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samoRządoWcy na celoWniku...

Plus dla Wła dy sła wa Kro cza ka, rad ne go bie law skie go za
od wa gę i god ną po sta wę oby wa tel ską. Rad ny prze jeż dża jąc

au tem przy sta wie, za uwa żył, że obok ka wał ków lo du coś się ko -

ły sze. Gdy zdał so bie spra wę, że to czło wiek nie wa hał się ani

chwi li. Wie dząc, że po trzeb na bę dzie po moc, nie zwłocz nie za dzwo nił po po li -

cję, po czym ro ze brał się i po pły nął na ra tu nek. Do ho lo wał to pią cą się oso bę

do brze gu. Po chwi li na miej scu był pa trol po li cji, któ ry po mógł wy cią gnąć

z wo dy 66-let nią ko bie tę.

Wy�da�wa�ło�by� się,� że� cze�go
jak� cze�go,� ale� klęsk� ży�wio�ło�-
wych�scy�fry�zo�wać�się�nie�da.
Cóż�za�brak�wy�obraź�ni!�
Wła�śnie� przy�ję�to� i� skie�ro�wa�-
no�do�Sej�mu�pro�jekt�no�we�li�za�-
cji� usta�wy� o� dzia�łach� ad�mi�ni�-
stra�cji� rzą�do�wej,� w� któ�rym� z
Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�-
nych�prze�su�wa�się�do�Mi�ni�ster�-
stwa�Ad�mi�ni�stra�cji�i�Cy�fry�za�cji
prze�ciw�dzia�ła�nie�skut�kom�zda�-

rzeń�za�gra�ża�ją�cych�bez�pie�czeń�-
stwu�po�wszech�ne�mu�oraz�usu�-
wa�nie� ich� skut�ków,� a� tak�że
nad�zór� nad� sys�te�mem� po�wia�-
da�mia�nia�ra�tun�ko�we�go.�Cen�tra
po�wia�da�mia�nia� ra�tun�ko�we�go,
od�bie�ra�ją�ce� nu�mer� 112,� bę�dą
bu�do�wa�ne�przy�urzę�dach�wo�je�-
wódz�kich,�a�nie�w�opar�ciu�o�ko�-
men�dy�Pań�stwo�wej�Stra�ży�Po�-
żar�nej.�Jed�no�cze�śnie�sys�tem�ra�-
tow�ni�czy�opar�ty�na�PSP�po�zo�-
sta�je�w�MSW.
Co�rocz�nie� do�świad�cza�my
klę�ski� po�wo�dzi,� po�ja�wia�ją� się
trą�by�po�wietrz�ne.�Po�ża�ry,�ka�ta�-
stro�fy�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�i�bu�dow�-
la�ne�też�nas�nie�omi�ja�ją.�Po�dzi�-
wia�my� wte�dy� sku�tecz�ność
i pro�fe�sjo�na�lizm�służb�ra�tow�ni�-
czych,�a�jed�no�cze�śnie�wi�dzi�my

wę�zeł�kom�pe�ten�cyj�ny,�do�ty�czą�-
cy�za�an�ga�żo�wa�nia�róż�nych�ty�-
pów� ad�mi�ni�stra�cji,� ich� od�po�-
wie�dzial�no�ści�i�trud�no�ści�w�ko�-
or�dy�na�cji�ich�dzia�łań.�Na�woj�-
nie� roz�pro�sze�nie� kom�pe�ten�cji
pro�wa�dzi�do�klę�ski,�de�cy�zje�po�-
dej�mo�wać�mu�si�je�den�ośro�dek
de�cy�zyj�ny.� Sa�mo�rzą�dow�cy� z
za�la�nych� gmin� wie�dzą� o� tym
naj�le�piej.�Trud�na�jest�ko�re�la�cja
dzia�łań�gmi�ny,�po�wia�tu,�wo�je�-
wo�dy,� RZGW,� nad�zo�ru� bu�-
dow�la�ne�go,� PSP,�OSP,� po�li�cji,
służb�sa�ni�tar�nych.�Jak�do�ło�ży�-
my� do� te�go� roz�dzie�le�nie� nad�-
zo�ru�nad�sys�te�mem�an�ty�kry�zy�-
so�wym� i� pie�nię�dzy�na� ten� cel
mię�dzy�MSW�i�MA�iC�pro�ble�-
mów�bę�dzie�jesz�cze�wię�cej.�

