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Plus dla Je rze go Ko ła kow skie go, wój ta Ustro nia Mor skie go za
za cho wa nie zim nej krwi i po moc męż czy znom, któ rzy ucie ka li
przed gru pą za ma sko wa nych chu li ga nów. Wy da rze nie mia ło

miej sce pod czas me czu pił kar skie go w Ustro niu Mor skim. Wójt

wi dząc ośmiu męż czyzn ucie ka ją cych przed za ma sko wa ny mi ty pa mi, po mógł im

schro nić się w bu dyn ku so cjal nym. Tym sa mym ścią gnął na sie bie wście kłość

ban dy tów. Ban dy ci zo sta li na szczę ście prze pło sze ni przez in nych ki bi ców. Po

me czu po li cja za trzy ma ła 10 męż czyzn bio rą cych udział w zda rze niu. (rp)

Ten�pro�blem�już�daw�no�roz�-
wią�za�no� w� więk�szo�ści� sa�mo�-
rzą�dów.�Zmia�na�nazw�ulic�by�-
ła� zna�kiem� od�zy�ska�nej� su�we�-
ren�no�ści.�Pa�tron�uli�cy�ma�zna�-
cze�nie�sym�bo�licz�ne�i�edu�ka�cyj�-
ne.� Jest  czę�ścią� nie�pod�le�głej
rze�czy�wi�sto�ści.�
Nie�ste�ty,� nie� wszę�dzie� tak

jest.�W�Ka�li�szu�ko�ło�no�wej�ha�li
sta�je�my�na�ro�gu�ulic�ks.�Je�rze�go
Po�pie�łusz�ki�i�Han�ki�Sa�wic�kiej.
Są� uli�ce� Świer�czew�skie�go,� jak

np.�w�Kęp�nie.�W�Ostrze�szo�wie
ul. Go�muł�ki� krzy�żu�je� się� z� ul.
Zyg�mun�ta� Sta�re�go.� W� Gli�wi�-
cach� róg� Go�muł�ki� i� SDKPiL
znaj�du�je�się�w�po�bli�żu�ul.�Fe�lik�-
sa�Ko�na.�W�Biel�sku�Pod�la�skim
ul.�Go�muł�ki� krzy�żu�je� się� z� ul.
Ja�na� Paw�ła� II.� W� So�cho�ci�nie
jest�pl.�No�wot�ki.�
Ktoś�po�wie,�że�sa�mo�rząd�jest

sa�mo�rzą�dem� i� ro�bi� jak� chce.
No�nie�do�koń�ca.�Jest�prze�cież
art.  256� k.k.,� za�ka�zu�ją�cy� pro�-
pa�go�wa�nia� fa�szy�zmu� i� ko�mu�-
ni�zmu,�cho�ciaż�wprost�nie�zo�-
bo�wią�zu�je� obo�jęt�nych� na
praw�dę� hi�sto�rycz�ną� sa�mo�rzą�-
dów�do�do�ko�na�nia� raz�na�za�-
wsze�sto�sow�nych�zmian.�
Na�wnio�sek�Ra�dy�Mia�sta�Ja�-

strzę�bia�-Zdro�ju�Se�nat�przy�go�-
to�wał� pro�jekt� usta�wy� wy�mu�-

sza�ją�cej� zmia�ny.� Pra�ce� nad
nim� trwa�ły� wol�no,� a� ko�mi�sje
sa�mo�rzą�do�wa�i�usta�wo�daw�cza
za�opi�nio�wa�ły� go�w koń�cu�ne�-
ga�tyw�nie,� bę�dąc� „za,� a� na�wet
prze�ciw”�ze�wzglę�du�na�kosz�ty
i�do�le�gli�wo�ści�zwią�za�ne�z wy�-
mia�ną� do�wo�dów� oso�bi�stych�
i�praw�jaz�dy.
Jak� dłu�go� jesz�cze� bę�dzie

trwał� ta�ki� stan?� Czy� nie� za�-
czy�na�do�mi�no�wać�obo�jęt�ność
na�na�zwy�i�sym�bo�le,�któ�re�co�-
raz� mniej� się� z� czym�kol�wiek
ko�ja�rzą?
Przy� ta�kiej� obo�jęt�no�ści� nie

dzi�wi�ły�by� in�ne� skrzy�żo�wa�nia
np.�róg�ul.�Ka�szan�ki�z ul. Po�lę�-
dwi�cy� czy� róg� Szyn�ko�wej
z  Kieł�ba�sia�ną.�Ogól�nie�moż�na
po�wie�dzieć�–�ka�szan�ka.
ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Naj�lep�szy� Mi�ni�ster� Fi�nan�-
sów� w� Eu�ro�pie�Wscho�dzą�cej
szu�ka�ostat�nio�co�raz�roz�pacz�-
li�wiej� pie�nię�dzy� w� kie�sze�-
niach�po�dat�ni�ków.�Mo�że�więc
po�dat�ni�cy�po�win�ni�się�do�wie�-
dzieć,�po�co�mu�te�pie�nią�dze
są.�Pań�stwo�wy�da�je�nie�tyl�ko
na� Po�rsche� i� Har�leye� dla
agen�tów� zaj�mu�ją�cych� się
uwo�dze�niem� po�dej�rza�nych
ko�biet.� Wy�da�je� też,� na� przy�-
kład,� na� pro�mo�cję� kur�cza�-
ków.�

