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Tomasz Bielecki 
Bruksela, Deutsche Welle
Łukasz Woźnicki
Justyna Dobrosz-Oracz

To opinia rzecznika generalnego 
Trybunału Sprawiedliwości UE 
Jewgienija Tanczewa wydana po 
pytaniach prejudycjalnych Sądu 
Najwyższego. Orzeczenia Trybu-
nału w Luksemburgu są w po-
nad 90 proc. przypadków zgodne 
z propozycjami rzecznika. Jeśli 
TSUE utrzymałby linię Tanczewa, 
byłby to potężny cios wymierzony 
w zmiany wprowadzane w pol-
skim sądownictwie przez PiS od 
2016 r. Wyroku TSUE należy się 
spodziewać w ciągu kilkunastu ty-
godni.

Izba batem na prawników
Izba Dyscyplinarna została stwo-
rzona ustawą prezydenta Andrzeja 
Dudy jako bat na prawników w Pol-
sce. Jej sędziami zostali – dzięki 
upolitycznionej Krajowej Radzie 
Sądownictwa – dawni prokurato-
rzy Zbigniewa Ziobry i prawnicy 
powiązani z PiS. Izba może m.in. 
usunąć sędziego z zawodu. 

– Nie wiem, co zrobią władze. 
Jeśli wyrok TSUE będzie zbieżny 
z opinią rzecznika, to oznacza, że 
można będzie ignorować tę Izbę 
Dyscyplinarną. Mówiłam jej człon-

kom wiele razy, że ich los jest nie-
pewny. Oni odpowiadali, że to mój 
los jest niepewny – komentowała 
I prezes SN Małgorzata Gersdorf. 
– Opinia podaje w wątpliwość, czy 
orzeczenia wydawane przez Izbę 
Dyscyplinarną są ważne. Gdyby 
orzeczenie TSUE zakwestionowa-
ło KRS, to być może by się okazało, 
że wszyscy sędziowie desygnowa-
ni przez tę Radę niesłusznie spra-
wują swój urząd.

Istotą sporu jest prawowitość 
upolitycznionej KRS, która wybra-
na została przez Sejm wyłącznie 
głosami PiS i Kukiz’15. Opozycja 
zbojkotowała wybór, uznając 
zmiany w sądownictwie za nie-
konstytucyjne. A skoro powołanie 
członków Rady cechują „niepra-
widłowości”, to i wybierani przez 
KRS sędziowie Izby Dyscyplinar-
nej nie spełniają „wymogów nieza-
wisłości”.

Ziobro: To obrona patologii
Zanim Tanczew ogłosił swoją opi-
nię, szef sejmowej komisji spra-
wiedliwości, twarz zmian w są-
downictwie Stanisław Piotrowicz 
podkreślał, że w sprawie KRS wła-
dze nie cofną się ani o krok. Już po 
wydaniu opinii wicemarszałek Sej-
mu Ryszard Terlecki mówił: - Rząd 
z pewnością będzie to analizować 
i zobaczymy, jaki będzie wynik tej 

analizy. My uważamy, że wszystko 
jest prawidłowo. Szanujemy róż-
norodne opinie, ale niekoniecznie 
musimy się nimi przejmować.

– Rzecznik całkowicie pominął 
stanowisko TK – stwierdził mi-
nister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro. W marcu kontrolowany 
przez PiS Trybunał uznał, że Sejm 
obsadził KRS zgodnie z konstytu-
cją. Orzeczenie zapadło na wnio-
sek członków nowej Rady i senato-
rów PiS. – Opinia rzecznika TSUE 
jest wysoce wewnętrznie niespój-
na, niekonsekwentna, wycho-
dząca poza zakres traktatów Unii 
Europejskiej, ale tak naprawdę 
sprowadza się do obrony patologii 
w polskim sądownictwie.

Marcin Matczak, konstytucjo-
nalista, profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego: – Reakcje polity-
ków PiS na opinię rzecznika de-
legalizującą KRS i Izbę Dyscypli-
narną pokazują, że PiS jest partią 
antyunijną i poświęci pozycję 
Polski w UE dla swojej wojny z są-
dami. 

Za niewykonanie wyroku TSUE 
grożą dotkliwe kary finansowe. 
A gdyby Polska odmówiła płace-
nia, Trybunał może zająć fundu-
sze unijne. +

• Co dalej z orzeczeniami Izby 
Dyscyplinarnej; Beztroska Ter-
leckiego, czyli priorytety władzy 
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Powołanie członków Krajowej Rady 
Sądownictwa cechują „nieprawidłowości”, 
a nowa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 
„nie spełnia wymogów niezawisłości”

Niezależne sądy, niezawiśli sędziowie

Trybunał UE uderza 
w deformę sądów

W Y B O R C Z A  T VT Y L K O  Z D R O W I E
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Dokumentalny thriller  
o mordowanej Ziemi

• Manifestacja przeciwko zmianom w sądownictwie, Kraków, 
lipiec 2018 r. FOT. JAKUB WŁODEK / AGENCJA GAZETA 

Falenta pisze dla kogo 
zakładał podsłuchy, kto 
się z nim namawiał, kto 
obiecywał bezkarność. 

To proste do weryfi kacji. 
I pokazuje ciąg zdarzeń, 

które doprowadziły  
do wygranej PiS w 2015 r. 

Widać desperację, by 
Falenta już nikogo nie 
wsypał. W zakładzie 

karnym jest izolowany 
od wszystkich.

Kto jeszcze o tym 
wiedział? Bo jeżeli 

Nowogrodzka, to mamy 
antyrządowy spisek 

zawiązany przez ludzi 
służb specjalnych, 

bardziej lojalnych  wobec 
partii niż państwa. 

Wojtunik 
o Falencie 

i spisku służb 

PAWEŁ WOJTUNIK,
szef CBA w rządzie PO-PSL, 

o aferze podsłuchowej

► 10-11, Komentarz ► 2



Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 20192 Z drugiej strony

1 RP

W sobotę w Wyborczej

Z wizytą u Jonathana Franzena

Drozdek, sowa 
i... koniec świata 

Majchrowski

Nie będę się 
naparzał 
z rządem

W połowie mostu 
na Odrze poczułem, 
jakbyśmy zostawili 
za sobą ziemię jałową 
Zachodu. Wreszcie 
usłyszałem ptasi hałas. 
Nie betonować koryt 
rzek, nie przesadzać 
z pestycydami, nie tępić 
wszystkich owadów 
jak leci. To jest właśnie 
nowoczesne

Czy istnieje coś takiego 
jak majchrowszczyzna, 
układ, któremu prze-
wodzę? Tak, nazywa 
się Przyjazny Kraków. 
Zaczynał od dwóch rad-
nych, teraz jest ich dzie-
więciu. Z prezydentem 
Krakowa rozmawia 
Dorota Wodecka

Były burmistrz Londynu Boris 
Johnson, który jest faworytem 

na następcę premier Theresy May, 
zrobił wiele, by odciąć się od swego 
nie zawsze poważnego image’u. Ściął 
szopę włosów, przestał brać udział 
w ekscentrycznych akcjach, jak 
wówczas, gdy machał Union Jackiem 
z wyciągu w centrum Londynu i za-
wisł, dyndając nogami w powietrzu. 
Doradcy pilnują, by nie palnął gafy 
w debatach.

Ale Boris to Boris. Media na 
Wyspach donoszą o jego karczemnej 
awanturze z partnerką, która 
zakończyła się przyjazdem 
policji i, co gorsza, poplamieniem 
sofy czerwonym winem. Obecnie 
zajmują się jego skarpetami. 
Wytropiły bowiem, że podczas 
wystąpień i wywiadów w sobotę, 
poniedziałek i we wtorek miał je 
takie same. Dociekliwi dziennikarze 
śledczy ustalili, że przedstawiają 
asyryjskiego króla Aszurbanipala 
i można je kupić za 5 funtów i 99 
pensów w British Museum. Czy 
raczej można było, bo zapasy się wy-
czerpały.

Rzecznik Johnsona zapewnił, 
że jego szef nie nosi tych samych 
skarpet przez cztery dni, bo ma ich 
wiele par. Niektórzy wierzą, inni 
nie bardzo.

W relacjach tabloidów pytania 
o poglądy kandydata na brexit zeszły 
na dalszy plan. Lepiej dla niego, bo to 
kwestia, która może zatopić każdego 
polityka. +
Maciej Czarnecki

Boris to Boris 
Jak obronić Johnsona przed Johnsonem

Po raz 36. gra festiwal Glastonbury. Podczas pięciodniowej imprezy małe Worthy Farm w hrabstwie Somer-
set zamienia się w wielotysięczne namiotowe miasto. Kto podbije tę publiczność, podbije świat – potwierdzą 
choćby Radiohead, ale pewnie też U2, którzy nawet napisali piosenkę o festiwalu. W tym roku swoją szansę 
dostała m.in. polska grupa Dagadana. Trzymamy kciuki! FOT. AARON CHOWN / AP

Glastonbury
Muzyczna farma pod namiotami

Inga nie będzie 
sama

Cytat dnia

Tomasz Zimoch, Michał 
Piróg będą na pewno. 
Chciałby przyjść Mar-
cin Dorociński, ale nie 
wiadomo, czy uda się mu 
wyrwać z planu. Wiele 
osób wybiera się dziś pod 
Sejm wesprzeć Ingę Za-
sowską w jej Wakacyjnym 
Strajku Klimatycznym. 
W Gdańsku akcję poparcia 
organizuje dziś rano Mag-
dalena Adamowicz. 
– Inga pokazuje większą 
wrażliwość i mądrość niż 
wielu dorosłych – mówi 
Zimoch. Inga będzie przed 
Sejmem od 9.30 do 15
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Agnieszka
Kublik

T
o jest historia jak z najlepszych powieści sensacyj-
nych. W służbach specjalnych grupa sfrustrowanych 
stronników opozycji chce mieć wpływ na wynik wy-
borów. Snuje plany, by tajną, nielegalną operacją tak 

skompromitować rządzących, by legalnie przegrali wybory. 
Trafi ają na szczwanego biznesmena, który nagrywa konku-
rencję, by zawsze jego było na wierzchu.

Razem rozkręcają podsłuchy na wielką skalę – kelnerzy 
stawiają solniczki z mikrofonami przed członkami rządu, 
szefami służb specjalnych, byłymi prezesami banku cen-
tralnego... Biznesmen uwiedziony obietnicami specagentów 
i jednych z najważniejszych ludzi w pędzącej po władzę 
opozycji wierzy, że będzie bezkarny.

Czy to fi kcja? Czy to prawdziwa historia III RP z drugiej 
dekady XXI w.? Jeśli tak właśnie było, to PiS w 2015 r. do-
szedł do władzy w wyniku puczu funkcjonariuszy służb 
specjalnych i polityków.

Dlatego wszyscy mamy prawo wiedzieć, a władza ma 
obowiązek odpowiedzieć na podstawowe pytania:

1 Od kiedy politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński 
i jego skarbnik Stanisław Kostrzewski, wiedzieli, że 
Marek Falenta zlecił kelnerom nagrywanie w warszaw-

skich restauracjach polityków rządu PO-PSL?

2 Czy w tej operacji wymierzonej w ówczesny 
rząd brali udział agenci CBA, ABW i politycy 
Prawa i Sprawiedliwości?

3 Czy dlatego właśnie przed wyborami parlamentarny-
mi w 2015 r. niezależna prokuratura nie była w stanie 
ustalić mocodawców Falenty w służbach specjal-

nych i w PiS, bo śledztwo torpedowali funkcjonariusze 
tych służb?

4 Czy dzisiejszy obóz władzy jest w stanie ujawnić, 
oskarżyć i skazać mocodawców Falenty, skoro szefo-
wie obecnych służb Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik 

i Ernest Bejda (to ich biznesmen wymienia w liście do prezy-
denta Andrzeja Dudy) współpracowali z Falentą?

5 Czy dziennikarze Cezary Gmyz i Piotr Nisztor (ich 
nazwiska też padają w liście do Dudy) byli pośred-
nikami między Falentą, agentami służb specjalnych 

a mediami, które publikowały podsłuchane rozmowy?

Odpowiedzi na te pięć pytań będą testem, czy mamy 
do czynienia z najpoważniejszą aferą w historii Polski po 
1989 r. I czy obecna władza jest uczciwa. +

Czy Kaczyński wiedział 
i nie powiedział?

Andrzej rysuje  

Ze sławnym 
amerykańskim pisa-
rzem rozmawia Łukasz 
Grzymisławski

Kolega pyta: 
czy pranie, które 

należy prać 
w 30 stopniach, 

można rozwiesić 
w 37?

RADOSŁAW NAWROT
dziennikarz „Wyborczej”, 

na Twitterze
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Nauczyciele 
toną w papierach

Biurokracja 
przygniata szkołę

• W szkole jest za dużo biurokracji, co unie-
możliwia budowanie relacji i zaufania, jest za 
to powszechne poczucie przeciążenia – był 
to najczęściej wskazywany wniosek podczas 
150 Narad Obywatelskich o Edukacji (z udzia-
łem nauczycieli, uczniów i rodziców). Wiosną 
zorganizowała je Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia”. Nauczyciele wielo-
krotnie sygnalizowali, że ich właściwa rola jest 
marginalizowana, wypełnianie dokumentów 
(sprawozdań, raportów – często ważnych 
jedynie pozornie, ankiet, dokumentów 
związanych z RODO) zabiera im coraz wię-
cej czasu kosztem tego przeznaczonego na 
nauczanie, lekcje wychowawcze i budowanie 
relacji z uczniami. 

• Szkolny sekretariat w ostatnim dniu nauki w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie. Koniec roku to dla nauczycieli ogromna ilość 
dokumentów do wypełnienia FOT. TADEUSZ KONIARZ

– Większość dokumentów jest tylko po to, aby wykazać 
przed kuratorium, że coś się robi – mówią nauczyciele. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego sprawdził, co w praktyce 
oznacza szkolna biurokracja, z którą walkę obiecuje rząd.

Justyna Suchecka

Pokój nauczycielski. 
– Rozmawiała pani z Kowalską o projekcie? 
– Tak, ciekawy projekt, chyba się w to 

włączymy. 
– A protokół z tej rozmowy jest?
Takie rozmowy odbywają się w tysiącach 

szkół każdego dnia, a walka ze szkolną biuro-
kracją to coś, co obiecują nauczycielom kolej-
ni szefowie resortu edukacji. „Zmniejszenie” 
biurokracji było też jednym z elementów 
porozumienia, które w czasie kwietniowego 
strajku nauczycieli rząd zawarł z „Solidarno-
ścią”. Nie było i nadal nie jest jasne, co to hasło 
ma oznaczać w praktyce. Politycy konkretów 
jak dotąd nie przedstawili.

Z analiz przeprowadzonych przez Insty-
tut Badań Edukacyjnych wynika, że w 2013 
r. nauczyciele średnio na wypełnianie doku-
mentów poświęcali trzy godziny tygodnio-
wo. Związkowcy uważają, że dziś w prakty-
ce może być to znacznie więcej. Zwłaszcza 
że już w 2013 r. nauczyciele poświęcali wię-
cej czasu na dokumenty niż na doskonale-
nie zawodowe czy spotkania z rodzicami.

Znienawidzone sprawozdania 
z wykonanej pracy
Co najbardziej przeszkadza im w pracy, 
postanowił sprawdzić Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego. Ankietę na ten temat wypeł-
niło ponad 18 tys. nauczycieli.

ZNP zapytało m.in., czy wypełnianie kon-
kretnych dokumentów w pracy pomaga. 
Wnioski są raczej smutne, bo pomocne dla 
więcej niż połowy ankietowanych okazały 
się tylko trzy rzeczy: dzienniki lekcyjne, pro-
gramy nauczania i dokumenty określające 
zakres wymagań edukacyjnych. 

Najbardziej nieprzydatne w nauczy-
cielskiej pracy jest według ankietowanych 
przygotowywanie sprawozdań z wyko-
nywanych zadań. „Nie pomaga” niemal 
16 tys. przepytanych nauczycieli. Równie 

niepotrzebne wydają się im okresowe 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego – że nie pomagają, twierdzi 
niemal 15 tys. badanych.

Nauczycieli zapytano też o to, czy są jakieś 
inne, niewymienione w ankiecie dokumenty, 
które utrudniają im wykonywanie obowiąz-
ków. Wymienili ich ok. 50! Okazało się, że 
tylko pięć z nich wynika wprost z przepisów. 
– Pozostałe albo należą do obowiązków dy-
rektora, albo nie obowiązują w ogóle, choć są 
egzekwowane przez dyrektora, organ prowa-
dzący, organ nadzoru – tłumaczy Magdalena 
Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

Procedury i koncepcje 
tylko dla kuratorium
Jeden z ankietowanych nauczycieli opowia-
dał: – Codziennie otrzymujemy jakieś doku-
menty do wypełnienia, realizacji lub zapo-
znania się z nimi. Dokumenty te przysyłane 
są przez kuratorium, MEN, OKE, rozmaite 

stowarzyszenia, organizacje, sanepid, nad-
leśnictwa, fi rmy wywożące śmieci, struktu-
ry lokalne i dziesiątki innych.

A inny dorzucał: – W szkole tworzona jest 
ogromna liczba regulaminów. Do wszyst-
kiego. Zasad zachowania, planów pracy, 
procedur, koncepcji. Do większości się nie 
zagląda. Większość dokumentów jest tylko 
po to, aby wykazać przed kuratorium, że coś 
się robi. Wizytacje wyglądają w ten sposób, 
że pani wizytator siedzi nad segregatorami, 
w ogóle niezainteresowana tym, co się dzie-
je w szkole, choćby się waliło i paliło – i ona 
to widziała na własne oczy, najważniejsze 
są dla niej wypełnione rubryczki. W konse-
kwencji nauczyciel zmuszony jest bardziej 
opisywać swoje działania, niż je podejmo-
wać. To przeszkadza.

O papierach 
pomówią z ministrem
I dlatego biurokracja ma być jednym z głów-
nych tematów piątkowych rozmów związ-
kowców z ministrem Dariuszem Piontkow-
skim. – Te wyniki powinny skłonić ministra 
do refl eksji nad systemem, w którym do ran-
gi celu samego w sobie urosło wytwarzanie 
i gromadzenie dokumentów – komentuje 
Sławomir Broniarz, prezes ZNP. 

Piontkowski ze związkowcami spotyka 
się w centrum Dialog – tam, gdzie prowa-
dzono negocjacje w czasie strajku. Z przed-
stawicielami poszczególnych związków 
spotykał się będzie osobno. W wywiadzie 
dla PAP szef MEN zaznaczył, że zależy mu 
na tym, by usiąść spokojnie bez udziału 
mediów, bez kamer i rozmawiać meryto-
rycznie. Dodał, że chce poznać postulaty 
poszczególnych organizacji. Już w czwar-
tek rozmawiał z oświatową „Solidarnością”, 
w piątek oprócz ZNP spotka się też z przed-
stawicielami Forum Związków Zawodo-
wych.

W czwartek mówił: – Chcę oczywiście 
rozmawiać o tym, jaka jest sytuacja w pol-
skiej szkole, w polskiej edukacji. Chcę poka-
zać te działania ministerstwa, które zostały 
wykonane w ostatnich miesiącach, poroz-
mawiać o zmianie Karty nauczyciela, która 
się dokonała. 