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

„Nie�ma�rów�nie� istot�ne�go� te�-
stu�na�praw�dzi�we�przy�wódz�two
po�li�tycz�ne� jak� zdol�ność�do�po�-
dej�mo�wa�nia� de�cy�zji,� cza�sa�mi
wbrew� po�wszech�nym� ocze�ki�-
wa�niom.� Je�śli�Po�la�cy� cie�szą� się
dziś�z�wol�no�ści�i�nie�pod�le�gło�ści,
to�one�na�ro�dzi�ły�się�i�prze�trwa�ły
dwa�dzie�ścia�kil�ka�lat�dla�te�go,�że
w�każ�dym�klu�czo�wym�mo�men�-
cie� na�szej� hi�sto�rii� od�naj�dy�wa�li
się� lu�dzie,� któ�rzy� po�tra�fi�li� po�-
wie�dzieć�gło�śno,�pa�trząc�in�nym
w�oczy,�że�na�wet�je�śli�są�dziś�w
mniej�szo�ści,�to�bę�dąc�prze�ko�na�-
ni�do�ra�cji�i�isto�ty�in�te�re�su�na�ro�-
do�we�go,�są�go�to�wi�wziąć�na�sie�-

bie�od�po�wie�dzial�ność�za�pod�ję�-
cie�trud�nej�de�cy�zji�–�na�wet�je�śli
przyj�dzie� po�tem� za�pła�cić� za� to
du�żą� ce�nę”� –� mó�wił� Pan� Pre�-
mier�Do�nald�Tusk.�Cie�ka�we,�ja�-
kich�lu�dzi�miał�na�my�śli,�i�ja�kie
de�cy�zje?�Mo�że�na�przy�kład�de�-
cy�zję� o� re�for�mie� eme�ry�tal�nej� i
wpro�wa�dze�niu�OFE�w�1998�ro�-
ku?�„Ta�re�for�ma�nie�da�gwa�ran�-
cji� ba�jecz�nie� wy�so�kich� eme�ry�-
tur.�Ona�jest�za�le�d�wie�wstę�pem
do� za�gwa�ran�to�wa�nia� eme�ry�tur
w� ogó�le.� Bo� dzi�siej�szy� sys�tem
nie�za�pew�ni�lu�dziom�eme�ry�tur”
–�po�wie�dział�Pan�Pre�mier.�I�miał
ra�cję.� Tyl�ko� dla�cze�go� rok� te�mu
mó�wił,�że�co�do�za�sa�dy�sys�tem
jest�do�bry�i�trze�ba�go�tyl�ko�po�-
pra�wić?� Czyż�by� źle� po�pra�wił?
Czy�mo�że�jed�nak�sys�tem�co�do
za�sa�dy�jest�zły�i�się�go�nie�da�po�-
pra�wić?�Mo�że�Pan�Pre�mier�ze�-
chciał�by� się� po�chwa�lić� jak� gło�-
so�wał� w� 1998� ro�ku� w� Sej�mie
nad�usta�wą�o�sys�te�mie�ubez�pie�-

czeń�spo�łecz�nych,�któ�ry�to�sys�-
tem,� we�dług� je�go� dzi�siej�szych
słów� „nie� za�pew�ni� lu�dziom
eme�ry�tu�ry”!� (...)� Śmiesz�na� jest
ta�hi�sto�ria.�Ale�nie�jest�śmiesz�na
przy�szłość� na�szych� dzie�ci,� jak
wej�dą�w�wiek�eme�ry�tal�ny�–�być
mo�że�w�wie�ku�oko�ło�100� lat!!!
Re�wo�lu�cja� w� me�dy�cy�nie� i� bio�-
tech�no�lo�gii� spra�wia,� że� gwał�-
tow�ne�wy�dłu�że�nie�śred�niej�ży�cia
po� II� woj�nie� świa�to�wej� dzię�ki
wy�na�le�zie�niu� pe�ni�cy�li�ny,� to� ła�-
god�ny�wzrost�w� po�rów�na�niu� z
tym� co� cze�ka� po�ko�le�nie� wkra�-
cza�ją�ce�dziś�na�ry�nek�pra�cy.�To
oni�bę�dą�mu�sie�li�pra�co�wać�dłu�-
żej� –�bo�bę�dą�dłu�żej� żyć.�Więc
mo�że� zrób�my� re�fe�ren�dum
wśród� 18-25-lat�ków� czy� chcą
pła�cić�skład�ki�na�ZUS,�czy�wo�lą
sa�mi�trosz�czyć�się�o�swo�je�eme�-
ry�tu�ry?�Chy�ba�nie�trud�no�prze�-
wi�dzieć,�ja�ki�był�by�wy�nik�ta�kie�-
go�re�fe�ren�dum!�
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W�2009� r.�na�sze�mu�Związ�-
ko�wi� uda�ło� się� do�pro�wa�dzić
do�na�pra�wie�nia�błę�du�Sej�mu
w�Kar�cie�Na�uczy�cie�la.�Gorz�ki
był�to�suk�ces,�bo�du�żo�wy�sił�-
ku� trze�ba�by�ło�wło�żyć�w�na�-
pra�wę� te�go,� co�wcze�śniej� ze�-
psu�to.�Ale�ta�hi�sto�ria�usta�wo�-
daw�ców�ni�cze�go� nie� na�uczy�-
ła.�Ostat�nio�ob�ser�wu�je�my�co�-
raz� czę�ściej� no�we�li�zo�wa�nie
do�pie�ro� co� uchwa�lo�nych
ustaw,�np.�usta�wy�o�wspie�ra�-
niu�ro�dzi�ny�i�sys�te�mie�pie�czy
za�stęp�czej.�Ktoś�po�wie:�mo�że
i�le�piej,�że�na�pra�wia�ją�pra�wo,
gdy� tyl�ko�do�strze�gli� je�go�wa�-
dy.�Ale�ma�my� pra�wo� po�rów�-
ny�wać� efek�tyw�ność� pań�stwa
do� efek�tyw�no�ści� wiel�kie�go
przed�się�bior�stwa.�Wie�le� stra�-
ci�ła�by� fir�ma,� któ�ra� czę�sto
przy�zna�wa�ła�by� się� do� sprze�-
da�nia�na�ma�so�wą�ska�lę�wa�dli�-
wych�pro�duk�tów�–�cze�ka�ły�by
ją�pro�ce�sy�o�od�szko�do�wa�nia,
utra�ta� od�bior�ców,� któ�rzy
prze�szli�by� do� kon�ku�ren�cji.
Prze�cież� klien�tów� nie� za�do�-

