trud�nie�nia�osób
do�sto�so�wa�nia�środ�ków�eg�ze�ku�-
cyj�nych,�co�sta�no�wić�bę�dzie�ko�-
lej�ny�pro�blem�fi�nan�so�wy�i�or�ga�-

ni�za�cyj�ny� gmin
wiej�skich.�Wie�-
lu�pod�kre�śla,�że
w�peł�ni�po�pie�ra
ochro�nę� śro�do�-
wi�ska� na�tu�ral�-
ne�go� po�przez
od�po�wied�nie
go�spo�da�ro�wa�-
nie� od�pa�da�mi,
w� tym� przez
pro�wa�dze�nie

zbiór�ki�se�lek�tyw�nej�–�jak�to�wy�-
ra�ził� bur�mistrz� Po�lic.�Za�ra�zem
wy�ja�śnia�ją�–� jak�wi�ce�bur�mistrz
Ole�sna� dla� TVP,� że� wła�ści�we
kosz�ty� bę�dą� zna�ne� po� prze�tar�-
gach,� a� usta�wa� jak� gdy�by� od�-
wra�ca� ko�lej�ność� rze�czy� –� naj�-
pierw� na�ka�zu�je� usta�lić� opła�ty.
Oba�wia�ją�się,�że�po�wsta�nie�za�-
męt�za�miast� za�mie�rzo�ne�go�po�-
rząd�ku,�a�sa�mo�rzą�dy�po�trze�bu�ją
zde�cy�do�wa�nie�wię�cej� cza�su� na
przy�go�to�wa�nie�się�do�tak�re�wo�-
lu�cyj�nych�zmian.

zgso@zgso.org.pl
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Tadeusz Wrona

Intrygująco-szokująca propozycja
z Punktu
Widzenia
scePtyka

Chyba kogoś pogięło

Argumenty najnowsze, 
nie śmieciowe

Mi nus dla Ro ber ta Ra czyń skie go pre zy den ta Lu bi na za kon tro -
wer syj ną wy po wiedź na te mat gmi ny wiej skiej Lu bin. Pre zy dent
wy po wie dział się na te mat tzw. gmin ob wa rzan ko wych, czy li gmin
wiej skich ota cza ją cych mia sta. Je go zda niem gmi ny ta kie to „pa -

so ży ty”, któ re tu czą się na mia stach i ha mu ją nie tyl ko roz wój miast, ale tak że
ca łej Pol ski. Nie jest to pierw sza kon tro wer syj na wy po wiedź pre zy den ta Lu bi na, w
prze szło ści mó wił on o „nie ro bach w sta ro stwie”. Sta ro stwo po wia to we w Lu bi -
nie za wy po wiedź z 2008 r. po zwa ło Ra czyń skie go do sądu. (rp)

11 mld zł 

loGicznie
rzecz
biorąc

okiem
Praktyka

po trze bowałby Kra ków na or ga -
ni za cję zi mo wych igrzysk olim -
pij skich w 2020 r.
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