Sejm i Senat przyjęły ostateczną wersję 
ustawy. Czekamy na podpis pana prezy-
denta. l

KRAJ W SKRÓCIE

TVP

Donoszą na ataki 
na Bodnara 

– Winnych zastraszania rzecznika praw 
obywatelskich trzeba ukarać – uważa Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska. I składa 
zawiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez zarząd TVP. Chodzi 
o sposób, w jaki mówiono w telewizji 
publicznej o Adamie Bodnarze, odkąd 
działający przy RPO Krajowy Mechanizm 
Prewencji Tortur wydał komunikat na 
temat zatrzymania mężczyzny podejrza-
nego o zabójstwo 10-letniej Kristiny 
z Mrowin. „Bodnar broni interesów mor-
dercy dziecka?”, „W obronie interesów 
mordercy?” czy „Policja oburzona nieuza-
sadnionym atakiem RPO” – to tytuły 
kolejnych materiałów z „Wiadomości”. Do 
ataku na rzecznika wykorzystano jego 
rodzinne problemy. kospa

PROKURATURA

Nie będzie 
przeszukania w kurii

Prokuratura odstępuje od przeszukania 
w poznańskiej kurii. Wnioskował o nie 
pełnomocnik byłego ministranta mole-
stowanego przez jednego z księży. 
Wszystko przez to, że arcybiskup Stani-
sław Gądecki odmówił udostępnienia 
dokumentów z kościelnego dochodze-
nia w tej sprawie. Twierdził, że wysłał je 
do Watykanu. – Przeszukanie to osta-
teczna forma przymusu. Można po nią 
sięgać, gdy ktoś nie wydaje dokumen-
tów ze złej woli. Tymczasem nie mamy 
podstaw, by informacje przekazane 
przez kurię uznać za nieprawdziwe. Nie 
zakładamy złej woli arcybiskupa – mówi 
Michał Smętkowski, rzecznik poznań-
skiej prokuratury. pż

SĄD

Rasistowska napaść 
przez pomyłkę

Trzech mieszkańców Gniezna ma spędzić
w więzieniu od trzech do czterech lat. 
W czwartek Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
utrzymał w mocy wyroki skazujące ich za 
rozbój, pobicie i... nieudolne usiłowanie 
znieważenia na tle różnic rasowych. 
W marcu 2018 r. w jednej z dyskotek 
w Gnieźnie zaatakowali miejscowego 
adwokata. Uznali, że muszą chronić „pol-
skie dziewczyny” przed „ciapakiem” 
i „brudasem”. Byli bowiem przekonani, że 
adwokat jest Arabem, zmylić ich miała 
ciemniejsza karnacja mężczyzny. Już 
poza dyskoteką bili go i kopali po głowie, 
a potem ukradli mu ponad 200 zł. Byli 
pijani. Wyrok jest prawomocny. pż

POLICJA

Alarmy bombowe 
w przedszkolach

Około 40 warszawskich przedszkoli do-
stało wczoraj informacje o podłożeniu 
ładunków wybuchowych. Ostrzeżenia 
przyszły w mailach. – Stopień wiarygod-
ności gróźb został oceniony jako niski. 
Prowadzimy czynności mające na celu 
znalezienie autora tych maili – mówi po-
dinsp. Magdalena Bieniak.
Jednak niektóre przedszkola podjęły 
decyzję o ewakuacji. 
W maju podobną serią maili próbowano 
utrudnić egzaminy maturalne. Informacja 
o bombie przyszła do 106 szkół na Ma-
zowszu, w 29 z nich egzaminy zaczęły się 
z opóźnieniem. l kuch
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Opinia TSUE

Powołanie członków 
Krajowej Rady Sądow-
nictwa cechują „nie-
prawidłowości”, a Izba 
Dyscyplinarna SN „nie 
spełnia wymogów nie-
zawisłości” – to opinia 
rzecznika generalnego 
Trybunału Sprawiedli-
wości UE.

Tomasz Bielecki, Bruksela, Deutsche Welle
Łukasz Woźnicki
wsp. Justyna Dobrosz-Oracz

Ostateczne orzeczenia unijnego Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu są w po-
nad 90 proc. przypadków zgodne z propo-
zycjami rzecznika generalnego TSUE. Jeśli 
Trybunał i w tym przypadku utrzymałby 
linię swego rzecznika, byłby to potężny cios 
w zmiany wprowadzane w polskim sądow-
nictwie przez PiS od 2016 r. Finalnego wy-
roku TSUE należy się spodziewać najdalej 
w ciągu kilkunastu tygodni.

Rzecznik generalny Jewgienij Tanczew 
ogłosił w czwartek swoją opinię co do trzech 
pytań prejudycjalnych od Sądu Najwyższe-
go, w których SN podniósł wątpliwość, czy 
jego nowa Izba Dyscyplinarna może być 
uznana za sąd niezależny i niezawisły, skoro 
jej członkowie są wskazywani przez nową 
Krajową Radę Sądownictwa (i nominowani 
potem przez prezydenta). Kluczem sporu 
była zatem prawowitość nowej KRS, a tak-
że – przypominane przez przedstawicieli 
władz Polski – pytanie, czy skoro rad sądow-
nictwa nie mają nawet wszystkie kraje Unii 
(np. Niemcy), to czy w ogóle da się i można 
oceniać polską KRS wedle wspólnych kryte-
riów unijnych. I czy to w ogóle leży w kom-
petencjach instytucji UE.

Rzecznik podzielił wątpliwości SN
Choć Tanczew przyznał, że w Unii nie ist-
nieje jednolity model dla rad sądownictwa, 
to „uznaje się, że posiadają one określone 
wspólne cechy związane z ich misją za-
bezpieczania niezawisłości sędziowskiej” 
w tych krajach Unii, gdzie właśnie m.in. 
na radach sądownictwa oparto system 
ochrony niezależności sędziowskiej. Tan-
czew wymienił kilka takich wspólnych 
cech – m.in. rady sądownictwa „muszą 
być wolne od jakichkolwiek wpływów ze 
strony organów ustawodawczych i wyko-
nawczych”, ich skład musi gwarantować 
niezależność („w szczególności w radach 
sądownictwa powinni co do zasady zasia-
dać sędziowie wybrani przez członków ich 
środowiska”), a kadencja członków rad „nie 
powinna upływać w tym samym momencie 
lub być odnawiana po wyborach parlamen-
tarnych”.

W tym świetle Tanczew uznał, że obec-
ny sposób powoływania członków polskiej 
KRS „ujawnia nieprawidłowości, które mo-
gą zagrozić jej niezależności od organów 
ustawodawczych i wykonawczych”.

Polski Sąd Najwyższy w swych pytaniach 
prejudycjalnych wskazał, że przed przepro-
wadzanymi od 2017 r. zmianami aż 15 z 25 

członków KRS było wybieranych spośród 
sędziów przez sędziów (zgromadzenia 
ogólne sądów różnych szczebli). Natomiast 
obecnie tych 15 członków KRS jest wybie-
ranych przez Sejm, co oznacza, że w sumie 
aż 23 z 25 członków KRS nie jest obecnie 
desygnowanych przez władzę sądowniczą. 
Rzecznik generalny TSUE podzielił wątpli-
wości SN i uznał, że sposób powoływania 
członków KRS wiąże się z wpływem orga-
nów ustawodawczych i „nie można wyklu-
czyć, że Sejm wybierze kandydatów, któ-
rzy nie mają wsparcia lub mają niewielkie 
wsparcie ze strony sędziów, skutkiem czego 
opinia środowiska sędziowskiego może 
mieć niewystarczającą wagę w procesie wy-
boru członków KRS”.

I głównie te zastrzeżenia Tanczewa do-
prowadziły go do wniosku, że powołana 
przy udziale KRS Izba Dyscyplinarna SN nie 
spełnia wymogów niezawisłości sędziow-
skiej.

TSUE już w ostatni poniedziałek po raz 
pierwszy w historii Unii jednoznacznie 
orzekł (przy okazji wyroku o czystce eme-
rytalnej w SN), że instytucje UE mają prawo 

strzec niezależności wymiaru sprawiedli-
wości w krajach członkowskich. A propo-
nowane przez Tanczewa podważenie nie-
zawisłości Izby Dyscyplinarnej SN przez 
TSUE wspiera argumentację Komisji Euro-
pejskiej we wszczętym w kwietniu postępo-
waniu przeciwnaruszeniowym w związku 
z nowym systemem dyscyplinarnym dla 
sędziów w Polsce.

Na problem z KRS wskazywały już wcze-
śniej Komisja Europejska w ramach postę-
powania z art. 7 traktatu UE, a także Euro-
pejska Sieć Rad Sądownictwa, która w 2018 
r. zawiesiła KRS w prawach członka. 

Szef KRS: Wyrok może naruszyć 
suwerenność 
– Czekamy na ostateczne orzeczenie TSUE, 
ale sama opinia jest miażdżąca dla prze-
pisów uchwalonych przez PiS. Cała tzw. 
reforma sądownictwa okazuje się wielką 
kompromitacją – komentował rzecznik PO 
Jan Grabiec.

– Wszystko jest prawidłowo i wszystko 
jest w porządku. Szanujemy rozmaite opi-
nie i rozmaite zdania, ale niekoniecznie mu-

simy się nimi przejmować. Rząd będzie to 
analizować – odparł wicemarszałek Sejmu 
Ryszard Terlecki (PiS).

– Jeśli TSUE podzieli opinię rzecznika, 
przepisy o KRS i SN uznane za niezgodne 
z prawem unijnym będą pomijane w obro-
cie prawnym. KRS ukształtowana na pod-
stawie tych przepisów nie może istnieć. 
Wszystkie jej uchwały i powołania sędziow-
skie będą nieważne – mówi Michał Wawry-
kiewicz, adwokat z inicjatywy Wolne Sądy. 
Przed TSUE reprezentuje sędziów, w któ-
rych sprawach SN zadał pytania prejudy-
cjalne.

– Wyrok zbieżny z opinią byłby sygna-
łem, że można ignorować Izbę Dyscyplinar-
ną – ocenia pierwsza prezes SN Małgorzata 
Gersdorf. – Opinia to bardzo poważny sy-
gnał, który może znaleźć różne odzwier-
ciedlenie w orzeczeniu Trybunału. Może 
rzutować na to, czy orzeczenia wydawane 
przez ID są orzeczeniami istniejącymi. Gdy-
by orzeczenie zakwestionowało KRS, być 
może okazałoby się, że wszyscy sędziowie 
desygnowani przez Radę niesłusznie dzier-
żą swój urząd – dodaje. 

Rzecznik TSUE uderza w 

Jeśli TSUE potwierdzi 
opinię rzecznika, 
PiS znów pokaże 

antyeuropejską twarz. 
O ile mogli się wycofać 

w sprawie wieku 
emerytalnego sędziów, 

teraz będzie im trudniej

MARCIN MATCZAK
profesor prawa

Przepisy uznane za 
niezgodne z prawem 

unijnym będą pomijane 
w obrocie prawnym. 
KRS ukształtowana 

na podstawie tych 
przepisów nie może 

istnieć

MICHAŁ WAWRYKIEWICZ
adwokat

Jeśli przyszły wyrok 
zakwestionuje KRS, 

mogłoby to znaczyć, że 
sędziowie desygnowani 
przez Radę niesłusznie 

sprawują urząd 

MAŁGORZATA GERSDORF
pierwsza prezes SN

Opinia rzecznika 
TSUE jest wewnętrznie 

niespójna 
i niekonsekwentna. 

Tak naprawdę 
sprowadza się do 
obrony patologii 

w polskim 
sądownictwie 

ZBIGNIEW ZIOBRO
minister sprawiedliwości

• „Komitet Rozbiórki Sądownic-
twa” – happening i briefing Akcji 
Demokracji podczas posiedze-
nia nowej KRS. 
SŁAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA
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Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 72, 031 01

Liptovský Mikuláš, REGON:

31 560 636 zgodnie z ustawą 

nr 566/2001 Dz.U. Republiki 

Słowackiej o papierach wartościowych 

i usługach inwestycyjnych 

z późniejszymi zmianami informuje, 

że Raport Półroczny 

od 1.11.2018 do 30.04.2019 

spółki Tatry mountain resorts, a.s.

jest dostępne bezpłatnie w formie

elektronicznej na stronie internetowej

www.tmr.sk

REKLAMA 33925564

§

Sąd Re jo no wy dla Kra ko wa – No wej Hu ty w Kra ko -
wie, I Wy dział Cy wil ny in for mu je, że pod sy gna tu rą
I Ns 497/18/N to czy się po stę po wa nie z wnio sku Gmi -
ny Miej skiej Kra ków przy uczest nic twie An ny Ja nik
i Ar tu ra Pod wy soc kie go o stwier dze nie na by cia spad -
ku po An nie Ma rii Pod wy soc kiej z do mu Soj ka, cór ce
Fran cisz ka i An ny z do mu Rzep ka, uro dzo nej 5 kwiet -
nia 1934 ro ku w Kra u szo wie, zmar łej 16 li sto pa da
2002 ro ku w Chi ca go w Sta nach Zjed no czo nych, osta -
t nio sta le za miesz ka łej w Kra ko wie na osie dlu Na
Wzgó rzach 29/53.
Sąd wzy wa wszyst kich spad ko bier ców usta wo wych
i te sta men to wych do zgło sze nia się w tu tej szym Są -
dzie i udo wod nie nia swo ich praw do spad ku w ter mi -
nie 3 mie się cy od da ty uka za nia się ni niej sze go
ogło sze nia, gdyż w prze ciw nym wy pad ku mo gą być
po mi nię ci w po stę po wa niu o stwier dze nie na by cia
spad ku.

REKLAMA 33926956

Budynek mieszkalny zlokalizowany na nieruchomości jak i teren dawnego
ogrodu w obrębie działki nr 520/2 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków znak: WO PSOZ/VIII-DN/6700/459/96 z dnia 10 grudnia 1996r. wpisany
jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr rejestru
A/369.
Cena nieruchomości wylicytowana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
podlegać będzie bonifikacie w wysokości 50% zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się 11 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 4, parter, Urzędu
Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została wywieszona
na tablicy ogłoszeń Gminy Miejskiej Pabianice przy ul. Zamkowej 16 jak również
opublikowana na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
nowy-bip.um.pabianice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kościuszki 18, lok. 7, II piętro. Tel. 42 22 54 650.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Pabianic 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

będącej własnością Gminy Miejskiej Pabianice, położonej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14 (działka nr 520/2 o pow. 6.902 m2, zapisana
w księdze wieczystej kw LD1P/00015516/5), przeznaczonej pod usługi publiczne lub komercyjne – cena wywoławcza – 950.000 zł. Wysokość
wadium: 95.000 zł.

REKLAMA 33926978

Opinia TSUE

reformy PiS Paweł 
Wroński

Beztroska Terleckiego, 
czyli priorytety władzy

S
zanujemy, ale niekoniecznie musimy się nim przejmować”. Tak 
wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ocenił opinię rzecznika 
generalnego TSUE Evgenija Tanewa w sprawie obsadzonej 
przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinar-

nej Sądu Najwyższego.
Rzecznik stwierdził, że Izba Dyscyplinarna, „oczko w głowie” pre-

zydenta Andrzeja Dudy, nie jest sądem niezależnym, a Krajowa Rada 
Sądownictwa stworzona z PiS-owskich mianowańców nie daje gwa-
rancji, że będzie sędziowskiej niezawisłości bronić, zamiast jej zagra-
żać. Nie jest to jeszcze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, rzadko jednak się zdarza, aby wyrok różnił się znacząco 
od opinii rzecznika.

Nie jest ona wielkim problemem dla marszałka Terleckiego, ale jest 
problemem dla Polski. Zapewne również duża część Polaków przejmu-
je się tym, że nasz kraj schodzi z kursu cywilizacji zachodniej i przyjął 
rozwiązania prawne typowe dla wschodnich satrapii. Takich, w któ-
rych sędzia jest funkcjonariuszem państwa albo zastraszonym postę-
powaniem dyscyplinarnym urzędnikiem. Takim, który zamiast bronić 
obywatela przed wszechwładzą rządzących, wolę tej władzy wykonuje. 
Są Polacy, którym po prostu wstyd, że Polska za sprawą rządzącej partii 
powoli osuwa się do grona państw demokracji podupadających w Unii 

Europejskiej. I tacy, którym nie odpowiada mentalne towarzystwo 
Orbana, a poza unijną granicą - Łukaszenki i Putina. 

Obywatele w odróżnieniu od rządzących przejmują się bałaga-
nem, który może powstać w kraju po wyroku TSUE. Członkowie 

KRS mogą się bowiem okazać powołanymi nieprawnie, 
a wyroki wskazanych przez nich sędziów - nieważne. To 

oznacza wysadzenie w powietrzne wymiaru sprawiedliwości. 
Tym marszałek Terlecki nie musi się przejmować, ale ci, których 
wyrok dotyczył - już tak. 

Są i tacy, którzy odczuwają zażenowanie, że polski Trybunał 
Konstytucyjny zajmuje się obecnie bardziej przepisami kuli-
narnymi niż zapisami konstytucji i jego funkcję musi pełnić sąd 
w odległym Luksemburgu. Tego wstydu nie mają w sobie politycy 
PiS, którzy uważają, że prawo służy do tego, by było po ich stronie.

Marszałek Terlecki nie musi się niczym przejmować, bo niedaw-
ne wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że duża część 
społeczeństwa polskiego nie widzi niebezpieczeństwa polexitu czy 
utraty wiarygodności Polski w Unii Europejskiej. Jedyne zaś, czym 

marszałek Terlecki zaprząta sobie głowę, to to, by PiS wygrał jesienne 
wybory. l

– KRS jest wolna od wszelkich wpływów 
organów wykonawczych i ustawodawczych. 
Działanie parlamentu ogranicza się tylko 
do wyboru członków KRS,  później w żaden 
sposób nie ingeruje w pracę Rady. Członko-
wie KRS podejmują indywidualne decyzje 
zgodnie z własnym sumieniem – powiedział 
PAP szef KRS sędzia Leszek Mazur. Czy Pol-
ska powinna wykonać orzeczenie TSUE 
zbieżne z opinią rzecznika? Mazur: – Po-
winniśmy się dobrze nad tym zastanowić, 
ponieważ orzeczenie, jeśli byłoby zbieżne 
z opinią, wkroczy w kompetencje państw 
członkowskich. Będzie to przesunięcie gra-
nicy mogące stanowić naruszenie suweren-
ności naszego państwa. 

– Rzecznik całkowicie pominął stanowi-
sko Trybunału Konstytucyjnego – wskazuje 
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 

W marcu kontrolowany przez PiS TK 
uznał, że Sejm obsadził Krajową Radę 
Sądownictwa zgodnie z ustawą zasad-
niczą. Orzeczenie zapadło na wniosek 
członków nowej KRS i senatorów PiS. 
– Opinia rzecznika TSUE jest wewnętrz-
nie niespójna, niekonsekwentna, wychodzi 
poza zakres traktatów UE, a tak naprawdę 
sprowadza się do obrony patologii w pol-
skim sądownictwie – twierdzi Ziobro. 

– Jeśli TSUE potwierdzi opinię rzecz-
nika, PiS znów pokaże prawdziwą, anty-
europejską twarz. O ile mogli się wycofać 
w sprawie wieku emerytalnego sędziów, 
to z każdym następnym wyrokiem będzie 
trudniej, bo będą wymagać one całkowi-
tej likwidacji zniszczeń w praworządności 
– komentuje konstytucjonalista prof. UW 
Marcin Matczak.  l

Co dalej z orzeczeniami Izby Dyscyplinrnej
Konsekwencje będą bardzo poważne

ŁUKASZ WOŹNICKI: 
Rzecznik TSUE odpowie-
dział twierdząco na pyta-
nia prejudycjalne zadane 
przez Sąd Najwyższy.
SĘDZIA SĄDU NAJWYŻ-
SZEGO MICHAŁ LA-
SKOWSKI: Potwierdzają 
się zastrzeżenia co do 
procedury wyboru KRS. 
Rzecznik zwrócił uwagę 
na kilka istotnych kwestii. 
Co do zasady sędziowie 
członkowie takich ciał jak 
KRS powinni być wybierani 
przez reprezentantów ich 
środowiska albo członkowie 
tego środowiska powinni 
mieć duży wpływ na ich 
wybór. Przy tym sama 
procedura powinna być 
wykonywana w sposób 
obiektywny i przejrzysty. 
Przypominam, że do dzi-
siaj nie wiemy, kto poparł 
kandydatury sędziów KRS, 
bo listy były niejawne.

Kolejne istotne zdanie 
w opinii: władza wykonaw-
cza i ustawodawcza powin-
ny być odwodzone od zaan-
gażowania się w proces tego 
wyboru. A więc jej zaanga-
żowanie, jak rozumiem, nie 
powinno być nadmierne, bo 
inaczej mamy do czynienia 
z zagrożeniem niezależno-

ści KRS. I dokładnie z takim 
zagrożeniem mamy do 
czynienia. 