wo�li�ła�by� za�po�wiedź� „zno�we�-
li�zo�wa�nia”�bu�bli.�Czym�że�jest
usta�wa,� jak� nie� pro�duk�tem
mo�no�po�li�sty� na�tu�ral�ne�go� dla
mi�lio�nów�od�bior�ców?�
Pro�te�sty� prze�ciw� wa�dli�wej
usta�wie�„le�ko�wej”�i�nie�szczę�-
snej�umo�wie�AC�TA�po�ka�zu�ją,
że�klien�ci�po�tra�fią�się�zbun�to�-
wać.�Są�też�dzie�dzi�ny,�w�któ�-
rych� nie� zo�ba�czy�my� ma�so�-
wych� de�mon�stra�cji.� To� są� te
ob�sza�ry� na�sze�go� ży�cia� spo�-
łecz�ne�go,� któ�re� więk�szo�ści
oby�wa�te�li�nie�do�ty�czą.�Ro�dzi�-
ny� dys�funk�cyj�ne,� prze�moc� w
ta�kich� ro�dzi�nach,� dzie�ci� od�-
bie�ra�ne� ro�dzi�com� w� sy�tu�-
acjach�kry�zy�so�wych�i�wy�ro�ka�-
mi�są�dów�ro�dzin�nych.�W�tych
dzie�dzi�nach� wi�dać� z� jed�nej
stro�ny� nie�spraw�ność� pra�wo�-
twór�stwa,� nie�uda�ne�usta�wy� i
roz�po�rzą�dze�nia,� a� z� dru�giej
stro�ny� trud�ną� pra�cę� gmin�-
nych� ośrod�ków�po�mo�cy� spo�-
łecz�nej�z�pod�opiecz�ny�mi.�Po�-
sło�wie� i� mi�ni�stro�wie� wie�dzą
le�piej,� jak�urzą�dzić�pra�cę� so�-
cjal�ną� na� te�re�nie� gmi�ny,� za�-
miast�spy�tać� tych,�któ�rzy�co�-
dzien�nie� nią� się� zaj�mu�ją.� A
z ła�two�ścią� przy�cho�dzi� Rzą�-
do�wi� i� Par�la�men�to�wi� zrzu�ca�-
nie�na� sa�mo�rząd� gmin�ny�na�-
stęp�nych�obo�wiąz�ków�i�ko�lej�-
nych�wy�dat�ków.
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Scy fry zo wa ne po wo dzie i trą by po wietrz ne

Sprze da li śmy milionom wa dli we
pro duk ty, ale je zno we li zu je my

Mi nus 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.

27mln zł

logicznie
Rzecz
bioRąc

okiem
pRaktyka

wy da li miesz kań cy gmi ny Koń skie 

w 2011 na al ko hol. Tym cza sem na

re ali za cję gmin ne go pro gra mu roz -

wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych

prze zna czo no 707 894 zł. W gmi nie

miesz ka pra wie 20 tys. miesz kań ców

pRzeczytane...

Przekazujemy� do� samorządów� tak� zwaną� subwencję� oświatową,
ona�nie�musi�być�wydawana�na�oświatę,�mimo�że�jest�na�edukację.
Jak�te�pieniądze�są�wydawane,�to�są�decyzje�samorządów.�I�to�nie
ma�nic�do�czynienia�z�budżetem.�Nie�przewidujemy�obniżenia�tej
subwencji.�Co�samorządy�z�tymi�pieniędzmi�zrobią,�to�są�już�decyzje
samorządów.�

Minister�Finansów�Jacek�Rostowski,�wiadomosci.radiozet.pl




