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Ledwie wybraliśmy nowy
Sejm a już się on nam nie po-
doba. Ale to MY wybraliśmy ten
Sejm i kilka poprzednich także.
Gogol na zakończenie „Rewi-
zora” pyta:  z kogo się śmiejecie?
i odpowiada: z siebie się śmieje-
cie.

A ci co nie poszli na wybory w
ogóle w tej sprawie nie powinni
się wypowiadać.

***
Na ile wygrana Platformy

Obywatelskiej była „za PO” a na
ile „przeciw PiS” przy braku ja-
kiejkolwiek alternatywy?  Pyta-
nie czy „odejście” z PiS sprawcy
widowiskowych aresztowań
przysporzy  głosów tej formacji
czy jednak nie. „Odejście” bo
nawet najgłupszy obserwator
życia politycznego wiedział jaki
będzie finał akcji Ziobro – Kur-
ski. Chcieli żeby ich wyrzucili i
osiągnęli swój cel. Śmieszne jest
tylko to, że wśród secesjonistów
jest Pani poseł, której wybór Pre-
zes wymusił w Świętokrzyskiem
pomimo oporu lokalnych działa-
czy.

***
Czy poglądy Pani W. Nowic-

kiej mogą powodować głosowa-
nie przeciwko jej wyborowi na
funkcję wicemarszałka? W końcu
poparło Panią Nowicką wielu Po-
laków i głosowanie przeciwko
niej jest głosowaniem przeciwko
tej części naszego społeczeństwa. 

W 1997 roku wstrzymałem się
przy głosowaniu na funkcję mar-
szałka Macieja Płażyńskiego i po
latach trochę się tego wstydzę.

Nie przeszkadzają mi czyjeś
poglądy inne od moich, przeszka-
dza mi palenie na stosie za po-
glądy lub wysyłanie do gułagu.

***
Z czym wam kojarzy się chus-

teczka? – pyta kapral młodych
żołnierzy. Mnie z mamą jak wy-
cierała mi nos, mnie z dziew-
czyną gdy macha jak odjeżdżam.
A mnie z d… . 

A dlaczego? Bo mnie
wszystko kojarzy się z d… 

I to był mniej więcej ten po-
ziom skojarzeń, gdy poseł Bie-
droń mówił o uderzeniach
poniżej pasa.

***
W Sejmie rozpocznie się de-

bata o budżecie. Po raz pierwszy
od 1989 roku jest to budżet tego
samego rządu, który był przed
wyborami. Firmują go stary –
nowy Premier i stary – nowy Mi-

nister Finansów.
Czemu teraz są 3 warianty

inne niż dwa miesiące temu? No
i pytanie czemu najważniejsza
sprawa jaką są finanse państwa,
nie była przedmiotem kampanii
wyborczej? Czemu wyborcy nie
pytali się swoich faworytów o
podatki, ulgi, przywileje, czy w
ogóle finanse państwa i finanse
samorządów(!)? Czemu dopiero
z exposé dowiedzieliśmy się o
przesunięciu wieku emerytal-
nego?

***
Kto spowodował, że Donald

Tusk jest niekwestionowanym
przywódcą PO? Głównie opozy-
cja, która krytykowała nie po-
szczególne działania rządu tylko
Premiera. To głównie PiS sperso-
nalizował PO i teraz Platforma to
Tusk, prawie jak u Majakow-
skiego. Sądzę też, że W. Nowic-
kiej pomogło wysunięcie na
funkcję wicemarszałka kandyda-
tury Pani Kempy. Jeśli w Platfor-
mie nie będzie rozdźwięku to
spokojnie porządzą, bo opozycja
jest podzielona i jakiekolwiek
współdziałanie wydaje się nie-
możliwe. Na pewno PiS, a tym
bardziej jego secesjoniści nie
mają zdolności koalicyjnej. A czy
Palikot wchłonie SLD?