KRS nie tylko stoi na stra-
ży niezależności sądów, 
decyduje także o nomina-
cjach do wszystkich sądów 
w kraju. Tak zdecydowała 
o obsadzie nowej Izby Dys-
cyplinarnej.

– Rzecznik stwierdził, że 
są obiektywne wątpliwo-
ści co do niezależności ID 
w zakresie jej usytuowania 
i sposobu wyboru sędziów 
tej Izby. To bardzo istotne 
zdanie. Zobaczymy, co za 
tym pójdzie, bo pamiętajmy, 
że to jest dopiero opinia 
rzecznika generalnego. Dal-
sze wnioski będzie można 
formułować po orzecze-
niu Trybunału.

SN zapytał TSUE, czy tak 
obsadzona Izba jest są-
dem niezależnym w myśl 

przepisów unijnych. 
Załóżmy, że TSUE odpo-
wiada przecząco na to 
pytanie. 

– Z jednej strony mieliby-
śmy konsekwencje proceso-
we dotyczące orzeczeń już 
wydanych przez ID i po-
stępowań, które są w toku. 
Strony mogłyby kwestiono-
wać orzeczenia albo wnosić 
o zawieszenie postępowań. 
Gdyby TSUE wydał takie 
orzeczenie, musiałyby za 
nim pójść rozwiązania 
ustawowe dotyczące usytu-
owana Izby oraz jej nadzwy-
czajnych uprawnień.

Co z samą KRS? 
– Po orzeczeniu TSUE 

mogłyby być podnoszone 
wątpliwości, że np. sędzia 
wydał orzeczenie, a tym-
czasem zakwestionowano 
prawidłowość wyboru przy-
najmniej części ciała, które 
go desygnowało na to sta-
nowisko. Być może da się to 
jakoś sensownie rozwiązać 
ustawowo, aby uniknąć 
chaosu. Możliwa jest rady-
kalna opcja, że wszystkie 
orzeczenia wydane przez 
te osoby musiałyby być 
wyeliminowanie z obrotu 
prawnego. l

Szanujemy, 
ale niekoniecznie 
musimy się nim 
przejmować
RYSZARD TERLECKI, marszałek Sejmu
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Proteza i aparat słuchowy 
tylko dla bogatych 
Pacjenci coraz więcej dopła-
cają do wózków inwalidz-
kich, aparatów słuchowych 
i protez, bo Ministerstwo 
Zdrowia od 10 lat nie podwyż-
sza stawek na wyroby refun-
dowane – twierdzi Najwyższa 
Izba Kontroli.

Judyta Watoła

NIK skontrolował wyroby refundowane 
chorym: wózki inwalidzkie, protezy, gorsety, 
balkoniki, kule, a także sprzęt jednorazowy 
w postaci worków stomijnych czy pielucho-
majtek. Izba chciała sprawdzić, czy chorzy 
mają równy dostęp do tych wyrobów i co 
zrobił minister zdrowia, by go zapewnić. I czy 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 
sprawdza, na ile te wyroby są bezpieczne.

Niebezpieczny gorset
Ogólny wniosek: obowiązujące zasady re-
fundacji utrudniają dostęp do wyrobów, 
a nadzór jest niewystarczający. Starszy pa-
cjent nie może dostać balkoniku od razu 
w szpitalu przy wypisie, choć wiadomo, że 
jest mu potrzebny. Musi iść do poradni ro-
dzinnej i prosić lekarza o wydanie wniosku, 
który trzeba zanieść do NFZ, by ten go za-
twierdził, i dopiero potem można iść z nim 
do sklepu (elektroniczne wnioski będą z te-
go zwolnione). Ale jak pacjent ma iść, skoro 
nie ma balkoniku i może się przewrócić? 

Brakuje też standardów jakości. – Gorset 
dla naszego rocznego synka refundowany 
przez NFZ mógł mu zrobić krzywdę. Wkład-
ki usztywniające wyszły na wierzch i mogły 
przebić skórę na brzuszku – mówi nam mat-
ka małego Marcela z Łodzi.

NIK zauważa, że sprzedawcy wyro-
bów medycznych mają zupełną swobodę 
w kształtowaniu marż. W efekcie są one 
wyśrubowane: przy sprzedaży aparatów 
słuchowych dochodzą średnio do 100 proc., 
wózków inwalidzkich – do 80 proc., a mate-
raców przeciwodleżynowych – do 75 proc. 
Zdarza się też, że do identycznego wyrobu 
konkretnej fi rmy pacjent dopłaca dwa, trzy 
razy więcej niż w innej. Rekord – 522 proc. 
różnicy w cenie – odnotowany przez inspek-
torów dotyczył aparatu słuchowego, który 
w jednym sklepie kosztował 1399 zł, a w in-
nym 8699 zł. 

Za mało pieluchomajtek
„Dostępność i jakość wyrobów kupowanych 
przez pacjentów stają się coraz bardziej za-
leżne od zasobności ich portfela” – czytamy 
w raporcie. Przykład to pieluchomajtki. 
Przez całe lata na NFZ przysługiwało zale-
dwie 60 sztuk na miesiąc. Anna Sarbak ze 
stowarzyszenia UroConti pomagającego 
chorym z nietrzymaniem moczu opowia-
dała, jak kiedyś podeszła do niej kobieta 
i zwierzyła się, że nie stać jej na dokupowa-
nie sobie wkładek. Nieraz nosiła więc mię-
dzy nogami dwa dodatkowe kilogramy, bo 
o tyle zwiększała się masa wkładki po kilku 
czy kilkunastu godzinach.

Pacjenci domagali się 120 sztuk. W ze-
szłym roku Ministerstwo Zdrowia wreszcie 
zwiększyło limit, ale tylko do 90 sztuk. Jed-
nak kwota, do jakiej NFZ refunduje zakup 
pieluchomajtek, została na dawnym pozio-
mie 90 zł (z czego pacjent musi zapłacić 30 
proc.), a w przypadku chorych na nowotwo-
ry – tylko 77 zł. Chorzy poczuli się oszuka-
ni, bo za kilkadziesiąt groszy czy złotówkę 
można kupić tylko najtańsze wkładki, które 
chłoną bardzo mało płynu. 

Inny przykład to buty ortopedyczne. Na-
leżą się raz na dwa lata. NFZ dopłaca ok. 
200 zł (stawka niezmienna od 10 lat), ale je-
śli ktoś ma chorą tylko jedną stopę i lekarz 
nie zaznaczy, że potrzebuje pary, to NFZ 
dopłaci tylko do jednego buta. Tymczasem 
para robiona na zamówienie kosztuje kilka 
razy więcej.

NFZ zwiększa wydatki na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne: w latach 2014-17 wzro-
sły o prawie 27 proc. Jednak dopłaty pacjen-
tów wzrosły jeszcze bardziej, bo o 35 proc., 
a na Mazowszu nawet o 40 proc. (z niespeł-
na 74 mln zł w roku 2014 do ponad 103 mln 
zł w 2017 roku). W ogóle poziom dopłat pa-
cjentów jest bardzo zróżnicowany: na Po-
morzu dopłacają średnio dwa razy więcej 
niż na Podkarpaciu i Śląsku, gdzie akurat 
jest najwięcej sklepów, które mają kontrakt 
z NFZ na refundację wyrobów.

Drogi jak aparat słuchowy
Wszędzie jednak pacjenci najwięcej dopła-
cają do aparatów słuchowych (prawie 47 
proc. wszystkich dopłat). NFZ zwraca nie-
całe 1,3 tys. zł, podczas gdy najwyższej klasy 
aparaty kosztują dziesięć razy tyle. W przy-
padku okularów z NFZ dostajemy tylko 35 
zł na jedno szkło. To tak niewiele w porów-
naniu z ceną za okulary, że tylko nieliczni 
składają w Funduszu wniosek o refundację.

Mimo wzrostu cen wyrobów Minister-
stwo Zdrowia nie tylko nie zmienia limitów 
ich fi nansowania, ale też w kilku przypad-
kach nawet je obniżyło: do ręcznych wóz-
ków inwalidzkich NFZ dopłaca teraz o 200 
zł mniej, a do materaców przeciwodleżyno-
wych – o 150 zł mniej. 

Nie znaczy to jednak, że NFZ zawsze 
dopłaca za mało. W niektórych sklepach 
sprzedawcy celowo podwyższają ceny naj-
tańszych wyrobów tak, by pokrywały się 
z wysokością limitu fi nansowania. Zdarzają 
się też oszustwa. Od 2016 r. do czerwca 2018 
r. zrealizowano ponad 2 tys. wniosków na 
osoby zmarłe, z czego 111 wystawiono już po 
śmierci danego pacjenta. NFZ stracił na tym 
pół miliona. l

Konsul zbiera pieniądze dla dzieci Wasyla
Wasyl Czornej zasłabł w pracy, 
ale jego szefowa zamiast we-
zwać pomoc, wywiozła go do 
lasu. Gdy opisaliśmy tę historię 
w „Wyborczej”, ruszyła zbiór-
ka pieniędzy dla jego dzieci. 
W czwartek w południe było 
już 140 tys. zł.

– Za 2 tys. zł miesięcznie można pro-
wadzić na Ukrainie w miarę spokoj-
ne, skromne życie. Rocznie to 24 tys. 
zł. Mamy ponad 140 tys. od ponad 1,5 
tys. darczyńców. Czyli dobiliśmy do 
umownych 6 lat „renty” dla rodziny 

świętej pamięci pana Wasyla – mówi 
„Wyborczej” Witold Horowski, kon-
sul honorowy Ukrainy w Poznaniu. 

Zbiórkę zaczął po artykułach 
„Wyborczej”, w których opisali-
śmy historię 36-letniego Wasyla 
Czorneja spod Śniatynia na za-
chodzie Ukrainy. Wasyl przyjechał 
do Polski cztery miesiące temu. 
Pracował na budowie, ale dorabiał 
na czarno w zakładzie stolarskim. 
12 czerwca Wasyl zasłabł, miał 
drgawki. Szefowa fi rmy Grażyna 
F. zabroniła wzywać pogotowie. 
Porzuciła Wasyla w lesie 125 km od 

swojego zakładu. Ukrainiec zmarł. 
Kobietę aresztowano.

Wasyl osierocił troje dzieci: 
dwie córki w wieku 12 i dziewięciu 
lat oraz siedmioletniego syna.– 
Nie chorował, nie miał padaczki, 
nic. Całe życie był budowlańcem. 
Pracowity, potrafi ł wykarmić ro-
dzinę – mówiła nam kilka dni te-
mu Natalia Czornej, żona Wasyla. 
Nie chciała od nas pomocy. – Męża 
i ojca nam nie zwrócicie – mówiła. 

– Uznałem – trochę samowol-
nie – że trzeba zabezpieczyć tę 
rodzinę, przede wszystkim dzieci. 

I to teraz, gdy sprawa jest głośna 
– mówi konsul Horowski. – Udo-
stępniłem konto naszego stowa-
rzyszenia Polska Ukraina. Tylko 
w ciągu doby pieniądze wpłaciło 
ponad 800 osób. Najmniejsza 
wpłata to złotówka, najwyższa – 5 
tys. zł. Cieszy mnie przede wszyst-
kim bardzo duża liczba niewiel-
kich wpłat. To dowód naszej so-
lidarności – dodaje. Konsul chce 
także zapewnić rodzinie Wasyla 
pomoc prawną. W pierwszej ko-
lejności chodzi o pełnomocnika, 
który będzie pilnował przebiegu 

śledztwa, bedzie mógł wystąpić 
z pozwem o zadośćuczynienie 
i rentę wobec pracodawczyni. l
Piotr Żytnicki

Zbiórka pieniędzy 

• Prowadzona przez Stowarzysze-
nie Społeczno-Kulturalne Polska 
Ukraina. Pieniądze można wpłacać 
na numer konta: 
37 1090 1854 0000 0001 1451 
2044 z dopiskiem „Dla dzieci Wasyla”

Gorset dla naszego 
rocznego synka 

refundowany przez NFZ 
mógł mu zrobić krzywdę. 
Wkładki usztywniające 

mogły przebić skórę 
na brzuszku

MATKA MARCELA 
z Łodzi

• „Dostępność i jakość wyrobów kupowanych przez pacjentów stają się coraz bardziej 
zależne od zasobności ich portfela” – czytamy w  raporcie NIK  FOT. KARI HOGLUND
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ROZMOWA Z 
PAWŁEM WOJTUNIKIEM
byłym szefem CBA

EWA IVANOVA, AGNIESZKA KU-
BLIK: Twierdzi pan, że „dzisiaj 
władze państwowe mają władzę 
totalną w sektorze bezpieczeństwa 
i w związku z tym mają pełne instru-
mentarium, żeby tę sprawę wyja-
śnić”. Ale rząd PO-PSL też miał i nie 
wyjaśnił afery podsłuchowej.
PAWEŁ WOJTUNIK: I jak rozumiem, 
te instytucje, które wtedy ją wyjaśniały, 
starały się to robić. Ja nie odpowiada-
łem za wyjaśnianie afery podsłucho-
wej. Po pierwsze, byłem nagrany przez 
kelnerów Falenty i jako poszkodowany 
nie mogłem się zajmować tą sprawą. Po 
drugie, CBA nie miało kompetencji do 
prowadzenia śledztwa w sprawie niele-
galnych podsłuchów członków rządu. 
Gdybym zaangażował w to CBA, był-
bym ścigany za przekroczenie upraw-
nień. To była kompetencja ABW i CBŚ. 

Ale Falenta współpracował wtedy 
z ABW, CBŚ i CBA. Czy zatem służby 
mogły rzetelnie wyjaśnić, skąd są 
mocodawcy biznesmena?
– Pytacie, czy mogliśmy odkryć spisek, 
o którym w ostatnich listach do prezy-
denta Dudy, premiera Morawieckiego 
i prezesa Kaczyńskiego pisze Falen-
ta? Spisek antyrządowy w instytu-
cjach państwowych?

A pan odpowiada, że...
– ...że teraz Falenta wymienia w liście 
do Dudy funkcjonariuszy ABW i CBA, 
którzy wcześniej byli związani z PiS, 
a dziś też są związani z PiS, więc PiS po-
winien to wyjaśnić.

Zgoda, teraz. Ale my pytamy o funk-
cjonariuszy delegatury wrocław-
skiej CBA w czasach, gdy pan rzą-
dził Biurem.
– I?

Czy przed czerwcem 2014 r., kiedy 
wybuchła afera podsłuchowa, pan 
o tym wiedział?
– Nie. O istnieniu Marka Falenty dowie-
działem się po wybuchu afery.

Bo jako szef CBA nie musiał pan znać 
wszystkich osób współpracujących 
z Biurem?
– Nie powiedziałem, że Falenta współ-
pracował z CBA. I nie powiem, bo zła-
małbym zasady pracy służb.

Falenta w liście do Kaczyńskiego 
twierdzi, że nagrania z podsłuchów 
wprowadzono do systemu opera-

cyjnego CBA. I że brał w tym udział 
dziennikarz Cezary Gmyz.
– Po wybuchu afery przeprowadziłem 
kontrolę i nie znalazłem w CBA żadnej 
informacji o podsłuchach, żadnego na-
grania. Wtedy nie było jakiejkolwiek 
poszlaki, by któryś z funkcjonariuszy, 
których teraz się wymienia w kontek-
ście współpracy z Falentą, brał udział 
w procederze podsłuchiwania.

Falenta dołączył do listu do Kaczyń-
skiego trzy poufne meldunki CBA 
z 2014 r. W sprawie podsłuchów.
– Te meldunki wyciekały wcześniej 
przez TV Republika, komentowali je 
Gmyz i Ernest Bejda, dziś szef CBA.

Czyli związana z PiS TV Republika 
znała te meldunki wcześniej?
– Czyli znali je wcześniej.

Delegatura CBA we Wrocławiu nie 
była wobec pana lojalna? 
– Mogę mieć takie uzasadnione podej-
rzenia.

Miał pan wolną rękę, by zwolnić 
funkcjonariuszy, którzy wydawali 
się bardziej lojalni wobec PiS niż wo-
bec państwa.
– Co znaczy „zwolnić”? Nie robiłem 
czystek na podstawie poglądów funk-
cjonariuszy. Są określone przypadki, 
kiedy funkcjonariusza można zwolnić. 
Dokonałem dosyć głębokich zmian 
w Biurze na stanowiskach kierowni-
czych. Robiłem wszystko, by wprowa-
dzić tę instytucję na tory apolityczne, 
bo została skrajnie upolityczniona. 
I chciałem zatamować przecieki, bo 
z Biura ciekło jak z durszlaka. Przecieki 
z afery hazardowej publikował Gmyz, 
ale nie można było rozwiązać całej 
delegatury bez poważnych powodów. 
Wtedy ich nie było.

Teraz już wiadomo, że we wrocław-
skim CBA w porozumieniu z Falen-
tą działała grupa, której celem było 
obalenie ówczesnej władzy. 

– Nie da się tego wykluczyć.

Tajna operacja wewnątrz Biura, 
o której pan nie wiedział? Falenta te-
raz twierdzi, że uczestniczył razem 
z agentami CBA z Wrocławia i agen-
tami ABW z Katowic w operacji ko-
ordynowanej z Nowogrodzkiej przez 
skarbnika PiS Stanisława Kostrzew-
skiego. „Poprosili mnie, żebym prze-
kazał im ten materiał, który pozy-
skałem, i poprosili o kontynuację tej 
operacji, co wykonałem, i jest to do-
kładnie opisane w raportach CBA” 
– napisał Falenta do Kaczyńskiego.

– Niestety, jest możliwe, że w CBA byli 
funkcjonariusze bardziej lojalni wobec 
partii niż państwa polskiego. Tak jak 
jest możliwe, że funkcjonariusze policji 
współpracują z przestępcami.

Falenta w tych opowieściach jest 
wiarygodny? 
– Mam problem z wiarygodnością Fa-
lenty, bo jako osoba przez niego po-
krzywdzona nie wierzę w jego dobre 
intencje. To nie znaczy, że mam prawo 
negować informacje, które przekazu-
je. Nie chcę się wyzłośliwiać, ale skoro 
skazany jest z automatu niewiarygod-
ny, to co z ułaskawionymi? Też auto-
matycznie są niewiarygodni?

Chodzi o to, że Mariusz Kamiński, 
koordynator służb, został ułaska-
wiony przez prezydenta Dudę?

– Powinniśmy równo traktować 
wszystkich przestępców – i skazanych, 
i ułaskawionych. A listy Falenty nie ma-
ją cech paranoidalnych, to nie są listy 
wariata, a wiele takich czytałem. Falen-
ta pisze o tym, o czym wie na pewno: 
dla kogo zakładał podsłuchy, kto się 
z nim na to namawiał, kto obiecywał 
bezkarność. Wskazuje konkretne oso-
by. To jest bardzo proste do weryfi kacji. 
I pokazuje logiczny ciąg zdarzeń, które 
doprowadziły od podsłuchu w restau-
racji do wygranej PiS w 2015 r.

Wymienia funkcjonariuszy służb: 
Kamińskiego, Bejdę, a także Gmyza...

– Same panie widzicie, jak sparaliżo-
wane są prokuratura i służby w spra-
wie dwóch wież spółki Srebrna i za-
wiadomienia o oszustwie dokonanym 
przez Kaczyńskiego – od stycznia nie 
ma decyzji, by wszcząć śledztwo.

W sprawie podsłuchów będzie to 
samo. Ta sprawa nie zostanie wyja-
śniona w normalnej procedurze karnej 
czy operacyjnej przy tak upolitycznio-
nej prokuraturze i służbach specjal-
nych.

Przypominamy, że prokuratura 
w 2014 r. była od rządu niezależ-
na, służby nie były upartyjnione, 
a spisku antyrządowego nie wykry-
ły. Niektórzy funkcjonariusze pana 
wtedy oszukali?
– Nie wykluczam tego.