To�nie� żart.�Z� tym� tyl�ko� za�-
strze�że�niem,� że� nie� cho�dzi�
o� sa�me� kur�cza�ki� (kacz�ki� nie
mo�gą� być� dys�kry�mi�no�wa�ne),�
a� o� mię�so� dro�bio�we.� Ma�my�
w� na�szej� oj�czyź�nie� Fundusz
Pro�mo�cji� Mię�sa� Dro�bio�we�go.
Zo�stał�on�utwo�rzo�ny�na�mo�cy
usta�wy�z�22�ma�ja�2009�r.�o�fun�-
du�szach� pro�mo�cji� pro�duk�tów
rol�no�-spo�żyw�czych.�
Nie�ste�ty,� ma�my� jesz�cze
Fun�dusz�Pro�mo�cji�Mię�sa�Wo�-
ło�we�go.� No� i� wie�przo�we�go.�
I�koń�skie�go.�I�owcze�go.�A�jak
się�zje�kur�czacz�ka,� to� już�się
nie�da�ra�dy�zjeść�go�lo�necz�ki�–
bez� wzglę�du� na� to� jak�by� jej
nie� pro�mo�wa�li.� Aha!� Jest
jesz�cze� Fun�dusz� Pro�mo�cji
Ryb,�Fun�dusz�Pro�mo�cji�Owo�-
ców� i�Wa�rzyw� oraz� Fun�dusz
Pro�mo�cji�Zia�ren�Zbóż!�

Zgod�nie�z�art.�10�pkt�9�usta�-
wy� każ�dy� z� fun�du�szy�ma� ko�-
mi�sję� za�rzą�dza�ją�cą,� w� skład
któ�rej� wcho�dzi� dzie�wię�ciu
człon�ków.� Ja�kaś� „re�no�mo�wa�-
na”,� jak�mnie�mam,� fir�ma� au�-
dy�tor�ska,�tak�za�udy�to�wa�ła�bu�-
dżet�Agen�cji�Ryn�ku�Rol�ne�go�–
obej�mu�ją�cy� bu�dże�ty� „Fun�du�-
szy�Pro�mo�cji�Te�go�i�Owe�go”�–
że�by�nie�by�ło�wia�do�mo,�ile�wy�-
da�no�na�bi�le�ty�lot�ni�cze�człon�-
ków� de�le�ga�cji� pro�mu�ją�cych
„To� i� Owo”� po�za� gra�ni�ca�mi
kra�ju.� Na� przy�kład� Kur�cza�-
ków�w�Du�ba�ju.�Cie�ka�we,� czy
spo�tka�ła�się�tam�na�sze�de�le�ga�-
cja� z� ko�le�ga�mi� pro�mu�ją�cy�mi
mię�so� owcze,� al�bo� na�wet�
i�wie�przo�we!�Bo�tam�prze�cież
wie�przo�we�go� nie� je�dzą,� więc
jest�du�ży�po�ten�cjał�ryn�ko�wy!
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Na�sze�śro�do�wi�sko�za�wo�do�we
gmin�nych� urzęd�ni�ków� sa�mo�-
rzą�do�wych� –� po�cho�dzą�cych�
z� wy�bo�ru� i� po�zo�sta�łych� –� jest
sfru�stro�wa�ne.� W� cią�gu� 23� lat
dzia�ła�nia�sa�mo�rzą�du�gmin�ne�go
sta�li�śmy� się� w� pań�stwie� eta�to�-
wy�mi� „chłop�ca�mi� do� bi�cia”.
Mó�wiąc� ję�zy�kiem�pił�ki�noż�nej,
je�ste�śmy� ze�pchnię�ci� do� głę�bo�-
kiej� de�fen�sy�wy.
Stąd� zna�cze�nie
ini�cja�tyw,� któ�re
mo�gą� po�pra�wić
sy�tu�ację.� W� ślą�-
skim� Świer�klań�-
cu�17�ma�ja�od�by�-
ło�się�III�Spo�tka�-
nie�Re�gio�nal�nych
Kor�po�ra�cji� Sa�-
mo�rzą�do�wych.
Po� na�ra�dach� w
Tar�no�wie� Pod�-
gór�nym� i� Kon�-
s t a n �t y �n o �w i e
Łódz�kim� w� wy�-
ni�ku�dys�ku�sji�po�-
sta�no�wio�no� dą�żyć� do� nie�for�-
mal�ne�go�ogól�no�pol�skie�go�po�ro�-
zu�mie�nia� or�ga�ni�za�cji� sa�mo�rzą�-
do�wych.
Na�sze� związ�ki� i� sto�wa�rzy�-
sze�nia�sa�mo�rzą�dów�lo�kal�nych
z�Wiel�ko�pol�ski,�Ślą�ska,�Łódz�-
kie�go,� Świę�to�krzy�skie�go,� Lu�-
bu�skie�go,�Lu�belsz�czy�zny,�Pod�-
kar�pa�cia,�Ma�zow�sza�i�Opolsz�-
czy�zny�ma�ją�wie�le�wspól�nych
te�ma�tów�nie� tyl�ko� do� roz�mo�-

