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Emerytalna awantura
z punktu
Widzenia
sceptyka

Robert
Gwiazdowski

„Nie ma równie istotnego testunaprawdziweprzywództwo
polityczne jak zdolność do podejmowania decyzji, czasami
wbrew powszechnym oczekiwaniom. Jeśli Polacy cieszą się
dziśzwolnościiniepodległości,
toonenarodziłysięiprzetrwały
dwadzieściakilkalatdlatego,że
wkażdymkluczowymmomencie naszej historii odnajdywali
się ludzie, którzy potrafili powiedziećgłośno,patrzącinnym
woczy,żenawetjeślisądziśw
mniejszości,tobędącprzekonanidoracjiiistotyinteresunarodowego,sągotowiwziąćnasie-

bieodpowiedzialnośćzapodjęcietrudnejdecyzji–nawetjeśli
przyjdzie potem zapłacić za to
dużą cenę” – mówił Pan PremierDonaldTusk.Ciekawe,jakichludzimiałnamyśli,ijakie
decyzje?Możenaprzykładdecyzję o reformie emerytalnej i
wprowadzeniuOFEw1998roku?„Tareformaniedagwarancji bajecznie wysokich emerytur.Onajestzaledwiewstępem
do zagwarantowania emerytur
w ogóle. Bo dzisiejszy system
niezapewniludziomemerytur”
–powiedziałPanPremier.Imiał
rację. Tylko dlaczego rok temu
mówił,żecodozasadysystem
jestdobryitrzebagotylkopoprawić? Czyżby źle poprawił?
Czymożejednaksystemcodo
zasadyjestzłyisięgoniedapoprawić?MożePanPremierzechciałby się pochwalić jak głosował w 1998 roku w Sejmie
nadustawąosystemieubezpie-

czeńspołecznych,którytosystem, według jego dzisiejszych
słów „nie zapewni ludziom
emerytury”! (...) Śmieszna jest
tahistoria.Aleniejestśmieszna
przyszłość naszych dzieci, jak
wejdąwwiekemerytalny–być
możewwiekuokoło100lat!!!
Rewolucja w medycynie i biotechnologii sprawia, że gwałtownewydłużenieśredniejżycia
po II wojnie światowej dzięki
wynalezieniu penicyliny, to łagodny wzrost w porównaniu z
tym co czeka pokolenie wkraczającedziśnarynekpracy.To
onibędąmusielipracowaćdłużej – bo będą dłużej żyć. Więc
może zróbmy referendum
wśród 18-25-latków czy chcą
płacićskładkinaZUS,czywolą
samitroszczyćsięoswojeemerytury?Chybanietrudnoprzewidzieć,jakibyłbywyniktakiegoreferendum!
blog.gwiazdowski.pl

Scyfryzowane powodzie i trąby powietrzne
okiem
pRaktyka

Tadeusz Wrona

Wydawałoby się, że czego
jak czego, ale klęsk żywiołowych scyfryzować się nie da.
Cóżzabrakwyobraźni!
Właśnie przyjęto i skierowanodoSejmuprojektnowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, w którym z
MinisterstwaSprawWewnętrznychprzesuwasiędoMinisterstwaAdministracjiiCyfryzacji
przeciwdziałanieskutkomzda-

27 mln zł

wydali mieszkańcy gminy Końskie
w 2011 na alkohol. Tymczasem na
realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
przeznaczono 707 894 zł. W gminie
mieszka prawie 20 tys. mieszkańców

rzeńzagrażającychbezpieczeństwupowszechnemuorazusuwanie ich skutków, a także
nadzór nad systemem powiadamianiaratunkowego.Centra
powiadamiania ratunkowego,
odbierające numer 112, będą
budowaneprzyurzędachwojewódzkich,aniewoparciuokomendyPaństwowejStrażyPożarnej.JednocześniesystemratowniczyopartynaPSPpozostajewMSW.
Corocznie doświadczamy
klęski powodzi, pojawiają się
trąbypowietrzne.Pożary,katastrofykomunikacyjneibudowlaneteżnasnieomijają.Podziwiamy wtedy skuteczność
i profesjonalizmsłużbratowniczych,ajednocześniewidzimy

węzełkompetencyjny,dotyczący zaangażowania różnych typów administracji, ich odpowiedzialnościitrudnościwkoordynacjiichdziałań.Nawojnie rozproszenie kompetencji
prowadzidoklęski,decyzjepodejmowaćmusijedenośrodek
decyzyjny. Samorządowcy z
zalanych gmin wiedzą o tym
najlepiej.Trudnajestkorelacja
działańgminy,powiatu,wojewody, RZGW, nadzoru budowlanego, PSP, OSP, policji,
służbsanitarnych.Jakdołożymy do tego rozdzielenie nadzorunadsystememantykryzysowym i pieniędzy na ten cel
między MSW i MAiC problemówbędziejeszczewięcej.
tadeuszwrona7@gmail.com
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Sprzedaliśmy milionom wadliwe
produkty, ale je znowelizujemy
logicznie
Rzecz
bioRąc