Falenta twierdzi, że nagrania z pod-
słuchów były w CBA, że przekazał 
nagrania w tajnej bazie operacyjnej 
Biura w okolicach Płocka.
– Pewnie ma na myśli ośrodek szkole-
niowo-konferencyjny w Lucieniu. Pre-
zydencki, teraz jest ośrodkiem CBA.

Dlaczego przed wyborami w 2015 r. 
służby nie wiedziały, że Falenta spo-
tykał się ze skarbnikiem PiS, że cho-
dził na Nowogrodzką?
– O spotkaniach z Kostrzewskim i cho-
dzeniu na Nowogrodzką dowiedziałem 
się z ostatnich publikacji medialnych 
w ostatnich dniach.
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Zabójcza 
wiedza 
Falenty 
– Niestety, jest możliwe, że w CBA byli funkcjonariu-
sze bardziej lojalni wobec PiS niż państwa polskiego 
– mówi Paweł Wojtunik, szef CBA w rządzie PO-PSL

Widzicie tę desperację, by Falenta 
już nikogo nie wsypał, a to, co już 
ujawnił o mocodawcach z PiS, było 
traktowane jako bajania wariata?

 

Paweł 
Wojtunik
•  rocznik 1972. 
W 1992 r. zaczął 
pracować w po-
licji. W grudniu 
2007 r. został 
szefem Cen-
tralnego Biura 
Śledczego, a w 
2009 r. - CBA. 
Podał się do 
dymisji jesienią 
2015 r., po prze-
granych przez 
PO wyborach. 
Kandydował 
z listy Koalicji 
Europejskiej 
w eurowybo-
rach
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Jasne, CBA się tą sprawą nie zajmo-
wało. Ale dlaczego policja, prokura-
tura, ABW na to nie wpadły? Przez 
np. analizę billingów, lokalizację te-
lefonu Falenty, maile?
– Nie wiem, czy prokuratura i ABW to 
sprawdzały. Proszę ich pytać.

Ale w 2015 r. to CBA pozyskało 11 na-
grań z podsłuchów Falenty. Jak?
– Banalna historia. W ramach sprawy 
operacyjnej, której szczegółów nie mo-
gę podawać, Biuro przejęło 11 nagrań 
na nośniku. Miały tam być nagrania 
z restauracji Sowa i Przyjaciele. Od ra-
zu poleciłem, by sprawdzić, czy rzeczy-
wiście tak jest, bo to był wtedy „gorący 
kartofel”. Nie zrobiliśmy stenogramu, 
ale pobieżnie odsłuchaliśmy, i powsta-
ła krótka notatka, że to może być ma-
teriał dotyczący postępowania w spra-
wie podsłuchów.

To były zupełnie nowe nagrania?
– Tak, nie były wcześniej publikowane. 
Jedyne, co mogłem zrobić jako szef 
służby specjalnej, to je zapakować. 
A ponieważ CBA pozyskało je w ra-
mach sprawy operacyjnej, to musia-
łem im nadać klauzulę niejawności. 
W takich sytuacjach nawet nie wolno 
upubliczniać tego, że służba przejęła 
takie nagrania. Bo trzeba zakładać, że 
ktoś może nas testować albo chcieć 
zdekonspirować. 

Zapakowaliśmy te płyty w kopertę 
i w trybie pilnym przekazaliśmy proku-
raturze z informacją – co podkreślam 
– że zostały przejęte w ramach działań 
operacyjnych, czyli nie wolno ich upu-
bliczniać, a już na pewno bez naszej 
zgody, bo to niosło zagrożenie dla życia 
i zdrowia osób, które nam przy tym po-
magały. I wskazaliśmy, że mamy możli-
wości kontynuowania operacji.

Czyli że możecie mieć kolejne nagra-
nia z Sowy?
– Tak. Poinformowałem o tym też szefa 
ABW, to była ich sprawa. I – o zgrozo 
– prokuratura ujawniła istnienie tych 
nagrań! Pamiętam tę awanturę. Było 
posiedzenie sejmowej komisji służb 
specjalnych o aferze podsłuchowej. Po-
wiedziałem wtedy to co teraz: że to nie 
moje kompetencje, że się wyłączyłem, 
poinformowałem o procedurach kon-
trolnych i że nie było taśm w Biurze. 
Posłowie z różnych opcji stwierdzili, 
że nie mają żadnych wątpliwości co do 

działań CBA. Po mnie weszli prokura-
torzy, przywitałem się nawet z proku-
ratorem generalnym Andrzejem Sere-
metem. I wtedy prokuratorzy ogłosili: 
mamy 11 nowych nagrań, które dosta-
liśmy od CBA. Poinformowali o tym 
komisję oraz media. Wybuchł skandal.

Mnie ściągnęli pilnie przed komisję, 
bo uznała, że wprowadziłem ją w błąd, 
nie mówiąc o tych nagraniach. A ja nie 
informowałem o tym materiale, bo był 
niejawny, związany z przestępstwem, 
które badała prokuratura. Taka sprawa 
powinna być znana tylko prokuratoro-
wi generalnemu, dwóm prokuratorom, 
szefowi służby i dwóm agentom.

Dlaczego prokuratura ujawniła ist-
nienie tych nagrań?
– To pytanie do prokuratury. Strzeliła 
sobie nawet nie w kolano czy stopę, tyl-
ko w oba stawy biodrowe. Byliśmy już 
na etapie fi nalnego przekazania spra-
wy ABW i policji. Byłem w szoku, a ko-
ledzy z innych służb też, że prokuratu-
ra ujawniła istnienie nagrań, choć było 
zaplanowane kontynuowanie operacji.

Konia z rzędem temu, kto znajdzie 
specjalistę, który w razie dekonspiracji 
sprawy będzie ją w stanie kontynu-
ować. I dlatego złożyłem zawiadomie-
nie na prokuraturę, w tym i na proku-
ratora generalnego, że ujawnili infor-
macje niejawne. 

Błyskawicznie zebrałem sztab, do-
konaliśmy oceny zagrożeń – jak to się 
mówi – aktywów operacyjnych Biu-
ra, bo ta sytuacja groziła wysypaniem 
wielu akcji. Jeszcze tego samego dnia 
prokuratura złożyła do mnie wniosek 
o odtajnienie tego materiału, który sa-
ma zdekonspirowała. Odmówiłem, bo 
zawierał informacje zagrażające życiu 
i zdrowiu agentów.

Wtedy prokuratura zwróciła się do 
tzw. drugiej instancji, do ABW. I Agen-
cja – o zgrozo – wbrew naszemu ne-
gatywnemu stanowisku odtajniła te 
materiały, więc jeszcze tego samego 
dnia nałożyłem na nie nową klauzulę 
tajności, na co pozwala prawo. I wtedy 
prokuratura złożyła na mnie taki de-
zyderat do premiera, pismo podpisała 
prokurator Anna Hopfer.

Prawdziwa wojna o te 11 nagrań. 
O co chodziło?
– W sprawie przekroczenia przeze 
mnie uprawnień zostało nawet wszczę-
te postępowanie w Lublinie, po wielu 

miesiącach umorzone. Ale po wybo-
rach w 2015 r. to było jedno z pierw-
szych postępowań podjętych na nowo 
przez prokuraturę Ziobry. Do dzisiaj 
toczy się w Radomiu, a ja nie byłem na-
wet przesłuchany.

Prokuratura Seremeta storpedowa-
ła własne śledztwo? 
– Nie wiem, czy całe śledztwo. Raczej 
nie. Ale z pewnością prokuratura od-
cięła sobie możliwość pozyskania no-
wego materiału dowodowego z tajnego 
źródła. Nie potrafi ę zrozumieć, dlacze-
go prokuratura z taką zawziętością to-
czyła ze mną wojnę w tej sprawie.

Hipotezę jakąś pan ma?
– Trzy: brak profesjonalizmu, zła wola, 
polityka.

Parasol nad Falentą?
– Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, 
by prokuratura w sprawach kryminal-
nych, i to bardziej błahych, ujawniła 
materiał operacyjny wytworzony przez 
służby. Stało się coś skandalicznego, 
a później działanie prokuratury prowa-
dziło do tego, by prokuratorzy, którzy 
ujawnili te informacje, nie ponieśli od-
powiedzialności.

Miał pan potem zaufanie do proku-
ratora Seremeta?
– Zaufanie zostało bardzo poważnie 
nadwerężone. Andrzej Seremet nie 
wywodził się z prokuratury, był sę-
dzią. Nie wiem, na ile się orientował 
we wszystkich zawiłościach, zależno-
ściach, ryzykach. 

I politycznych wpływach. Zastępcą 
Seremeta był prokurator Robert 
Hernand uchodzący za ziobrystę. 
Dziś jest zastępcą Ziobry.
– Nie wiem, na ile prokurator Seremet 
orientował się w politycznych niuan-
sach.

Gdyby przed wyborami parlamen-
tarnymi w 2015 r. wyszło na jaw, że 
Falenta współpracował z PiS, to wy-
nik wyborów mógłby być inny?
– Oczywiście, że tak. I dlatego opisane 
w listach przez Falentę fakty są bagate-
lizowane przez obecną władzę.

Służby decydują, kto wygra?
– Co ja mogę powiedzieć? Poprowadził-
bym tę sprawę inaczej. Bierze się trzech 
najlepszych policjantów z kraju, może 
jakiegoś agenta służb, daje im się pełne 
kompetencje i mówi: „Macie miesiąc 
i dostęp do wszystkiego, co chcecie. 
I choć byście znaleźli materiały na 
mnie, macie to udokumentować i za-
raportować bezpośrednio premierowi 
oraz prokuratorowi generalnemu”. 
W tej sprawie tak nie było. Nie miałem 
poczucia, byśmy stworzyli taki zespół.

Czyja to wina?
– W sprawę została zaangażowana 
ABW nadzorowana przez koordyna-
tora służb. Wtedy był nim szef MSW 
Bartłomiej Sienkiewicz. Nie mówię, że 
nakierował sprawę na złe tory, tylko że 
wymagała chłodu, profesjonalizmu, 
obiektywizmu i żadnych elementów 
politycznych. A przecież minister Sien-
kiewicz został nagrany. Czy powinien 
koordynować tę sprawę? No nie. 

To było dziwne śledztwo, bo np. 
Falenta wtedy nie współpracował z or-
ganami ścigania, a prokurator Hopfer 
zawnioskowała o karę półtora roku 
w zawieszeniu [sąd się nie zgodził, za-
padł wyrok 2,5 roku więzienia]. Doko-
nano wtedy obrzydliwego odwrócenia: 
Falenta i kelnerzy chodzili w aureoli 
sławy i chwały, a z ofi ar zrobiono prze-
stępców.  Dziś jest podobnie. Gdybyśmy 
mieli niezależną  prokuraturę kierowa-
ną przez osobę niezwiązaną z władzą, 
to natychmiast po listach Falenty po-

winno zostać wszczęte postępowanie, 
by weryfi kować to, co ujawnił. Falenta 
powinien zostać przesłuchany, a po-
tem wszystkie 12 osób, które wymienia 
w liście do Dudy. Powinny zostać prze-
prowadzone badania wariografem. To 
przecież jasne, że prokuratorzy Ziobry 
nie mogą przesłuchać byłego skarbni-
ka PiS. Tak jak nie mogą przesłuchać 
prezesa PiS w sprawie oszustwa przy 
budowie dwóch wież spółki Srebrna.

PiS już przesądziło, że Falenta jest 
niewiarygodny. 
– Bez śledztwa? To jest opinia niewia-
rygodna, bez znaczenia. Diabeł nie 
tkwi w szczegółach pierwszych kon-
taktów z szeregowymi agentami ABW 
i CBA. Diabeł tkwi w tym, o czym pisze 
Falenta, czyli w tym, kto jeszcze o tym 
wiedział. Bo jeżeli Nowogrodzka, to 
możemy mówić o antyrządowym spi-
sku zawiązanym przez ludzi ze służb 
specjalnych. Czy tak było? To trzeba 
słowo po słowie zweryfi kować. 

Falencie coś grozi?
– Pamiętacie, panie, jak był wieziony do 
Polski? Samolot CASA, w kasku. Teraz 
jest skrupulatnie pilnowany w zakła-
dzie karnym, izolowany od wszystkich. 
To albo jest przestępcą najbardziej za-
grożonym zamachem, albo szefem zor-
ganizowanej grupy przestępczej...

Albo ma zabójcze informacje.
– ...albo ma zabójcze informacje. Jego 
transport był tak zorganizowany, by 
z nikim nie porozmawiał, środki bez-
pieczeństwa są niewspółmierne do wy-
roku, jaki dostał. Widzicie tę desperację, 
by Falenta już nikogo nie wsypał, a to, co 
już ujawnił o mocodawcach z PiS, było 
traktowane jako bajania wariata? l
Ewa Ivanova, Agnieszka Kublik

• Na zdję-
ciu: Marek 
Falenta po 
wyjściu z Sądu 
Okręgowego 
w Warszawie 
w 2016 r.
FOT. ADAM STEPIEN / 
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Afera podsłuchowa
Biznesmen od nagrań

44-letni Marek Falenta, 
który zajmował się 
m.in. sprowadza-

niem do Polski rosyjskiego wę-
gla, został prawomocnie skaza-
ny w 2017 r. za zorganizowanie 
podsłuchów w warszawskich 
restauracjach Amber Ro-
om oraz Sowa i Przyjaciele. 
W latach 2013-14 przy pomo-
cy dwóch kelnerów nagrał 
ponad 100 osób: polityków 
rządu PO-PSL, urzędników 
państwowych i biznesmenów. 
Publikacja części rozmów 
doprowadziła do dymisji kilku 
ministrów i przyczyniła się do 
przegranej PO w wyborach 
w 2015 r.

Szwagier Falenty Krzysztof 
R. dostał 10 miesięcy w za-
wieszeniu, podobnie kelner 
Konrad Lassota (zgodził się 
na publikację nazwiska). Sąd 
odstąpił od wymierzenia kary 
drugiemu z kelnerów Łuka-

szowi N., bo po zatrzymaniu 
współpracował z prokuraturą 
i ujawnił zleceniodawcę.

Falenta długo bronił się 
przed odsiadką, argumentując 
to m.in. stanem swego zdro-
wia. Bezskutecznie starał się 
też o ułaskawienie przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę. Zimą 

2019 r. uciekł z Polski. Został 
złapany w kwietniu w Hiszpa-
nii i w czerwcu wydany Polsce. 
Obecnie przebywa w areszcie 
na warszawskim Służewcu. 
Jego władze nie zgodziły się na 
spotkanie Falenty z dziennika-
rzem „Wyborczej”. O rozmowę 
prosił sam biznesmen. l

• Więcej o afe-
rze podsłucho-
wej i listach 
Marka Falenty 
do prezyden-
ta, premiera 
i prezesa PiS REKLAMA 33927365
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Nie tędy droga 
Odludna droga, która 
wiedzie przez najcenniej-
sze tereny Magurskiego 
Parku Narodowego, ma 
zostać wyasfaltowana. 
Spłecznicy protestują: 
szybki ruch samochodów 
zagrozi dzikim zwierzętom.

Agata Kulczycka

– Parki narodowe zajmują zaled-
wie 1 proc. naszego kraju! Od wie-
lu lat nie powstał żaden z zaplano-
wanych. Ale jak się okazuje, nawet 
i w granicach parków przyrodzie 
zagrażają nowe inwestycje – alar-
mują społecznicy. Przypominają, 
że w ostatnich tygodniach głośno 
stało się o Biebrzańskim Parku 
Narodowym, który ma przeciąć 
droga ekspresowa S16, i Święto-
krzyskim, który ma zmniejszyć się 
o pięć hektarów.

Teraz zagrożone są tereny Ma-
gurskiego Parku Narodowego. Tam 
starostwo jasielskie chce wyremon-
tować i pokryć nowym asfaltem 
drogę między Krempną a Ożenną. 

Zwierzęta zagrożone
Przeciwko inwestycji protestuje 
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 
która prowadzi akcję #nietędydroga. 
Chce pozostawić drogę dostępną tyl-
ko dla pieszych i rowerzystów. Akcję 
wspierają pisarz Andrzej Stasiuk 
i jego żona Monika Sznajderman, 
którzy od kilkudziesięciu lat miesz-
kają w Beskidzie Niskim. Na stronie 
www.akcja.przyrodnicze.org fun-
dacja zbiera podpisy, by ochronić 
ten najdzikszy fragment Beskidu 
Niskiego. Do czwartku rano było ich 
już blisko 4,7 tys.

– To 13-kilometrowy odcinek 
drogi, która jest bardzo zniszczo-
na. Nie nadaje się nawet do jazdy 
rowerem. Każda ulewa powoduje 
jej dalsze zniszczenia. Chcemy ją 
wyremontować, bo teraz nie mo-
ża jej normalnie użytkować, a za-

rządca drogi odpowiada za jej stan 
– wyjaśnia Zbigniew Abratowski, 
inspektor nadzoru w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Jaśle. Dodaje, że 
remont jest potrzebny, bo to droga 
alternatywna dla wojewódzkiej, 
która po ulewnych deszczach by-
wa zalana.

– Po remoncie zaczną tu jeździć 
samochody z dużą prędkością. To 
zagrozi chronionym gatunkom 
zwierząt, ale też pogorszy warun-
ki do uprawiania turystyki pieszej 
i rowerowej – uważa Radosław 
Michalski z Fundacji Dziedzictwo 
Przyrodnicze. Podkreśla, że droga 
biegnie przez najdziksze tereny 
Beskidu Niskiego. – Przebudowa 
będzie miała fatalne konsekwencje 
dla zwierząt: wilków, rysi i niedź-
wiedzi, bo przetnie ich ostoje.

Jego zdaniem to najmniej eko-
nomicznie uzasadniony remont 

drogi w całym powiecie. Ma prze-
biegać przez rejon całkowicie bez-
ludny. Między miejscowościami, 
które ma połączyć, jest tymczasem 
inna, dobrze utrzymana droga, pro-
wadząca do granicy ze Słowacją. 

Lepszy tłuczeń, ale...
Plany remontu popiera jednak dy-
rekcja Magurskiego Parku Naro-
dowego. – Ta droga wiedzie przez 
centralną część najdzikszego ob-
szaru Magurskiego Parku Naro-
dowego i powinna być wyremon-
towana, bo jest idealnym szlakiem 
dla turystyki pieszej, rowerowej 
i konnej – twierdzi Przemysław 
Machura, p.o. dyrektora parku. 
– Tą drogą potrzebujemy też wy-
wieźć ok. 100 samochodów drew-
na rocznie – dodaje. Jednak nawet 
Machura przyznaje, że lepiej by-
łoby, gdyby sporną drogę wysy-
pać tłuczniem. Byłaby idealna dla 
rowerzystów, a nie zachęcała do 
dużych prędkości. – Droga jest wą-
ska, mocno kręta. Prowadzi przez 
obszary, gdzie zwierzęta nie miały 
się okazji przyzwyczaić do dużego 
ruchu, obawiamy się, że zaczną 
masowo ginąć. Tylko że na etapie 
projektów starostwo nie podejmo-
wało z nami takich rozmów – mó-
wi Machura. W związku z prote-
stem Fundacji starostwo musiało 
opracować raport oddziaływania 
inwestycji na środowisko. Na po-
czątku czerwca został złożony 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Teraz od RDOŚ zale-
żą dalsze losy inwestycji. l

Wsparcie dla Ingi
Politycy, aktywiści i artyści 
wspierają Wakacyjny Strajk 
Klimatyczny 13-letniej Ingi 
Zasowskiej. – Rozumie więcej 
niż niejeden dorosły. Hejterzy, 
wstydźcie się – mówi dzienni-
karz Tomasz Zimoch. 

13-letnia Inga Zasowska tydzień 
temu rozpoczęła Wakacyjny Strajk 
Klimatyczny. Usiadła przed bu-
dynkiem Sejmu, by przekonywać 
polityków do działań ogranicza-
jących globalne ocieplenie. Przy 
Wiejskiej towarzyszyła jej mama. 
– Przychodzę tu, żeby powstrzy-
mać katastrofalne zmiany, oprócz 
działań każdego z nas potrzebne 
są zmiany systemowe, które prze-
prowadzić mogą politycy. Chcę 
przypomnieć im, by zaczęli w koń-
cu coś na serio robić. Cały czas 
polska energetyka opiera się na 
węglu, emitujemy bardzo dużo ga-
zów cieplarnianych – tłumaczyła. 