***
Ciężkie czasy pukają do środo-

wiska oświaty. Zadłużone mocno
samorządy szukając oszczędno-
ści zaczną oszczędzać na oświa-
cie. Nauczyciele to jedyna grupa
zawodowa, która przez ponad 20
ostatnich lat co pierwszego otrzy-
muje pensję i której praktycznie
nie dotknęło bezrobocie. I wy-
daje się, że tak musi być zawsze,
bo nam się należy. Ale to mit a
nie rzeczywistość. Premier o
oświacie nie wspomniał, ale wie
już, że pasja jej reformowania za-
ciążyła na wyniku PO. Przed
oświatą pomiar czasu pracy na-
uczycieli.

***
Na wypadek, gdyby sprawy

poruszone w tych rozważaniach
wydały się mało zabawne będzie
„dowcip na zakończenie”:

Na czym polega wyższość mę-
skiej brzydoty nad kobiecą pięk-
nością?

Brzydota nie przemija._____________________
(komentarze, opinie, stanowi-

ska: www.fpotulski.pl)
Gdańsk, 21.11.2011
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Świat według nas
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liśmy Dzień Pamięci o Ofiarach
Wypadków Drogowych 

Postęp technologiczny powoduje,
że odległości, które musimy poko-
nać wydają się krótsze, dzięki szyb-
kim samochodom i dobrym drogom
- a prędkość i kolizja rodzą niestety
katastrofalne skutki. Według opinii
ekspertów w roku 2020 wypadki
drogowe będą na trzecim miejscu
jeśli chodzi o zagrożenie dla życia i
zdrowia po chorobach nowotworo-
wych i krążenia. Już dzisiaj w Pol-
sce ginie rocznie na drogach ponad
4 tys. osób, czyli dziennie jest to
około 15 osób; liczba rannych do-
chodzi  prawie do 200 osób na dobę. 

Wypadek przy dużej prędkości to
prawie pewna śmierć, zwłaszcza po-
wyżej 150 /h - chociaż czasami
można od niej cudem uciec, jak
udało się Jarosławowi Wałęsie.
Prędkość zabija – ale czy możemy
uznać masowy wysyp fotoradarów
za remedium? Czy fotoradary służą
bezpieczeństwu na drogach czy ra-
czej „biznesowi”?

Obecnie na polskich drogach jest
używanych ponad 300 fotoradarów
mobilnych oraz ponad tysiąc stacjo-
narnych, które w większości, przy-
najmniej są oznakowane i
umieszczane w miejscach rzeczywi-
stego zagrożenia wypadkiem.
Liczba tych pierwszych wzrasta w
szybkim tempie, na początku roku
2003 było ich niewiele. Koszt foto-
radaru jest bardzo wysoki, bo około
200 tys. zł i wydawałoby się, że
biednych, zadłużonych gmin nie
stać na tak drogie urządzenia. Tak
było przez pierwsze lata, lecz póź-
niej, gdy okazało się, że dla gminy
może być to niezłe źródło dochodu
wiele małych wiosek, miasteczek
ruszyło na „łowy” czyli na nas, czę-
sto biednych obywateli właścicieli
aut wartych 5 - 15 tys. zł. Czyhają
na nas wszędzie, zwłaszcza tam
gdzie zdrowy rozsadek mówi, że
być ich nie powinno: puste pola,
drogi 3 pasmowe w środku miasta,
na których zwyczajowo jedzie się co
najmniej 70 km/h 

Wszyscy to zauważają, ale nikt
nie chce oficjalnie się wychylić - no
bo jak poprzeć „pirata drogowego”,
media zakrzyczą, władza uwypukli
przekroczoną prędkość i będzie
żądać wysokiej kary - najlepiej za-
brać auto. A że droga była 3 pa-
smowa, że było pole, że zdrowy
rozsądek kierowcy nie zauważył
niebezpieczeństwa…

Doszliśmy do absurdu czego
skutkiem jest, że z Gdyni do War-
szawy trzeba jechać zgodnie z prze-

pisami co najmniej 6 godzin - oczy-
wiście bez korków. Jak to możliwe?
Pieniądz robi swoje, jak można za-
robić to biznes się kręci. Władze sa-
morządowe, które nie mają
pieniędzy na zakup urządzeń, za-
wierają umowy z prywatnymi fir-
mami na ich dzierżawę lub
użyczenie. Mobilne fotoradary te,
chociaż są bardzo drogie, spłacają
się bardzo szybko - i tu jest sedno
sprawy

Raport NIK jest bezlitosny -
fotoradary to głównie biznes dla
gmin.