wy,� ale� do� sko�or�dy�no�wa�ne�go
dzia�ła�nia.� Współ�pra�cu�jąc� na
płasz�czyź�nie� ogól�no�kra�jo�wej,
zwięk�szy�my� na�szą� sku�tecz�-
ność.�Bę�dzie�my�też�dbać�o�to,
aby�nie�du�blo�wać�się�z�in�ny�mi
or�ga�ni�za�cja�mi.�
Oma�wia�li�śmy� klu�czo�we
usta�wy,�któ�re�w�swo�ich�re�gio�-
nach�kry�ty�ku�je�my.�Uka�zy�wa�li�-
śmy�nie�kon�se�kwen�cje,�a�na�wet
ab�sur�dy� roz�wią�zań� wy�my�śla�-
nych�na�po�zio�mie� cen�tral�nym�
i�we�ry�fi�ko�wa�nych�na�po�zio�mie
lo�kal�nym.� Nie�ste�ty,� me�cha�ni�-
zmy� kon�sul�ta�cji� pro�jek�tów
ustaw�są�tak�usta�wio�ne,�że�je�-
ste�śmy�ogry�wa�ni�przez�rzą�dzą�-
cych� na� po�zio�mie� pań�stwa.

Przy�kła�dem
jest�re�wo�lu�cja
śmie �c io �wa .
Na�nas� spa�da
od�po�wie�dzial�-
ność,� do� nas
pre�ten�sje� kie�-
ru�ją� miesz�-
kań�cy� –� nie
do� mi�ni�strów
i�po�słów.
Aby� za�ra�-
dzić� tym� pro�-
b l e �m o m ,
chce�my� spo�-
tkać�się�z�pre�-
z y �d e n �t e m

Bro�ni�sła�wem� Ko�mo�row�skim.
Mam�w� spra�wie� te�go� spo�tka�-
nia�mie�sza�ne�od�czu�cia.�Z�jed�-
nej� stro�ny� zde�cy�do�wa�nie� się
opo�wia�dam� za� współ�pra�cą�
z� Pre�zy�den�tem� RP.� Z� dru�giej
stro�ny�nie�wi�dzę�za�in�te�re�so�wa�-
nia�Kan�ce�la�rii� Pre�zy�den�ta� na�-
szym� ape�lem�o� nad�zwy�czaj�ną
ini�cja�ty�wę�le�gi�sla�cyj�ną�w�spra�-
wie�re�wo�lu�cji�śmie�cio�wej.

zgso@zgso.org.pl
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Fundusz promocji kurczaków
z punktu
widzenia
sceptyka

Kaszanka historyczna

W defensywie, 
ale za to wspólnym frontem

Mi nus dla Han ny Gron kie wicz -Waltz, któ ra we szła do Ogro du
Wi la now skie go bez bi le tu, ar gu men tu jąc – we dług re la cji
świad ków – że jest pre zy den tem War sza wy. Gron kie wicz -Waltz

zmu si ła straż ni ka, by ją wpu ścił, gro żąc, że po skar ży się je go

prze ło żo ne mu, za dzwo ni ła też do mi ni stra kul tu ry i po skar ży ła się na fa tal ną or -

ga ni za cję zwie dza nia. Gdy by za de kla ro wa ła, że swo ją nie ugię tą po sta wą wal czy o

wstęp wol ny dla wszyst kich, mo gła by do stać plu sa, wy glą da jed nak na to, że

pre zy dent po pro stu uwa ża, iż na le ży jej się wię cej niż zwy kłym oby wa te lom. (mg)

215 mln zł 

Logicznie
rzecz
biorąc

okiem
praktyka

za 100 proc. udziałów w kolejach

linowych zapłaciła spółka założona

przez podkarpackie samorządy.

Udziały sprzedały PKP
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