Zapowiedziała, że będzie przy-
chodzić pod Sejm w każdy piątek. 
Liczy na to, że przyłączą się do 
niej inni. – Wtedy politycy nie bę-
dą mogli nas ignorować – mówiła 
„Wyborczej”. 

Najbliższy strajk rozpocznie się 
o 9.30 i będzie trwał przed Sejmem 
do godz. 15. Wsparcia 13-latce za-
mierza udzielić Magdalena Ada-
mowicz, wdowa po zamordowa-
nym prezydencie Gdańska Pawle 
Adamowiczu. – Inga sprawia, że 
na temat zmian klimatu mówimy 
więcej – twierdzi. W piątek między 
9 a 9.30 Adamowicz organizuje 
z gdańskim KOD-em manifesta-
cję w obronie klimatu na Długim 
Targu pod pomnikiem Neptuna. 
Będzie też jej córka Antonina. 

W Warszawie do Ingi przyłączy 
się dziennikarz sportowy Tomasz 
Zimoch. – Ona pokazuje większą 
wrażliwość i mądrość niż wielu 
dorosłych, którzy tak często nie ro-
zumieją najważniejszego wyzwa-
nia współczesnego świata – mówi.

W południe zamierza się rów-
nież przyłączyć tancerz celebryta 
Michał Piróg. „Dziewczynka, która 
swoją postawą imponuje mi bardzo. 
Kochana, do zobaczenia w piątek” 

– napisał na Instagramie. Strajkowi 
kibicuje też aktywny w tematach 
ekologii aktor Marcin Dorociński. 

Posłanka Joanna Scheurin-
g-Wielgus uważa, że strajk Ingi 
potrzebuje nagłośnienia, ale nie 
obecności polityków. – Idea jest 
ponadpolityczna. Z chęcią popra-
cuję dla Ingi jako wolontariuszka, 
ale nie w blasku fl eszy – mówi. Po-
dobną strategię przyjął Greenpe-
ace. Organizacja zachęca do udzia-
łu w tzw. piątkach dla klimatu, czy-
li inspirowanych protestem Grety 
Thunberg manifestacjach, które 
co tydzień w tym dniu odbywają 
się w wielu miejscach na świecie. 
Protest Polki Greenpeace wspiera 
w mediach, przed Sejmem poja-
wią się jego aktywiści. – Chcemy, 
żeby Inga czuła, że z nią jesteśmy. 
Robi wielką rzecz, ale to jej protest 
i nie powinniśmy odwracać od niej 
uwagi – mówi Katarzyna Guzek, 
rzeczniczka organizacji. l
Anita Karwowska

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż 
lub sprawdź wygodny objazd
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• Magurski Park Narodowy FOT. PAWEŁ KULCZYCKI

W obronie parku

4,7
TYSIĘCY PODPISÓW

• Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze zebrała 
przeciwko budowie drogi. 
Wciąż można je składać na 
www.akcja.przyrodnicze.org

Moje córki bardzo 
podziwiają Ingę. Byłoby 

świetnie, gdyby wsparcia 
udzielili jej młodzi ludzie 

w różnych miastach

MAGDALENA ADAMOWICZ
wdowa po prezydencie Gdańska

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 K
A

M
IŃ

SK
I /

 A
G

EN
C

JA
 G

A
ZE

TA



13Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019 Reklama

1
33926814.n



Gazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 201914 Świat

1 RP

O czym marzą 
i czego boją się 
Arabowie

• Młodzi Maro-
kańczycy cze-
kają na zachód 
słońca na plaży 
w Rabacie, by 
rozpocząć ko-
lację – jedyny 
posiłek dozwo-
lony podczas 
ramadanu, 
miesiąca 
postu. 
Także i w tym 
kraju badacze 
zauważają 
ostatnio od-
wrót od religij-
ności  
FOT. MOSA’AB 

ELSHAMY / AP

Odsetek osób określających się jako niewierzące
Dane w proc.
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Arabowie są coraz mniej 
religijni, kochają 
Erdogana, chcą emigrować. 
Badanie przeprowadzone 
niedawno na zlecenie 
BBC pokazuje 
skomplikowany obraz 
arabskiego społeczeństwa.

Robert Stefanicki

Sondaż przeprowadzony przez Arab Ba-
rometer objął 25 tys. ludzi w dziesięciu 
krajach, trwał od końca 2018 r. do wiosny 
2019 r.

Odwracają się 
od religii
Pierwsze pytanie dotyczyło religii. Odse-
tek osób uważających się za niereligijne 
w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł z 8 
do 13 proc. – najbardziej wśród młodych. 
Trzeba pamiętać, że w tradycyjnych 
społeczeństwach muzułmańskich takie 
wyznanie wymaga odwagi, osoby nie-
religijne są osobliwością i narażają się 
na ostracyzm.

Najwięcej, bo o blisko 15 proc., ubyło 
przywiązanych do religii w Tunezji – jest 
to najbardziej „zachodni” kraj regionu, ale 
z drugiej strony właśnie stamtąd napłynęło 
najwięcej bojowników do ISIS.

Bardziej zaskakujący jest równie duży 
odpływ wiernych w Libii. Wygląda na to, 
że wymęczeni nieustającą wojną domo-
wą i chaosem Libijczycy są rozczarowani 
religią, do której zbliżyli się po upadku 
świeckiej dyktatury Muammara Kadda-
fi ego.

Zauważalny odwrót od religijności widać 
też w Maroku i Egipcie, natomiast w ogar-

niętym wojną Jemenie – i tylko tam – zacho-
dzi proces odwrotny: respondentów dekla-
rujących brak zainteresowania religią jest 
już tylko 5 proc.

Pozwalają kobietom 
na udział w polityce
Kolejne pytanie: czy dopuszczasz, że kobieta 
obejmie stanowisko prezydenta lub premiera?

Do tej idei nie dorosła większość Algier-
czyków, nawet sporo kobiet jest temu prze-
ciwnych. Trochę to zaskakujące, bo Algieria 
ma wciąż silne związki z Francją, świeckie 
władze i choć działają tam grupy dżihadu, 
nie jest kojarzona z ekstremizmem islam-
skim. Algierczycy w tym roku będą wybie-
rać następcę obalonego prezydenta Abdela-
ziza Butefl iki. Gdy się patrzy na omawiany 
sondaż, można w ciemno założyć, że będzie 
to następca, a nie następczyni.

We wszystkich pozostałych krajach ko-
bieta jako głowa państwa jest akceptowana 
przez co najmniej połowę społeczeństwa 
– najbardziej w Libanie, Maroku, Tunezji 
i Iraku (sondaż – co istotne – nie był prowa-
dzony w żadnej monarchii Zatoki Perskiej).

Akceptują zabójstwa honorowe, 
ale nie homoseksualizm
Odpowiedzi na kolejne pytanie – czy mąż 
powinien mieć ostateczne zdanie w spra-
wach rodziny? – są mniej zróżnicowane. 
Większość uważa, że tak – najbardziej w Su-
danie (75 proc.) i Algierii, najmniej w Maro-
ku (49 proc.).

Algieria okazuje się też najbardziej kon-
serwatywna, jeśli chodzi o stosunek do 
zabójstw honorowych, czyli zabijania (naj-
częściej) kobiet, które „zhańbiły” własną 
rodzinę. Ten barbarzyński zwyczaj popiera 
27 proc. Algierczyków i tylko nieco mniej 
Marokańczyków i Jordańczyków.

Akceptacja dla homoseksualizmu pozo-
staje w całym regionie bardzo niska. Naj-
wyższa jest w Algierii (26 proc.), dalej są 
Maroko i Sudan. Na przeciwnym biegunie 

Jaka Ameryka po Trumpie? Pierwsze debaty Demo 
Gwiazdą pierwszej z debat kandydatów 
w prawyborach Demokratów został 
potomek imigrantów z Meksyku Julian 
Castro. 

Kandydatów Demokratów w prawyborach 
przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. 
jest tylu, że aby zorganizować debatę, trzeba 
było podzielić ich na dwie dziesięcioosobo-
we grupy.

Spośród faworytów w środę wieczorem 
czasu USA wystąpili senator z Massachu-
setts Elizabeth Warren i b. kongresmen 
z Teksasu Beto O’Rourke. Druga debata, 
z mocniejszą obsadą (m.in. prowadzący 
w sondażach b. wiceprezydent Joe Biden, 
socjalistyczny senator z Vermont Bernie 
Sanders i senatorka z Kalifornii Kamala 
Harris), miała zakończyć się w czwartek 
wieczorem, już po zamknięciu tego wyda-
nia „Wyborczej”.

W pierwszym ze starć organizowanych 
przez stację NBC dobrze wypadła Warren, 
która walczy z Sandersem o lewicowy elek-
torat. Zapytana o gospodarkę USA, odparła, 
że ma się świetnie - dla bogaczy, właścicieli 
prywatnych więzień i wielkich fi rm nafto-
wych, ale nie zwykłych ludzi. Jako jedyna 
obok burmistrza Nowego Jorku Billa de 
Blasio podniosła rękę w odpowiedzi na py-
tanie, kto jest za rozmontowaniem syste-
mu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
(i wprowadzeniem publicznych świadczeń 
na wzór europejski).

Największym wygranym wieczoru jest 
jednak uważany dotąd raczej za outsidera 
Julian Castro. 44-letni były burmistrz San 
Antonio, najmłodszy członek gabinetu 
Baracka Obamy, w którym zajmował się 
mieszkalnictwem i rozwojem miast, miał 
dotąd ledwie ok. 1 proc. poparcia. W środę 
błysnął, po części za sprawą efektownych 

• Elizabeth Warren podczas debaty kandydatów Partii Demokratycznej na prezydenta, 
Miami, 26 czerwca 2019 r.  FOT. WILFREDO LEE / AP
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o tym przekonani jego sąsiedzi: Libańczycy 
i Palestyńczycy (Syrii sondaż nie objął).

W Jemenie i Iraku najbardziej boją się 
Iranu, który ma duże wpływy w obu tych 
krajach. W Iraku niewiele mniejszy strach 
budzą Stany Zjednoczone. Także Tunezyj-
czykom USA jawią się jako duże zagrożenie.

Marzą o emigracji
W każdym badanym kraju co najmniej 20 
proc. społeczeństwa chce emigrować. Naj-
więcej z Sudanu – ponad połowa. Ale nie 
wszyscy lepszą przyszłość widzą w Europie 
– niewiele mniej jako cel potencjalnej emi-
gracji wskazuje Zatokę Perską. l
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plasują się Palestyńczycy oraz – pod innymi 
względami liberalni – Libańczycy.

Kochają Erdogana
Badacze pytali też o stosunek do trzech 
światowych przywódców: prezydentów 
USA, Rosji i Turcji. Tę rywalizację w cuglach 
wygrał Recep Tayyip Erdogan – zapewne jako 
ten, który Zachodowi i Izraelowi się nie kłania. 
Gdyby istniało stanowisko prezydenta świata 
arabskiego, Erdogan miałby największe szan-
se, choć Arabem nie jest. W regionie lubi go 
51 proc., podczas gdy Putina 28 proc., a Trumpa 
12 proc. Najbardziej kochają Erdogana w Suda-
nie, Jordanii i Autonomii Palestyńskiej – ponad 
75 proc. pozytywnych ocen. Natomiast w ogóle 
nie cieszy się on szacunkiem w Egipcie.

Boją się Izraela
Które państwo stanowi największe zagro-
żenie dla stabilności i bezpieczeństwa naro-
dowego? Zdaniem arabskich respondentów 
niezmiennie jest to Izrael. Najbardziej są 

Szkoły w USA 
nadstawią uszu
Zainstalowane w amerykań-
skich szkołach mikrofony 
z odpowiednim algorytmem 
mają zapobiegać zarówno 
drobnym wykroczeniom, jak 
i masowym strzelaninom.

– Pomyślałem sobie: może właśnie 
w ten sposób mogę skrócić czas 
jakiejś bójki między uczniami? 
Te parę ciosów, którym zapobie-
gniemy, mogłoby złamać komuś 
nos – opowiada amerykańskim 
dziennikarzom Kevin Wren, szef 
ochrony w Rock Hill Schools 
w południowej Kalifornii, gdzie 
w zeszłym roku zainstalowano 
odpowiednie oprogramowanie 
w kamerach monitoringu.

System nie działa idealnie: raz 
wszczął alarm, gdy uczniowie śpie-
wali na korytarzu „Happy Birth-
day”. Ale Wren jest przekonany, że 
prędzej czy później się przyda.

 Jak donoszą magazyn „Wired” 
i portal śledczy ProPublica, po-
dobne urządzenia zainstalowano 
już w USA w ponad 100 szkołach, 
szpitalach, bankach i więzieniach.

Kalifornijski producent mikro-
fonów Louroe Electronics, który 
reklamuje się w czasopismach 
edukacyjnych i na kongresach po-
licjantów, chwali się, że ma setki 
klientów. Przekonuje, że sprzęt 
umożliwia pracownikom ochrony 
„zajęcie się agresywnymi osobami 
natychmiast, rozwiązując konfl ikt 
jeszcze przed pojawieniem się 
przemocy fi zycznej”.

Instalowane w korytarzach, 
salach lekcyjnych, stołówce czy 
recepcji oprogramowanie ma 
wykrywać w głosie stres i agre-
sję, a następnie przesyłać alert 
w ramach wewnętrznego systemu 
monitoringu lub automatycznym 
SMS-em. Można dokupić pakiety 

rozpoznające odgłosy strzałów, tłu-
czonego szkła czy alarmów samo-
chodowych. Niektórzy dyrektorzy 
szkół liczą, że mikrofony pomogą 
zapobiegać masowym strzela-
ninom, które od czasu do czasu 
wstrząsają Ameryką.

W zeszłym roku Kongres za-
twierdził dodatkowe wydatki na po-
prawę bezpieczeństwa w szkołach 
opiewające na ponad 25 mln dol. 
Koszt jednego mikrofonu z opro-
gramowaniem to blisko 1 tys. dol.

Administratorzy mogą prze-
chowywać nagrane dźwięki, co 
może się przydać podczas docho-
dzeń w przypadku różnych incy-
dentów, choć rodzi też pytania 
o prawo do prywatności.

Zdaniem ekspertów cytowa-
nych przez „Wired” i ProPublica 
największa wada sprzętu polega 
jednak na tym, że jest mocno nie-
doskonały. W szkole Pinecrest 
Academy Horizon w Nevadzie 
system wykrywania agresji i strza-
łów z broni palnej reagował na od-
głos zatrzaskiwania szafek przez 
uczniów. Trzeba było trochę go 
„znieczulić”, zmieniając parametry.

Podobnie było w Valley Hospi-
tal w New Jersey, gdzie oprogra-
mowanie wychwytywało pozba-
wione agresji okrzyki pacjentów 
i dźwięk zamykanych kas fiskal-
nych w kafeterii. Po „znieczuleniu” 
nie zareagowało, gdy pobudzony 
mężczyzna wrzeszczał na perso-
nel i walił dłonią w biurko.

Producenci zapewniają jednak, 
że cały czas ulepszają algorytmy.

Mikrofony to niejedyna no-
winka. Szkoły z okręgu Lockport 
w stanie Nowy Jork planują wpro-
wadzenie systemu rozpoznawania 
twarzy, by identyfi kować obcych 
na terenie kampusu. l
Maciej Czarnecki 

kratów
ataków na O’Rourke’a. Castro - 
wnuk imigrantki z Meksyku - na-
kłaniał swego kolegę z Teksasu, by  
jak on opowiedział się za dekrymi-
nalizacją przekraczania granicy.

- Powinno nas to wszystkich 
mocno wkurzyć! - powiedział 
emocjonalnie o zdjęciu zwłok ojca 
i córki, którzy utonęli w Rio Gran-
de podczas próby przekroczenia 
granicy. Fotografia w ostatnich 
dniach wstrząsnęła Ameryką. 

Na koniec wypowiedział parę 
zdań po hiszpańsku, w tym jedno, 
które zapadło w pamięć: „20 stycz-
nia 2021 powiemy adios Donal-
dowi Trumpowi” (wtedy ma być 
zaprzysiężony nowy prezydent). 
O’Rourke też mówił po hiszpań-
sku, ale na samym początku, co 
wypadło sztucznie. Jeśli szukać 

największego przegranego, jest 
nim właśnie teksański kongres-
men.

Zdaniem komentatorów debata 
pokazała, że jeśli Trump nie wygra 
drugiej kadencji, USA czeka zwrot 
w kwestiach imigracji, gospodarki, 
opieki zdrowotnej, dostępu do bro-
ni i ochrony środowiska.

Ta ostatnia zajęła w środę spo-
ro czasu, kandydaci prześcigali się 
w pomysłach, jak walczyć ze zmia-
nami klimatu. W polityce gospo-
darczej Stany skręciłyby na lewo, 
pytanie tylko, czy tak bardzo, jak 
chcą tego Warren i Sanders.

Demokraci chcą też zagwaran-
tować prawo do aborcji, któremu 
zagrażają zakusy republikańskich 
stanów i konserwatywna więk-
szość w Sądzie Najwyższym.

W wyścigu o nominację Partii 
Demokratycznej wystartowało aż 
26 kandydatów. Tego jednego jedy-
nego, który stanie w szranki z kan-
dydatem Republikanów (praw-
dopodobnie będzie nim Donald 
Trump), wybierze krajowa kon-
wencja wyborcza 13-16 lipca 2020 r. 

3,7 tys. delegatów na ową kon-
wencję wyłoni seria głosowań 
w poszczególnych stanach, które 
będą odbywać się od lutego do 
czerwca 2020 r. Delegaci będą 
związani wolą wyborców, tzn. 
muszą zagłosować na tego kan-
dydata, którego chciał dany stan. 
Będzie też ponad 700 tzw. super-
delegatów, czyli członków partyj-
nej elity, którzy mogą głosować, 
jak chcą. l 
Maciej Czarnecki

• Chorwatka Marija Pejcinović Burić 
została nową sekretarz generalną Rady 
Europy - więcej czytaj na Wyborcza.pl
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Akcyza skłóciła 
wódkę i piwo 
Wszystko dlatego, że rząd zapowiedział podniesienie 
o 3 proc. akcyzy na alkohol. Przy okazji branża spirytusowa 
zaproponowała Ministerstwu Finansów rewolucyjną zmianę 
w płaceniu podatków. 

Leszek Kostrzewski

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła 
założenia do projektu budżetu państwa na 
2020 r., przedstawione przez ministra fi nan-
sów. Czytamy w nich o „planowanej indek-
sacji stawek akcyzy na wyroby alkoholowe 
i tytoń”.

Wcześniej ten sam zapis pojawił się 
w przygotowanej przez Ministerstwo Finan-
sów aktualizacji programu konwergencji na 
lata 2019-22. To dokument, którego wymaga 
od nas Bruksela.

Akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, 
wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wy-
roby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby no-
watorskie ma wzrosnąć o 3 proc.i ma to dać 
rządowi dodatkowe ponad 1,1 mld zł zysku.

Oczekiwany skutek budżetowy obejmuje 
353 mln zł w przypadku napojów alkoholo-
wych z wyłączeniem cydru i perry oraz 579 
mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, 
suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich 
– czytamy w aktualizacji.

Jakie podwyżki?
To oczywiście oznacza, że producenci będą 
musieli wliczyć większą akcyzę w cenę pro-
duktów.

– Trudno powiedzieć, jak zmieni się cena 
butelki wódki, gdyby została wprowadzona 
3-proc. podwyżka akcyzy – obecnie koszty 
produkcji są już bardzo wysokie, w wielu 
przypadkach na granicy opłacalności – na-
leży zatem zakładać, że cena wzrośnie sto-
sownie do podwyżki akcyzy – mówi Witold 
Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców 
Polskiego Przemysłu Spirytusowego, który 
skupia producentów kontrolujących ok. 90 
proc. krajowego rynku wódki.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny 
Związku Pracodawców Przemysłu Piwo-
warskiego – Browary Polskie, zapewnia, że 
to, jak zmienią się ceny, zależeć będzie od 
decyzji każdego browaru.