W październiku 2011 roku Naj-
wyższa Izba Kontroli, departament
komunikacji i systemów transporto-
wych, opublikował „Informację o
wynikach kontroli działalności jed-
nostek samorządu terytorialnego w
zakresie przeprowadzania kontroli
prędkości pojazdów uczestniczą-
cych w ruchu drogowym”. Oto co
znajdujemy w raporcie, na oficjalnej
stronie „Przyczynę nielegalnego na-
kładania grzywien na właścicieli sa-
mochodów kontrolerzy upatrują nie
tyle w nieznajomości przez strażni-
ków zakresu swoich uprawnień, ale
przede wszystkim w dążeniu do uzy-
skania jak największych wpływów
zwiększających dochody gminy.
Świadczy o tym m.in. ujmowane
przez samorządy w swoich planach
budżetowych wielomilionowych
kwot dochodów pochodzących wła-
śnie z nakładanych mandatów. 

I tak Gmina Kobylnica w uchwale
budżetowej na 2010 r. zaplanowała
7 mln zł dochodów z «grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych
dla osób fizycznych» przy całkowi-
tych planowanych dochodach gminy
w wysokości 41,7 mln zł.”

Ten proceder jest znany co naj-
mniej od dwóch lat. Strażników z
mobilnymi fotoradarami spotykamy
więc np. za drzewem, na wyjeździe
z miasta; w wielu innych miejscach
gdzie zdrowy rozsądek nakazuje je-
chać z prędkością np. 70 km/h; do

tego na drogach pojawiają się znaki
drogowe ograniczające prędkość
nawet do 30-40 km/h. Po co? Wia-
domo, budżet musi być wykonany.
Sam jako poseł i członek stowarzy-
szenia Bezprawiu i Korupcji STOP
wielokrotnie publicznie o tym mó-
wiłem - niestety, mamy tu klasyczny
przykład na rzucanie grochem o
ścianę. Wielu posłów napisało na
ten temat interpelacje. Czy tym
razem ktoś zainteresuje się raportem
NIK? 

A co na naszym podwórku,
czyli w Trójmieście?

Jedni chcą likwidacji fotorada-
rów, inni się ich domagają, zwłasz-
cza w miejscach niebezpiecznych.
Słynna jest już paroletnia walka rad-
nych dzielnicy Obłuża o fotoradar
na ul. Podgórskiej.

Inni chcą likwidacji tych niepo-
trzebnych jak fotoradary na Hutni-
czej w dzielnicy przemysłowej,
drodze typowo przelotowej. Dodat-
kowo na innych ulicach Gdyni po-
jawiają się lotne patrole na
dwupasmowej Morskiej, gdzie
dzielnie wyłapuje się tych co prze-
kroczyli 50 km/h. Dlaczego?

Podsumowaniem tych rozważań
najlepsza będzie opinia taksówkarza
z Wielkiego Kacka, który na łamach
jednej z gazet stwierdził „kierowca
powinien się skupiać na samej jeź-
dzie, a nie na fotoradarach i obse-
syjnym pilnowaniu prędkości na
liczniku. Do tego dochodzi często
gwałtowny manewr hamowania,
gdy w ostatniej chwili zobaczymy
ostrzeżenia o fotoradarze, co może
skończyć się kraksą. Pominę tutaj
koszty związane z niepotrzebnym
hamowaniem przed radarem i na-
stępnym rozpędzaniem się”

Władze samorządowe, policja
twierdzą, że za każdym razem o lo-
kalizacji fotoradarów decydują m.in.
policyjne analizy bezpieczeństwa na
drogach oraz sygnały mieszkańców.
Czy tak jest naprawdę? 

Mam pewne wątpliwości. 

W obronie zdrowego rozsądkuPod redakcją: 
Zbigniewa 
Kozaka Urodzaj na fotoradary