Czesław
Tomalik

W 2009 r. naszemu Związkowi udało się doprowadzić
do naprawienia błędu Sejmu
wKarcieNauczyciela.Gorzki
byłtosukces,bodużowysiłku trzeba było włożyć w naprawę tego, co wcześniej zepsuto.Aletahistoriaustawodawców niczego nie nauczyła.Ostatnioobserwujemycoraz częściej nowelizowanie
dopiero co uchwalonych
ustaw,np.ustawyowspieraniurodzinyisystemiepieczy
zastępczej.Ktośpowie:może
ilepiej,żenaprawiająprawo,
gdy tylko dostrzegli jego wady. Ale mamy prawo porównywać efektywność państwa
do efektywności wielkiego
przedsiębiorstwa. Wiele straciłaby firma, która często
przyznawałaby się do sprzedanianamasowąskalęwadliwychproduktów–czekałyby
ją procesy o odszkodowania,
utrata odbiorców, którzy
przeszliby do konkurencji.
Przecież klientów nie zado-

woliłaby zapowiedź „znowelizowania”bubli.Czymżejest
ustawa, jak nie produktem
monopolisty naturalnego dla
milionówodbiorców?
Protesty przeciw wadliwej
ustawie„lekowej”inieszczęsnejumowieACTApokazują,
żekliencipotrafiąsięzbuntować.Sąteżdziedziny,wktórych nie zobaczymy masowych demonstracji. To są te
obszary naszego życia społecznego, które większości
obywateliniedotyczą.Rodziny dysfunkcyjne, przemoc w
takich rodzinach, dzieci odbierane rodzicom w sytuacjachkryzysowychiwyrokamisądówrodzinnych.Wtych
dziedzinach widać z jednej
strony niesprawność prawotwórstwa, nieudane ustawy i
rozporządzenia, a z drugiej
strony trudną pracę gminnych ośrodków pomocy społecznejzpodopiecznymi.Posłowie i ministrowie wiedzą
lepiej, jak urządzić pracę socjalną na terenie gminy, zamiast spytać tych, którzy codziennie nią się zajmują. A
z łatwością przychodzi Rządowi i Parlamentowi zrzucanie na samorząd gminny następnychobowiązkówikolejnychwydatków.
zgso@zgso.org.pl

pRzeczytane...
Przekazujemy do samorządów tak zwaną subwencję oświatową,
onaniemusibyćwydawananaoświatę,mimożejestnaedukację.
Jaktepieniądzesąwydawane,tosądecyzjesamorządów.Itonie
manicdoczynieniazbudżetem.Nieprzewidujemyobniżeniatej
subwencji.Cosamorządyztymipieniędzmizrobią,tosąjużdecyzje
samorządów.
MinisterFinansówJacekRostowski,wiadomosci.radiozet.pl

samoRządoWcy na celoWniku...
Plus dla Władysława Kroczaka, radnego bielawskiego za
odwagę i godną postawę obywatelską. Radny przejeżdżając
autem przy stawie, zauważył, że obok kawałków lodu coś się kołysze. Gdy zdał sobie sprawę, że to człowiek nie wahał się ani
chwili. Wiedząc, że potrzebna będzie pomoc, niezwłocznie zadzwonił po policję, po czym rozebrał się i popłynął na ratunek. Doholował topiącą się osobę
do brzegu. Po chwili na miejscu był patrol policji, który pomógł wyciągnąć
z wody 66-letnią kobietę.

Minus dla Ewy Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju za
notoryczne przetrzymywanie skarg, jakie mieszkańcy
składali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
za pośrednictwem rabczańskiego magistratu. WSA
nakłada kary na rabczański samorząd, głównie na burmistrz, której działania
ocenia jako rażące i lekceważące. Sprawie przyglądają się też służby
Wojewody Małopolskiego.
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