– Założenie, że akcyza automatycznie 
w tej samej wysokości przeniesie się na 
każdą butelkę piwa, byłoby uproszcze-
niem – tłumaczy i dodaje, że ceny piwa już 
od trzech lat rosną w wyniku wzrostu cen 
jęczmienia, chmielu, kosztów energii, wody, 
opakowań i transportu.

Wino? – Mamy świadomość, że po pod-
wyżce akcyzy o 3 proc. ceny na półkach skle-
powych wzrosną o zdecydowanie większą 
wartość ze względu na wpływ podwyżki na 
VAT i marże wliczane do ceny wyjściowej 
przez kolejnych uczestników rynku – mówi 
z kolei Magdalena Zielińska, prezes Związ-
ku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Akcyza równa na wódkę i piwo
To nie rządowa podwyżka wywołuje jednak 
najwięcej emocji. Całą branżę do czerwono-
ści rozgrzali producenci wódki, którzy za-
proponowali właśnie rewolucyjną zmianę 
w alkoholowych podatkach.

Swój pomysł przedstawili już w ubiegłym 
tygodniu w Ministerstwie Finansów. 

O co chodzi w zmianach? Dziś najwięk-
szą akcyzę płaci przemysł spirytusowy. 
W cenie 0,5-litrowej butelki wódki za 20 zł 
akcyza stanowi 11,41 zł. Przy takiej samej po-
jemności piwa za 3 zł akcyza to 0,49 groszy, 
a przy butelce wina 0,7 l za 15 zł to 1,11 zł.

– Zaproponowaliśmy ujednolicenie spo-
sobu naliczania akcyzy na piwo i wódkę, 
które łącznie odpowiadają za ponad 90 
procent spożycia alkoholu w Polsce – mówi 
Witold Włodarczyk. – Bo niby dlaczego ina-
czej traktujemy wódkę czy piwo? Alkohol 
to alkohol, wszędzie podstawą jest ta sama 
substancja C2H5OH, czyli alkohol etylowy, 
i nie mają uzasadnienia nierówności w opo-
datkowaniu pomiędzy poszczególnymi ka-
tegoriami napojów – wyjaśnia.

Włodarczyk zapewnia, że dziś to jego 
branża jest dyskryminowana. Po pierwsze 
przy reklamie. Piwo można bowiem rekla-
mować, a wódkę nie. A po drugie, ostatnia 
podwyżka akcyzy o 15 proc. z 2014 r. doty-
czyła tylko branży spirytusowej. Innych pro-
ducentów ominęła.

12 mld zł do budżetu?
Propozycja producentów wódki to nali-
czanie akcyzy na każdy alkohol tak samo, 
czyli  w zależności od zawartości czystego 
alkoholu w pojemności. Tak dzisiaj jest tyl-
ko w przypadku wódki. Oznaczałoby to, że 
akcyza na wódkę pozostałaby bez zmian, 
a na butelkę półlitrowego piwa o zawarto-
ści alkoholu 5,5 proc. wzrosłaby ponadtrzy-
krotnie. Podwyżka miałby być rozłożona 
na cztery lata – do 0,82 zł w 2020 r., 1,07 zł 
w 2021 r., 1,32 zł w 2022 r. i 1,57 zł w 2023 r. 

– Gdy zrównamy akcyzę, skończy się nie-
normalna sytuacja, w której w Polsce często 
mocne piwa są tańsze od słabszych. Bo ak-
cyza na piwo zależy nie od ilości alkoholu, 
ale od wysokości ekstraktu. Sam ostatnio 
w jednym z dyskontów widziałem piwo z za-
wartością aż 7,2 proc. alkoholu za zaledwie 
1,75 zł – mówi prezes Włodarczyk.

Przemysł Spirytusowy wyliczył, że dzięki 
ujednoliceniu stawek akcyzy na wódkę i piwo 
wpływy z VAT i akcyzy do budżetu zwiększy-
łyby się w latach 2020-23 łącznie o 12 mld zł.

Oczywiście tę zwiększoną daninę zapła-
ciłyby browary. I to, rzecz jasna, wywołuje 
sprzeciw tych ostatnich.

Bartłomiej Morzycki ze Związku Browa-
rów zapewnia, że relacja pomiędzy opodat-
kowaniem wódki i piwa w Europie i Polsce 
jest taka sama, wynosi 3:1 i nie ma żadnego 
kraju UE, w którym oba te napoje opodatko-
wane byłyby tak samo. Wynika to m.in. z te-
go, że koszty wytworzenia alkoholu w piwie 

oraz jego transport i dystrybucja są dużo 
wyższe niż w przypadku wódki.

Browarnicy wypominają branży spirytu-
sowej, że nie informuje, że od 2000 r. akcyza 
na piwo wzrosła o 39 proc., a na wódkę spadła 
o 5 proc. Producenci wódki nie mówią też – ich 
zdaniem – o społecznych skutkach swojej pro-
pozycji, czyli wzroście spożycia mocnych alko-
holi. A tak się stanie, gdy po zmianach akcyzy 
cena wódki pozostanie na obecnym poziomie, 
a jednocześnie znacząco wzrosną ceny piwa.

– Przypuszczam, że celem tej propozy-
cji jest zrównanie ceny butelki piwa z ceną 
„małpki”, co jeszcze bardziej zwiększyłoby 
ich sprzedaż. To całkowicie przeczy idei, ja-
ka stała za zróżnicowaniem stawek akcyzy, 
czyli zmianie struktury spożycia alkoholu 
w Polsce, a dokładnie rezygnacji z napojów 
spirytusowych na rzecz napojów niskopro-
centowych. Zmiana sposobu naliczania ak-
cyzy oznaczałaby odwrócenie tego trendu 
– dodaje dyrektor Związku Browarów.

W PRL-u wódka była najczęściej spoży-
wanym alkoholem w Polsce. Teraz trend się 
odwrócił i piwo nie ma sobie równych. To 

najbardziej popularny alkohol wśród Po-
laków. Jak wynika z danych fi rmy Nielsen, 
Polacy w 2018 roku wydali na alkohol ponad 
34,2 mld zł. Z tego aż blisko 17 mld zł na na-
pój z pianką. Na wódkę – 11,4 mld zł.

Co na to MF? Na razie nic
Rząd musi się liczyć ze stanowiskiem wód-
czanej branży, bo ma ona olbrzymie znacze-
nie dla budżetu.

Polska jest największym w UE producen-
tem wódki i czwartym po Rosji, USA i Ukra-
inie na świecie. Branża zgodnie z danymi 
Ministerstwa Finansów rocznie do budżetu 
wpłaca z akcyzy ok. 7,7 mld zł. Co roku eks-
portujemy też wódkę za 139 mln euro. To 
blisko jedna piąta całej produkcji.

Tyle że piwo to także potęga. Do budżetu 
odprowadza rocznie z akcyzy ok. 3,5 mld zł.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, czy 
popiera propozycje producentów wódki 
o równej akcyzie na wódkę i piwo. Resort 
unika jednoznacznej odpowiedzi. Podał 
jedynie, że „niezmiernie ważne jest prowa-
dzenie wyważonej polityki podatkowej”.l

Gdyby wprowadzić 
proponowaną przez 

przemysł spirytusowy 
zmianę,  doszłoby 

do załamania rynku piwa 
i nie byłoby dodatkowych 

wpływów do budżetu 

BARTŁOMIEJ MORZYCKI
dyrektor generalny Związku Pracodawców 

Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

Gdy zrównamy akcyzę, 
skończy się 

nienormalna sytuacja, 
w której w Polsce 

często mocne piwa 
są tańsze od słabszych 

WITOLD WŁODARCZYK
prezes Związku Pracodawców 

Polskiego Przemysłu Spirytusowego

Co się składa na cenę wódki
Dane w zł

Stawki akcyzy na alkohole
Dane w proc.

©  GAZETA WYBORCZA

akcyza

akcyza

akcyza

16

57

7,4

Wódka 0,5 l,
cena 20 zł

Piwo 0,5 l,
cena 3 zł

Wino 0,7 l,
cena 15 zł

koszty produkcji
oraz marża
producenta
i dystrybutorów

4,85

podatek VAT

3,74

akcyza

11,41

ŹRÓDŁO: PRODUCENCI, ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 
POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO

ŹRÓDŁO: RAPORT FUNDACJI REPUBLIKAŃSKIEJ „PRODUKCJA
I RYNEK NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH WZGLĘDEM
POZOSTAŁYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH” 2017 R.

Wydatki na alkohol

3,5 %
• tyle budżetu domowego wydajemy 
na alkohol w Polsce. Średnia dla UE 
wynosi 1,6 proc. 
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Czy G20 rozbroi wojnę handlową?
Światowe giełdy poszły 
w górę, bo inwestorów 
optymizmem natchnęły 
doniesienia o zawieszeniu 
broni w sporach handlo-
wych USA z Chinami. 

Andrzej Kublik

Dziś rozpoczyna się spotkanie 
przywódców państw G20 w Osa-
ce. W sobotę nocą polskiego czasu 
w kuluarach szczytu planowane 
jest spotkanie prezydentów USA 
Donalda Trumpa i Chin Xi Jinpinga.

W czwartek rano chiński dzien-
nik „South China Morning Post” 
napisał, że lider Chin uzależnił to 
spotkanie od zawieszenia przez 
Waszyngton nowych ceł na chiń-
skie towary. I według dziennika 
porozumienie w tej sprawie jest 
już praktycznie gotowe.

Po tych doniesieniach na świa-
towych giełdach powiało optymi-
zmem. 

Trump gotów 
pomóc Chinom
– Oni [Chiny] chcą zawrzeć umo-
wę bardziej ode mnie – powiedział 
w środę Donald Trump w wywia-
dzie dla stacji telewizyjnej Fox Bu-
siness Network.

Ale jednocześnie zaznaczył, że 
jest gotowy nałożyć karne cła na im-

portowane do USA chińskie towary 
o wartości 300 mld dol. rocznie, 
jeśli Pekin nie zgodzi się na porozu-
mienie handlowe z Waszyngtonem.

Do tej pory Trump nałożył kar-
ne cła na import chińskich towa-
rów o wartości 250 mld dol. rocz-
nie, a Chiny odpowiedziały na to 
odwetowymi cłami na amerykań-
skie towary.

Współpracownicy Trumpa sy-
gnalizowali jednak podejście bar-
dziej pojednawcze. - Nie chodzi 
nam o zwycięstwo. Chodzi nam 
o umowę, która będzie dotyczyć 
zgłaszanych przez nas uzasadnio-
nych kwestii – powiedział w środę 
amerykański sekretarz handlu Wil-
bur Ross w wywiadzie dla Fox Busi-
ness Network. Ross dodał: – To nie 
chodzi o to, aby kogoś przyszpilić 
do podłogi i znokautować.

Stany Zjednoczone domagają 
się od Chin rezygnacji z polityki 
wymuszania zagranicznych tech-
nologii w zamian za dostęp do 
chińskiego rynku, a także ogra-
niczenia przez Chiny subwencjo-
nowania swoich produktów oraz 
zniesienia barier w dostępie do 
chińskiego sektora fi nansowego.

Wet za wet
Umowę w sprawie wyeliminowa-
nia tych spornych kwestii Pekin 
i Waszyngton szykowały od począt-
ku tego roku. Miała być parafowana 
na początku maja podczas wizyty 
wicepremiera Chin Liu He w USA.

Jednak kilka dni przed tą wizy-
tą Chiny odesłały do Stanów pro-
jekt umowy z poprawkami, które 
oznaczały, że Pekin faktycznie wy-
cofuje się z ustalanych przez mie-
siące uzgodnień.

W odpowiedzi Donald Trump 
postanowił podnieść z 10 do 25 
proc. stawkę karnych ceł na chiń-
skie towary za 200 mld dol. rocz-
nie. Tę podwyżkę Waszyngton 
wstrzymywał przez kilka miesięcy 
na czas negocjacji umowy handlo-
wej z Pekinem.

W odpowiedzi także Chiny 
nałożyły karne cła na amerykań-
skie towary. Wtedy Trump polecił 
swojemu rządowi, aby rozpoczął 
przygotowania do nałożenia kar-
nych ceł na kolejną partię towa-
rów z Chin o wartości 300 mld 

dol. rocznie. Po ich wprowadze-
niu karnymi cłami byłyby objęte 
niemal wszystkie towary wysy-
łane z Chin do USA. A Pekin ma 
ograniczone możliwości odwetu, 
bo już teraz nałożył karne cła na 
większość amerykańskich towa-
rów eksportowanych do Chin.

Ciosy w Huawei
USA wprowadziły też dodatkowe 
ograniczenia na chińskiego gigan-
ta telekomunikacyjnego Huawei, 
który jest często oskarżany na 
Zachodzie o współpracę z wywia-
dem wojskowym komunistycz-
nych Chin.

W tym miesiącu Ren Zhengfei, 
założyciel Huawei, powiedział, 
że ograniczenia w dostępie do 
mikroprocesorów i innych kom-
ponentów z USA w ciągu najbliż-
szych dwóch lat zmniejszą sprze-
daż chińskiego koncernu o 30 
mld dol. W tym czasie sprzedaż 
smartfonów Huawei poza China-
mi skurczy się o 40 proc., ocenił 
też Zhengfei.

Teraz nad Huawei zawisła kolej-
na czarna chmura, bo w Kongresie 
USA pojawił się projekt ustawy 
zakazującej Huawei korzystania 
z amerykańskich patentów. Projekt 
ten zgłosił wpływy senator Repu-
blikanów Marc Rubio po doniesie-
niach, że Huawei zażądał od ame-
rykańskiej fi rmy telekomunikacyj-
nej Verizon 1 mld dol. za korzysta-
nie z patentów chińskiej fi rmy.l

Huawei w opałach. 
W Kongresie USA 

pojawił się projekt 
ustawy zakazującej 
Huawei korzystania 

z amerykańskich 
patentów

REKLAMA 33926996

• USA zatrzymają Nord Stream 2? 
Sankcje coraz bliżej. Czytaj na 
Wyborcza.pl/gospodarka

• Przy okazji szczytu państw G20 prezydent USA Donald Trump w so-
botę spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, a w piątek będzie 
rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem FOT. JAE C. HONG / AP
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Opinie

PSL jak zwykle stoi w rozkroku. Włady-
sław Kosiniak-Kamysz mówi: „Nie bę-
dzie koalicji z PiS, wolimy być przyzwo-
ici”. Ale na drugą nogę mamy Marka 
Sawickiego, który nie wyklucza aliansu 
z PiS. To bardzo dziwne, przecież przy-
wódca PSL jeszcze niedawno mówił: 
„Chcieli nas wykończyć politycznie, 
mieliśmy zniknąć”. Widocznie Sawicki 
ma syndrom sztokholmski. 

Panowie i panie uważają, że Ko-
alicja Europejska się nie sprawdziła, 

bo dostali tylko trzy mandaty – cieka-
we, ile dostaliby, gdyby poszli sami. 
Dostaliby mandaty czy baty? Sawicki 
opowiada anegdotę, jak to powiedział 
mu rolnik w sklepie: „Gdybyście nie 
poszli z homoseksualistami, to może 
byłoby lepiej”. PSL drży na myśl o kar-
cie LGBT tak, jakby gejów i lesbijek 
nie było na wsi. Może oni myślą, że 
to dotyczy tylko miasta. Może niech 
popatrzą na ambasadę amerykańską, 
gdzie wiszą fl agi LGBT. 

A Robert Biedroń zjada się sam, już 
nie wiadomo, o co mu chodzi – czy 
chce być eurodeputowanym, czy 
chce oddać mandat, czy chce wejść 
do Sejmu. Zakiwał się. Choć ostatnie 
sondaże dają mu szanse na pobyt 
w parlamencie, nie cieszyłabym się na 
jego miejscu. Nie wierzę sondażom, te 
uśpiły czujność Koalicji Europejskiej 
przed wyborami do europarlamentu. 

Zwolennicy PO i Nowoczesnej są 
zdruzgotani klęską opozycji w wybo-
rach, choć w przeliczeniu na mandaty 
PiS dostał zaledwie o kilka więcej. Już 
myślałam, że opozycja wyjechała na 
wakacje, żeby zaczerpnąć świeżego 
powietrza, a tu nagle niespodzianka: 
Krzysztof Brejza został szefem sztabu 
wyborczego. To nieustraszony poseł, 
który tropi niecności w PiS. Dzięki 
niemu dowiedzieliśmy się, że premier 
Beata Szydło przyznała sobie i swoim 
ministrom gigantyczne nagrody. Gdyby 
nie Brejza, pewnie państwo z PiS zrobi-
liby sobie świetne zakupy. Niestety, za 
śledztwo dostał po głowie też Brejza, bo 
Jarosław Kaczyński w ramach rewanżu 
obniżył pensje posłom i senatorom. 
Przy pomocy ustawy to zrobił. Żeby nie 
było, że bez żadnego trybu. 

Poseł Brejza zapytuje ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka, co po-

rabia podkomisja smoleńska. Pyta i pyta, 
wysyła listy, sprawdza, kiedy obraduje, 
i dostaje odpowiedź od wiceszefa MON: 
„Komisja pogłębia prace”. Poseł Brejza 
przypomina PiS, że w 2011 r. w swoim 
programie mieli podwyżki dla nauczy-
cieli. Szef sztabu wyborczego mocno się 
też interesował spółką Srebrna, wysłał 
pismo do szefa PKW z zapytaniem na 
temat rozmów prezesa PiS w siedzibie 
na Nowogrodzkiej. Strasznie rozjuszył 
Jarosława Kaczyńskiego, który posta-
nowił podać go do sądu, bo poseł może 
zawiadamiać prokuraturę, ale sprawy 
nie powinien nagłaśniać. 

PO i Nowoczesna nieco się odmło-
dziły, na czele sztabu Brejza, Barbara 
Nowacka, prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski. Czy ślubował, że pójdzie do 
fryzjera i obetnie włosy, jeśli PiS przegra? 
A może będzie miał loki do kostek? l
Monika Olejnik
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Gościnne występy

Syndrom sztokholmski polityka PSL

Po 55 dniach w areszcie Mahmud Qa-
dusa wyszedł wreszcie w poniedziałek 
na wolność. 46-letni Palestyńczyk był 
podejrzany o gwałt w mieście Modi’in 
Illit na Zachodnim Brzegu na siedmio-
letniej żydowskiej dziewczynce, która 
go rozpoznała: był nadzorcą robotni-
ków w jej szkole. Według policji Qadusa 
najpierw zdobył zaufanie dziewczynki, 
dając jej słodycze, a potem zawlókł ją 
w biały dzień przez miasto do mieszka-
nia, w którym ją zgwałcił, podczas gdy 
dwóch jego kolegów trzymało ją siłą. 

Dwa badania wykrywaczem 
kłamstw wskazywały, że podejrzany, 
który zaprzeczał oskarżeniom, kłamie 
„prawdopodobnie” lub „na pewno”. 
Dwaj aktualni ministrowie oraz były 
minister obrony Awigdor Lieberman 
zdążyli już zażądać, by Palestyńczyka 
rozstrzelano, choć nie doszło jeszcze 
do postawienia zarzutów, o procesie 
i wyroku nie wspominając; w Izraelu 
nie ma zresztą kary śmierci. A mimo to 
prokuratura uznała, że „brak jest wy-
starczających dowodów” do sporządze-
nia aktu oskarżenia, i nakazała uwolnić 
Qadusę. Prawnik rodziny dziewczynki 
nie krył oburzenia, że „z powodu 
niedociągnięć w śledztwie policyjnym 
gwałciciel znajdzie się na wolności”.

Tymczasem w swym oświadcze-
niu prokuratura solidnie przesadziła; 

nie miała bowiem nie tyle dowodów 
wystarczających, ile w ogóle jakich-
kolwiek. Jak się wydaje, dziewczynka 
istotnie była seksualnie napastowana; 
Quadusę jednak wskazała jako sprawcę, 
kierując się sugestią swej matki związa-
nej ze skrajnie prawicową organizacją 
żydowską. Prócz niej nie było żadnych 
świadków, a prócz jej słów – żadnych 
dowodów, zaś biegła sądowa stwierdzi-
ła, że jej zeznania nie są wiarygodne. 

Badanie Qadusy wykrywaczem 
kłamstw przeprowadzono po hebraj-
sku, a nie w jego ojczystym języku 
arabskim. Ubranie dziewczynki do ba-
dań DNA pobrano, kiedy Palestyńczyk 
już od tygodni siedział w więzieniu 
i na kilka miesięcy po domniemanej 
dacie czynu. Pierwotnie datę tę ustalo-
no w oparciu o zeznania dziewczynki, 
lecz gdy jeden z żydowskich mieszkań-
ców miasta zeznał, że akurat wtedy 
Qadusa pracował u niego, dając mu 

tym samym alibi, datę zmieniono na 
„między lutym a kwietniem”. Słowem, 
całe policyjne oskarżenie wyssane by-
ło z brudnego palca, nie wspominając 
już nawet skrajnego nieprawdopodo-
bieństwa sytuacji, w której Palestyń-
czyk wlecze żydowską dziewczynkę 
w biały dzień przez żydowskie miasto 
i nikt nie interweniuje ani nawet tego 
nie zauważa. Qadusa był winien jedy-
nie tego, że jest Palestyńczykiem 
– i jego adwokat całkiem zasadnie użył 
porównania ze sprawą Dreyfusa.

Ale powinien był się ograniczyć do 
analogii w oskarżeniach, bo przebieg 
sprawy był całkiem w obu przypad-
kach inny. Nie tylko w Modi’in Illit 
nie odbyły się, jak w XIX-wiecznym 
Paryżu, manifestacje domagające 
się śmierci podejrzanego i jego naro-
du, ale znający Qadusę mieszkańcy 
świadczyli na jego rzecz. Manifestacje, 
owszem, odbyły się, ale wyłącznie 
z udziałem przyjezdnych agitatorów, 
choć z poparciem, przynajmniej du-
chowym, byłych i obecnych ministrów 
domagających się egzekucji. Miejsco-
wa społeczność religijnych osadników 
na Zachodnim Brzegu nie dała się 
sprowokować, choć trudno o bardziej 
wstrząsające wydarzenie niż gwałt 
na dziecku; warto o tym pamiętać, 
gdy ktoś będzie oskarżał religijnych 
osadników o sianie nienawiści. Także 
prokuratura nie uległa nacjonalistycz-

nemu szantażowi: Qadusa wyszedł na 
wolność po 55 dniach, nie – jak Dreyfus 
– po pięciu latach. Być może trafi ł po 
prostu na rzetelnego prokuratora. Ale 
nie mniejsze znaczenie miało zapew-
ne to, że w Izraelu sądy są naprawdę 
niezawisłe – i każdy prokurator nie-
zależnie od swych postaw i poglądów 
musiał wiedzieć, że przed takim sądem 
z takiego aktu oskarżenia pozostanie 
jedynie kompromitacja: jego własna. 
Ta świadomość ocaliła Qadusę.

I to zarazem stanowi niemal kli-
niczny dowód na to, dlaczego sądy 
muszą niezależnymi pozostać. Bo 
tylko wówczas niewinny człowiek ma 
szansę wyjść bez szwanku ze starcia 
z machiną sprawiedliwości – choćby go 
rozpoznała ofi ara, pogrążył wykrywacz 
kłamstw i skazali przed wyrokiem 
ministrowie. Mahmud Qadusa za 
część swego aresztowania dostanie też 
zapewne należne odszkodowanie – za 
część, nie za całość, bo państwo winne 
jest nie samego aresztowania, lecz 
przetrzymywania mężczyzny już po 
tym, gdy było jasne, że ciężkie zarzuty 
nie są podparte dowodami. To akurat 
nie wynagrodzi mu doznanej krzywdy 
– ale wyrównać ją może to, że może 
wrócić z aresztu do swej pracy w ży-
dowskim mieście, które nie uwierzyło 
w winę Palestyńczyka bez dowodu. 
Niby niedużo – ale Dreyfus zazdrości. l
Dawid Warszawski
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Prognoza pogody

Izraelska sprawa Dreyfusa z happy endem

Sprawa Qadusy to kliniczny 
dowód na to, dlaczego sądy 
muszą być niezawisłe – bo tylko 
wówczas człowiek niewinny ma 
szanse wyjść cało z opresji

W SOBOTĘ
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Opowieść o polonistce, 
która obiecała sobie, 
że żaden uczeń nie będzie 
przez nią płakał.

Kobalt
Kobalt. Wtedy poznałam znacze-
nie tego słowa. Patrzyłam na nią 
i pomyślałam, że nie każdemu 
byłoby ładnie w tym odcieniu nie-
bieskiego.

Ubrana w kobaltową sukien-
kę na ramiączkach szła alejką 
w kierunku stołówki, rozprawia-
jąc o czymś z dziewczynami – tak 
samo jak one szczupła i świeża. 
Pomyślałam: jakie to ciekawe po-
łączenie – ten szalony niebieski 
i czarne jak heban długie włosy. 
I jeszcze uśmiech, trochę nieśmia-
ły, trochę frywolny. I głos. Raczej 
niski, cichy.

Beata Nowak. Polonistka z III LO 
w Lublinie. Tyle o niej wiedziałam. 
W lipcu 2009 r. przyjechałyśmy do 
Siennicy Różanej koło Krasnego-
stawu na pierwszą edycję Waka-
cyjnej Akademii Reportażu im. R. 
Kapuścińskiego. Beata ze swoimi 
uczniami, ja z wykładami o radiu. 
Projekt – fenomen. Do małej wioski 
na Lubelszczyźnie jego pomysło-
dawcom: Franciszkowi Piątkow-
skiemu – dziennikarzowi i wykła-
dowcy z UMCS – i Markowi Kusibie 
– poecie z Kanady – udało się spro-
wadzić największe tuzy reportażu: 
Małgorzatę Szejnert, Hannę Krall, 
Andrzeja Mularczyka, Wojciecha 
Jagielskiego i wielu innych. Powie-
trze pomiędzy Gminnym Domem 
Kultury a Internatem Zespołu 
Szkół Rolniczych z dnia na dzień 
gęstniało od dyskusji, śmiechu, za-
pachu róż i skoszonej trawy. 

W wykładach i warsztatach 
uczestniczyli studenci kierunków 
humanistycznych z kilku polskich 
uczelni. Tylko dla Beaty zrobiono 
wyjątek – mogła przyjechać ze 
swoimi licealistami. Miała impo-
nujące wyniki. Beata, nauczycielka 
zafascynowana dziennikarstwem 
w duchu Kapuścińskiego, już od 
dziesięciu lat wydawała w szkole 
czasopismo „Sensor”. Wielu jej 
wychowanków odnosiło sukcesy, 
pracując w ogólnopolskich me-
diach. Ona sama twierdziła, że 
czuje się bardziej dziennikarką niż 
nauczycielką. Kiedy siadaliśmy 
wieczorem w altanie przy piwie, 
obserwowałam prawdziwą magię. 
Między nią a młodszymi średnio 
o dwadzieścia lat uczniami nie 
było żadnego dystansu. Gadali ze 
swoją Sorką o życiu, ale też o lite-
raturze. Nie wierzyłam własnym 
uszom, jak recytowali na głos 
teksty, wiersze (byłam pewna, że 
współczesna młodzież już tego 
nie praktykuje). Prowadzili w ten 
sposób rozmowę. A potem były 
opowieści o jej Podkarpaciu. 

Miałyśmy plan, by jechać 
w Bieszczady następnego lata. 
A wspólne plany oznaczały jedno: 
nie chcemy wyjechać z Siennicy 
i zapomnieć o sobie.

Heban
Beata uwielbia Kapuścińskiego. 
Przede wszystkim jako mistrza ży-
cia. Uwielbia poezję Julii Hartwig 

(której kiedyś asystowała) i księdza 
Szymika. Uwielbia Perfect. W cza-
sie lekcji o Norwidzie włącza ich 
przebój „Niepokonani”. W wier-
szu „Po to właśnie” jest taki cytat: 
Czy popiół tylko zostanie i zamęt / 
Co idzie w przepaść z burzą / Czy 
zostanie / Na dnie popiołu gwiaź-
dzisty dyjament / Wiekuistego 
zwycięstwa zaranie?

Niepokonani
Perfect zaś śpiewa: „Trzeba wie-
dzieć, kiedy ze sceny zejść niepo-
konanym, wśród tandety lśniąc 
jak diament”.

Odległa w czasie, hermetyczna 
poezja staje się w ten sposób bar-
dzo bliska. Akordy „Niepokona-
nych” to sygnał jej komórki. „Nie-
pokonani” zagrani przez szkolny 
radiowęzeł to znak, że klasa chce 
ją za coś przeprosić.

A w ogóle lekcje. Dociera do mnie 
co nieco, bo sama niewiele o tym 
mówi. Zdarza się, że na zajęciach 
zasuwają zasłony. Zapalają świecz-
ki, recytują, stojąc na ławkach. Piją 
herbatę albo barszczyk czerwony 
z torebki. Rozmawiają o literaturze, 
gramatyce, życiu. Beata łamie sche-
maty, nie naucza według klucza, ale 
każdego roku jej uczniowie wygry-
wają olimpiady. Są też tacy, o któ-
rych walczy, nawet gdy oni sami nie 
mają już siły. Nikogo nie pozostawia 
na drugi rok. Kiedyś wspomina, jak 
w liceum polonistka ostudziła jej za-
pał i wiarę w siebie.

Beata wtedy momentalnie z en-
tuzjastki zmieniła się w wycofaną 
dziewczynę, choć nie porzuciła 
marzeń o nauczaniu. Obiecała 
sobie jednak, że będzie takim na-
uczycielem, przez którego nikt 
nie zapłacze.

Z zazdrością słucham jej opo-
wieści o przyjaźni z Alicją Kapu-
ścińską i wizytach w pracowni 
autora „Hebanu”. Jeździ do War-
szawy, rzecz jasna, ze swoją kla-
są. Tak jak Piątkowski i Kusiba – 
twórcy Wakacyjnej Akademii Re-
portażu – Beata nie zgadza się na 
dziennikarską bylejakość i łama-
nie standardów etycznych. Z Ka-
puścińskiego bierze przesłanie 
coraz mniej rozumiane w świecie 
współczesnych mediów: „do tego, 
żeby uprawiać dziennikarstwo, 
przede wszystkim trzeba być do-
brym człowiekiem. Źli ludzie nie 
mogą być dobrymi dziennika-

rzami. (…) Jedynie dobry usiłuje 
zrozumieć innych, ich intencje, 
ich wiarę, ich zainteresowania, 
ich trudności, ich tragedie” („Au-
toportret reportera”). Słowa te 
stają się mottem Warsztatów 
Dziennikarskich, które organizu-
je rokrocznie na wiosnę w siedzi-
bach lubelskich mediów. O pracy 
w zawodzie opowiadają znani 
dziennikarze, wśród nich – jej 
uczniowie. Na widowni zasiada 
ponad dwustu gimnazjalistów 
i licealistów z Lubelszczyzny i jej 
ukochanego Podkarpacia. Pod-
czas otwarcia wydarzenia słucha-
my „Niepokonanych”.

A latem jest Siennica.
Bieszczady jeszcze muszą po-

czekać. Brakuje czasu.
W marcu 2016 r. Beata przy-

chodzi do radia, by przy kawie po-
rozmawiać o organizacji kolejnej 
edycji warsztatów. „Musicie mi 
pomóc. Czeka mnie przeszczep 
szpiku. 50 procent szans”.

Lekcja
Beata od wielu lat chorowała. 
W 2016 r. nastąpiło tąpnięcie. 
Włóknienie szpiku kostnego to 
rzadki nowotwór związany z nie-
prawidłowym funkcjonowaniem 
szpiku kostnego. Trzeba znaleźć 
dawcę. Co do tego, że dawca dla 
Sorki się znajdzie, nie mają wątpli-
wości uczennice Beaty, które wraz 
z fundacją DKMS organizują w Lu-
blinie trzydniową akcję rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku. 
Przez trzy dni rejestruje się ok. 
1000 osób. W lipcu Beata trafi a do 
kliniki w Katowicach. Odizolowa-
na od świata, za kilkorgiem szkla-
nych drzwi wciąż przyjmuje gości, 
uczniów i przyjaciół. Metoda jest 
taka. Beata staje za szybą, a rozma-
wia się przez telefon. W grudniu 
samolotem zza oceanu przylatuje 
do Sorki szpik. Niestety, nie przyj-
muje się. Beata wraca do szpitala 
w Lublinie – jest jeszcze szansa na 
metodę eksperymentalną. I wła-
śnie tu, w klinice przy Karmelic-
kiej, uczymy się od Beatki najwię-
cej. Przychodzimy z pytaniem, jak 
się czuje, i po chwili odkrywamy, 
że to ona wypytuje o naszą co-
dzienność. Przez internet wycią-
ga jednego z uczniów z depresji. 
Organizuje zbiórkę pieniędzy dla 
Kamili – młodej dziewczyny z są-
siedniego łóżka. Doradza, łagodzi 

spory. Prawie nigdy nie jest sama. 
„Niepokonani” w telefonie roz-
brzmiewają setki razy na dzień. Do 
jednej z uczennic napisze:

„Pamiętasz... jak zawsze ubole-
wałam nad samotnością? Dziś wszy-
scy przychodzą do mnie... cud”.

Kiedy przychodzę do niej wie-
czorem 14 września, by poczuć 
resztki jej ciepła, w szpitalnej sali 
zastaję tych, którzy kochali ją naj-
bardziej. Czuję, że nie zasłużyłam, 
aby tu być, a jednocześnie tak bar-
dzo chcę wyrazić swą wdzięcz-
ność. Myślę o tym, jak to dobrze, 
że uśmiechnęła się do mnie kiedyś 
czarnowłosa kobieta w kobaltowej 
sukience i zaprosiła do swojej klasy.

Może kiedyś razem pojedziemy 
w Bieszczady?

Napisałam 
dla mojej Sorki wiersz:
Powiedziałaś:
pojedziemy w Bieszczady
do przyjaciela poety
ja będę prowadzić
ty tylko patrzeć i słuchać
rozpuścimy włosy
i ruszymy w świat
Powiedziałaś:
poeta na pewno cię zachwyci
ma chore ciało
Iecz wciąż pałające serce
opowieścią zamienia życie w los
Powiedziałaś:
najlepiej jechać późnym sierpniem
gdy niskie słońce
zmiękcza kontury gór i twarzy
 a wieczorem można zawinąć się 
w koc i pić nalewkę
przyszedł sierpień
nie miałam czasu
przyszedł drugi
nie miałaś włosów
przyszedł trzeci
ten który był ostatnim
i tylko tyle dziś pamiętam
z naszej podróży w Bieszczady
do poety
który życie zamieniał w los. l

• Katarzyna Michalak, repor-
tażystka radiowa z Polskiego 
Radia Lublin. W 2018 r. zdobyła 
Nagrodę Grand Press za reportaż 
„Człowiek, którego nie znałem”. 
Inspiracją dla autorki była praca 
nagrodzona w konkursie „Najważ-
niejszy człowiek w moim życiu”, 
który towarzyszył pierwszej edycji 
Akademii Opowieści.

Justyna Suchecka

Gazeta Wyborcza

W czasie mojej dziennikar-
skiej pracy poznałam set-

ki, a może i tysiące nauczycieli. 
Czasem ich krytykowałam, 
innym razem zachwycałam się 
efektami pracy, poświęceniem 
i zaangażowaniem. Nigdy 
wcześniej jednak nie pozna-
łam tylu, którzy z zawodu by 
odchodzili. Wypaleni, wymięci 
przez system szkolny, rozcza-
rowani.

To Agata, mama dziew-
czynki z niepełnosprawnością, 
która po 12 latach zarabiała 
2 tys. zł na rękę. Do pracy do-
jeżdżała codziennie 40 minut. 
Poświęcając własne zdrowie 
i rodzinę.

Janina, polonistka, złożyła 
wypowiedzenie po 17 latach 
pracy w szkole integracyj-
nej. Od kilku pracowała na 
półtora etatu – nie dlatego, 
że chciała, tylko już nie 
było chętnych do pracy 
w jej szkole.

One są dziś głównie smutne. 
Ale głęboko wierzę, że za ich 
smutkiem są też dziesiątki 
szczęśliwych historii. Ich 
uczniów i uczennic, którym 
wiele zawdzięczają. Uczyły ich, 
ale i wychowywały, objaśnia-
ły świat.

W obliczu fatalnej kondycji 
systemu nauczycielskich wyna-
grodzeń, po strajkowym roz-
żaleniu to może nie są historie, 
które mogłyby zatrzymać Agatę 
i Janinę w szkole, ale głęboko 
wierzę, że to opowieści, które 
powinny usłyszeć. Każdy do-
bry nauczyciel zasługuje, żeby 
mu powiedzieć, co nam dał. 
Nie chodzi o to, by brać ich na 
litość, liczyć ciągle na to, że będą 
pracować dla misji. Ale o to, by 
pokazać im: nie mamy wpływu 
na wasze pensje, na decyzje 
rządu, atmosferę w szkołach, ale 
dla nas jesteście ważni. I dlatego 
uważam, że Akademia Opowie-
ści to jeden z naszych najistot-
niejszych projektów.  l

Od 
redakcji
Jesteście 
ważni

• „Niepokonani” zagrani przez szkolny radiowęzeł to znak, że klasa 
chce Beatę Nowak za coś przeprosić FOT. EWELINA SZWENDROWSKA

Nauczyciel na całe życie

Kobalt i heban
Akademia 
Opowieści: 
„Nauczyciel 
na całe życie” 

• Trwa się III edycja Akademii Opo-
wieści. Do 15 września czekamy na 
wasze opowieści o nauczycielach 
z podstawówki, liceum, uczelni, 
ale także o innych ludziach, któ-
rzy byli dla was inspiracją na całe 
życie. Zwycięzcy dostaną nagrody 
pieniężne. Partnerem Akademii 
Opowieści jest Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN”. Szczegóły: 
wyborcza.pl/akademiaopowiesci

Partnerem Akademii 

„Brama Grodzka – Teatr NN”

PROMOCJA
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Tworzy artystyczne 
dzieła z przesłaniem – jej 
Totemy mają przypomi-
nać o niszczeniu Ziemi 
przez człowieka. 
W sobotę kolaże Alicji Bia-
łej uświetnią koncert festi-
walu Malta w Poznaniu.

ROZMOWA 
Z ALICJĄ BIAŁĄ

DANUTA KSIĄŻKIEWICZ-BARTKO-
WIAK: Od wydania tomu wierszy Mar-
cina Świetlickiego „Polska (zbiór pieśni 
patriotycznych)” z twoimi kolażami, 
uznanego przez niektórych za jedno 
z najważniejszych wydarzeń w kulturze 
w 2018 r., minęło kilkanaście miesięcy, 
a ty już zdążyłaś zakończyć kolejne wiel-
kie dzieło, tym razem dosłownie wielkie. 
Drewniane Totemy w centrum Poznania 
to twoja pierwsza instalacja.
ALICJA BIAŁA: Na początku pomysło-
dawca Piotr Voelkel, założyciel fundacji 
Vox Artis i fundacji Talenty, której jestem 
stypendystką, chyba myślał, że zapropo-
nuję dla tego miejsca coś płaskiego, mural, 
bo takie rzeczy już robiłam. Ale moim 
zdaniem murale, które pojawiają się osta-
nio w szalonych liczbach w całej Polsce, to 
przesada. One powinny być incydentalne.

Jaki był twój pomysł?
– Instalacja miała zwrócić uwagę na pro-
blemy, które pilnie potrzebują rozwiązania: 
wycinkę lasów, eksploatację łowisk, smog 
czy wymieranie dzikich zwierząt i problem 
z recyklingiem gigantycznej ilości plasti-
ku. Miała być zrobiona z siatek foliowych. 
Chcieliśmy zachęcić poznaniaków, żeby od-
dawali nam te siatki i zaczęli używać toreb 
wielorazowych. Pewnie nie dałoby się tego 
zrobić ze zbiórki, bo potrzebowalibyśmy 
kilkanaście kilometrów materiału. Bardziej 
chodziło nam o ruch społeczny, a jednocze-
śnie zwrócenie uwagi na problem.

Co miało powstać z tego plastiku?
– Chcieliśmy zastosować dość powszechną 
w recyklingu metodę prasowania kilku 
warstw foliówek, które potem można zszy-
wać. Takie długie paski przypominające 
trawę morską zwisałyby z sufi tu w podcie-
niach hotelu Sheraton, poruszały się na 
wietrze. Ale ten pomysł upadł.

Na nowy wpadliśmy z Iwem [Borkowi-
czem, współautorem Totemów] podczas 
spaceru w Lizbonie, gdzie przygotowy-
wałam indywidualną wystawę. Dzień 
wcześniej oglądałam fi lm dokumentalny 
o produkcji mięsa, w którym pokazywano 
proste diagramy dotyczące tego, ile wody 
potrzeba do wyprodukowania konkretnej 
liczby kalorii, i to na mnie niesamowicie 
podziałało. Z tej fi lmowej wizualizacji zro-
dziła się koncepcja Totemów, które niosą 
bardzo uproszczone dane, proporcjami 
brył mówią o ważnych tematach. Gdyby-

śmy to napisali na plakacie czy muralu, 
nikogo by to nie poruszyło.

Nie boisz się, że ludzie będą odbierać To-
temy wyłącznie jako kolorowe i wesołe 
urozmaicenie betonowej przestrzeni?
– To jest trochę takie wabienie – widzisz to 
z daleka, podchodzisz bliżej, jeszcze bliżej… 
Zależało mi, żeby znaleźć balans. Z jednej 
strony chciałam, żeby to dało się odczytać, 
z drugiej – żeby było do pewnego stop-
nia abstrakcyjne.

Moi znajomi z Londynu są zachwyceni. 
A w Polsce zasadniczo nic nam się nie po-
doba. Teraz jakiś protest powinien nastą-
pić. Żartuję oczywiście.

A po „Polsce” Świetlickiego nastąpił? 
Podejrzewam, że wielu Polaków twoje 
kolaże obrażały, szczególnie te dotyka-

jące kompleksu polskości i naruszające 
tabu wiary.
– Nie zetknęłam się z żadnym protestem, 
a myślałam, że będą. Chociaż ostatnio 
dałam książkę zaprzyjaźnionej osobie i za-
prosiłam ją na wystawę, a ona przestała się 
do mnie odzywać i odpowiadać na telefony... 

Masz rację, że ktoś ze starszego pokole-
nia może mieć problem, żeby z tej rzeczy-
wistości, w której się czuł zamknięty, się 
śmiać. Dla mnie to też jest osobiste, ja też 
się czuję zamknięta w polskości. Jeżeli ktoś 
z naszym polskim katolicyzmem bardzo się 
utożsamia, a jeszcze nie ma do tego dystan-
su, również mógł się poczuć obrażony.

Ty masz ten komfort spojrzenia na 
polskość z dystansu. Zaraz po maturze 
wyjechałaś do Danii, mieszkałaś tam 
kilka lat, studiowałaś…
– Ważna jest świadomość, że nie jesteś 
uwięziona. Tam masz życie, a tu możesz 
być, ale nie musisz. I to faktycznie daje 
dystans. Z drugiej strony podróże uświa-
damiają, że wszyscy mają problem. Brexit 
leczy mnie z kompleksu polskości.

Twoje działania artystyczne często są 
obudowane rodzajem performansu. 
W przypadku „Polski” to była peregry-
nacja kilku kolaży pod hasłem „Polska 
bez obrazy”, kilkanaście kolejnych 
krążyło w formie wystawy.
– Wędrowały trzy prace, a kiedy Adam Bie-
lan porwał jedną, zatrzymując jej podróż 
po kraju, dorzuciliśmy czwartą. Peregry-
nacja była pomysłem Świetlickiego, który 
go wprowadził w życie razem z wydawcą 
Jarosławem Borowcem. Ja byłam siłą 
napędową, ale żart zawarty w tej formule 
był jego. Genialny pomysł. To miał być per-
formans wynikający z ogromnej potrzeby 
ludzi dotyczącej wydostania się z żalu czy 
stagnacji związanych z Polską.

Czujemy się tym przygnieceni i to była 
taka społeczna akcja odreagowania – my 
jako jednostki przerażone sytuacją, nara-
stającymi napięciami, brakiem otwartości 
nie jesteśmy w tym sami, są osoby, które 

odczuwają to samo. Broń Boże nie była to 
akcja edukacyjna ani polityczna! Przyznaję, 
że przerosła mnie chęć narodu, żeby brać 
w tym udział i bawić się ze mną.

Za chwilę pojawi się kolejna odsłona 
tego projektu, i to z przytupem, bo 
przyjęłaś zaproszenie do oprawy wizu-
alnej „Operetty”, która będzie fi nałem 
tegorocznego festiwalu Malta i jest 
zapowiadana jako wielkie widowisko 
muzyczne. Tam twoje kolaże zagrają 
razem z orkiestrą.
– Michałowi Merczyńskiemu, szefowi Mal-
ty, spodobały się moje kolaże do „Polski” 
i jeden z nich, „Żyjesz w matrixie”, wyko-
rzystał jako hasło tego widowiska. Tłem 
do niego będą animacje z wykorzystaniem 
kilku kolaży do „Polski”, ale będzie tam też 
sporo prac, których nie było ani w książce, 
ani na wystawach. Ma to być komentarz do 
tego, co będzie się działo na scenie.

Poproszono mnie, żeby na kolażach 
pojawiły się konkretne postacie. Te, które są 
na kolażach do „Polski”, same się ośmiesza-
ły w jakimś stopniu i łatwo było to przero-
bić. Żeby stworzyć komentarz, czeka mnie 
więc teraz wsłuchanie się w repertuar. +
Rozmawiała 
Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

Alicja Biała na festiwalu Malta

ZAMKNIĘTA 
W POLSKOŚCI

Alicja Biała

• ur. w 1993 r., 
ilustratorka, ar-
tystka wizualna, 
graficzka. Autor-
ka słynnych kolaży 
z cyklu „Polska”, 
murali i poznań-
skich Totemów. 
Studiuje na The 
Royal College of 
Art w Londynie, 
jednej z najlep-
szych uczelni 
artystycznych na 
świecie. 

• Jeden z kola-
ży do „Polski”, 
który Michał 
Merczyński  
wykorzystał 
jako hasło do 
oprawy wi-
zualnej „Ope-
retty”, która 
będzie finałem 
tegoroczne-
go festiwalu 
Malta

• Instalacja 
Totemy w Po-
znaniu. Sześć 
drewnianych 
kolumn mówi 
o zmianach 
klimatu, 
m.in. ścina-
niu drzew, 
wyławianiu 
ryb, kosztach 
produkcji mię-
sa czy tego, 
co dzieje się 
z produkowa-
nym masowo 
od lat 70. XX 
w. plastikiem 
FOT. PIOTR SKÓRNICKI/ 

AGENCJA GAZETA

Totemy proporcjami brył 
mówią o ważnych tematach. 

Gdybyśmy to napisali na 
plakacie czy muralu, nikogo 

by to nie poruszyło
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Spektakl Nowego Teatru w Warszawie

Jezus kosmita i mistyczny kochanek?
W błyskotliwym spektaklu 
„Jezus” objawienie przychodzi 
jako to, co dziwne i niejasne. 
Czy ta sztuka ma szansę dziś 
zostać zrozumiana w Polsce?

R eżyser Jędrzej Piaskow-
ski tworzy w „Jezusie” 
specyfi czny, poetycki 
świat, w którym możliwe 

są dziwne spotkania. 
Ten świat emanuje osobliwą 
energią, przesyca go abstrakcyj-
ny humor.

Piaskowskiego oraz drama-
turga Huberta Sulimę interesuje 
nie tyle Kościół, chrześcijaństwo, 
ile wyabstrahowane z niego 
doświadczenie religijne; może 
objawienie, może doświadczenie 
mistyczne. Czyli kontakt z meta-
fi zyką.

To ciekawe, że w tak arcykato-
lickim kraju jak Polska ambitna 
sztuka religijna nie istnieje. Laicka 
i republikańska Francja wydała 
kiedyś kino Roberta Bressona, 
a później ekranowy barok Bru-
nona Dumonta czy pilnie wczy-
tującego się podczas pracy nad 
„Uległością” w schemat katolickiej 
powieści religijnej Michela Ho-
uellebecqa. To Rosjanie za ZSRR 
mieli reżysera mistyka Andrieja 
Tarkowskiego, a teraz mają 
nasycającego swoje fi lmy chrześci-

jańską symboliką Andrieja Zwia-
gincewa.

FAUSTYNA I KROWA
Marnie więc w Polsce z wysoką 
kulturą artystyczną zajmującą 
się Bogiem. Co innego tradycja 
ludowa. I po nią sięga Sulima, 
dokładnie – po „Dzienniczek” Fau-
styny Kowalskiej. Cytatami z niego 
mówi postać Sary Celler-Jezier-
skiej, prostytutka Maria. W jej 
życiu oblubieniec zjawia się jako... 
wyznający jej miłość głos z radia.

Sceniczny „Jezus” to ciąg dziw-
nych spotkań, kolejnych „pierw-
szych kontaktów”. Są więc bliskie 
science fi ction wariacje na temat 
przybycia kosmitów czy naszych 
lepszych wersji z przyszłości 
(świetny Piotr Polak). 

Ale jest też krowa. Przypo-
mnijmy: Chrystus w chrześcijań-
skiej tradycji to „Baranek Boży”. 
Zwierzę rzeźne, tak jak krowa. To 
zwierzę może być metaforą czło-
wieka w cywilizacji skupionej na 
produktywności i poddanej ścisłej 
kontroli. We wspaniałej aktorskiej 
kreacji Małgorzata Biela roztacza 
z rozmachem wizję, w której 
krowa wychodzi z ciasnego boksu 
i widzi światłość, wielki świat, 
niewyobrażalne bogactwo sensów 

i doznań, wykonując ekstatyczny 
„Taniec godzin” z opery „Giocon-
da” Amilcare Ponchiellego.

Piaskowski i Sulima sięgają też 
po fi lozofi czne metafory (Platon) 
i geometryczne paradoksy (istota 
z płaskiego świata spotyka tu 
trójwymiarowe zjawisko), świado-
my kicz; po historię poszukiwań 
absolutu czy przekroczenia siebie 
w sztuce.

PRZYTULANIE RAKA
Patronką spektaklu jest legenda 
polskiej sztuki krytycznej Katarzy-
na Kozyra. W „Jezusie” pobrzmie-
wają echa jej projektów. Kozyra 
jest autorką fi lmu „Szukając Jezu-
sa”, inspirowanego opowieściami 
o zaburzeniu zwanym syndro-
mem jerozolimskim, czyli przeko-
naniu o posiadaniu nadzwyczajne-
go religijnego posłannictwa. 

Jedną z przewodniczek po tym 
świecie objawień jest Kaśka grana 
przez Bartosza Gelnera. W pew-
nym momencie aluzyjne mruga-
nie okiem wydaje się posunięte 
nawet nieco za bardzo, gdy Kaśka 
wręcza Marii album z twórczością 
Kozyry, dając też autograf.

Druga sprawa to biografi a 
artystki, historia jej cierpienia. 
W przedziwnej fi nałowej se-

kwencji na scenie zjawia się... rak, 
upostaciowiony komicznie przez – 
znów – Piotra Polaka, i podejmuje 
z artystką czułą, bliską i pełną czar-
nego humoru rozmowę („Mam 
coś dla ciebie...”. „Przerzut?”). Tuli 
ją, po czym razem przechodzą 
na drugą stronę symbolicznych 
drzwi. Życia? Poznania?

Być może chodzi po prostu o to, 
że Ewangelia to według apostoła 
Pawła skandal, „głupstwo dla Gre-
ków, zgorszenie dla Żydów”. Cho-
dzi w niej przecież m.in. o przytu-
lenie jakiegoś zła i cierpienia. 

I jeśli w sztuce chcemy odda-
wać afekty, które, jak sobie usi-
łujemy wyobrazić, towarzyszyły 
odbiorowi Jezusa skandalisty 
przygarniającego trędowatych, to 
trzeba sięgać po najmocniejsze 
współczesne lęki i odrazy.

Wykorzystanie choroby jako fi -
gury przejścia wydałoby mi się jed-
nak zabiegiem ryzykownym. Choć 
może ta scena jest tylko pytaniem? 
Albo ironiczną grą z chrześcijań-
skim mitem czy przedstawianiem 
raka w sztuce w „romantyczny” 
sposób, o czym pisała Susan Son-
tag? Ze sztuką nie zawsze trzeba 
się zgadzać, by ją doceniać. Ale „Je-
zusa” zdecydowanie doceniam. To 
jeden z ciekawszych przykładów 
nowej postchrześcijańskiej sztuki 
w Polsce. +

• Jezus przybysz z przyszłości? 
Śmiertelna choroba? Piotr Polak 
w Nowym Teatrze jest trochę 
każdym z tych zjawisk FOT. MONIKA 

STOLARSKA

Słowo „Jezus” na scenie 
w ogóle nie pada. 

Spektakl rozgrywa 
się na marginesie 

współczesnych sporów 
o religię

dla któ re go w Są dzie Re jo no wym w Ryb ni ku pro wa dzo na jest księ ga wie czy sta o nu me rze
GL1Y/00134389/0, za ce nę mi ni mal ną nie niż szą niż 85% war to ści osza co wa nia tj. za ce nę nie
niż szą niż 75.915,20 zł (sie dem dzie siąt pięć ty się cy dzie więć set pięt na ście zło tych 20/100), Wa -
run ki prze tar gu są szcze gó ło wo okre ślo ne w Re gu la mi nie Prze tar gu za łą czo nym do wnio sku
syn dy ka z dnia 20 mar ca 2019r., przy czym:
1. Wa run kiem uczest nic twa w prze tar gu jest zło że nie pi sem nej ofer ty w ter mi nie dwóch ty -

god ni od dnia uka za nia się og ło sze nia o prze tar gu, a dla za cho wa nia po wyż sze go ter mi nu
de cy du ją ca jest da ta wpły wu ofer ty do Są du, z tym że ter min dwu ty god nio wy li czo ny bę -
dzie od da ty uka za nia się póź niej sze go og ło sze nia o prze tar gu (og ło sze nie o prze tar gu zo -
sta nie za miesz czo ne w dzien ni ku o za się gu ogól no pol skim oraz w Mo ni to rze Są do wym
i Gos po dar czym). Ofer ta wraz z wy ma ga ny mi do ku men ta mi po win na być umiesz czo na
w zam knię tej ko per cie za a dre so wa nej w spo sób na stę pu ją cy:

• SSR Sę dzia -Ko mi sarz Sąd Re jo no wy w Gli wi cach Wy dział XII Gos po dar czy, ul. Pow stań ców
War sza wy 23, 44-101 Gli wi ce z wy raź nym do pi skiem „Sygn. akt XII GUp 192/17-ofer ta
w prze tar gu na za kup nie ru cho mo ści -nie otwie rać”. 

2. Ce na wy wo ław cza lo ka lu miesz kal ne go wy no si 75 915,20 zł. (sie dem dzie siąt pięć ty się cy
dzie więć set pięt na ście zło tych 20/100) brut to.

3. Wa dium w wy so ko ści 8000,00 zł po win no zo stać wpła co ne na ra chu nek ban ko wy ma sy
upa dło ści o nu me rze: ING Bank Ślą ski 35 1050 1214 1000 0092 1555 0923 naj póź niej w ostat -
nim dniu skła da nia ofert

4. Za in te re so wa ni za ku pem uzy ska ją do stęp do Re gu la mi nu Prze tar gu oraz opi su i osza co wa -
nia lo ka lu po uprzed nim te le fo nicz nym uzgod nie niu ter mi nu prze glą da nia opi su i osza co -
wa nia oraz re gu la mi nu. Kon takt z Syn dy kiem: Syn dyk Mi chał Za wi ła, ul. Ślę czka 20, 41-800
Za brze, tel. 605 601 809.

5. Przed mio to wy lo kal moż na obej rzeć, po wcześ niej szym te le fo nicz nym uzgod nie niu go dzi -
ny i ter mi nu z Syn dy kiem. 

Sprze daż od by wa się w for mie prze tar gu – kry te rium wy bo ru ofert sta no wić bę dzie wy so kość zao -
fe ro wa nej ce ny. W przy pad ku zło że nia w pier wszym eta pie sprze da ży dwóch lub wię cej ofert 
z ta ką sa mą ce ną na za kup nie ru cho mo ści, Syn dyk bez poś red nio po za poz na niu ofert prze pro -
wa dzi li cy ta cję. Roz poz na nie ofert na stą pi na po sie dze niu jaw nym w dniu 08.08.2019 r., godz.
13:00 sa la 234 w bu dyn ku Są du Re jo no we go w Gli wi cach przy ul. Pow stań ców War sza wy 23.

Syn dyk Ma sy Upa dło ści An ny Mi sie wicz og ła sza prze targ 
na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Rybniku przy ulicy Morcinka 21B/2, 

REKLAMA 33926592

Z A W I A D O M I E N I E

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy w Piekarach

Śląskich zawiadamia pokrzywdzonych: Piotra Możwiło, Bogumiłę Kosela, Janusza

Kosela, Dariusza Poskart, Dawida Szwagrzak, Dagmarę Marcol, Michała

Kotowskiego, Teresę Ćwieląg, Piotra Turczyńskiego, Zbigniewa Łacisz, Mirosława

Gucwa, Andrzeja Moczko, Arkadiusza Habinka, Ewę Heissler, Dariusza

Wojnowskiego, Rafała Dudek, Marcina Zbiróg, Dawida Zaremba, Krzysztofa Skorupa,

Sylwię Więckowska, Krystiana Świętek, Mariusza Iwoaćkowskiego, Marka Krasoń,

Leszka Mastalerek, Zygmunta Jakubowicz, Karola Bogus, Adama Pikul, Daniela

Narloch, Kamilę Falińską, Darię Barylewicz, Dorotę Warcholik, Dawida Lekston,

Mariusza Pachuckiego, Adama Hejnowskiego, Izabelę Sosna, Rafała Plaza, że

rozprawa przeciwko Tomaszowi Jakubowicz, oskarżonemu o czyn z art. 13 § 1 kk

w zw. z art. 286 § 1 kk i inne odbędzie się 25 lipca 2019 roku, godz. 11.00, sala nr 4,

w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Wydział VI Karny Zamiejscowy

w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 343. Stawiennictwo pokrzywdzonych nie

jest obowiązkowe.

REKLAMA 33927426

REKLAMA 33927614
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Globalne ocieplenie

DOM Z KLIMATEM
Już teraz w Polsce schło-
dzenie budynku bywa 
większym problemem 
niż jego ogrzanie.

ROZMOWA Z 
BARTOSZEM ŚWINIARSKIM 
architektem z pracowni Kuryłowicz 
& Associates, który zaprojektował 
nowy budynek Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. Arctowskiego

TOMASZ ULANOWSKI: Przychodzą do 
pana klienci proszący o projekt dostoso-
wany do zmian klimatu?
BARTOSZ ŚWINIARSKI: Często. We 
wszystkich komercyjnych inwestycjach 
schłodzenie budynku jest większym 
problemem niż jego ogrzanie. Natomiast 
klienci, którzy chcą, by im zaprojektować 
prywatny dom, jeszcze sobie nie zdają 
sprawy, że latem mogą mieć kłopot z je-
go schłodzeniem.

Budynki komercyjne przegrzewają się 
dlatego, że ich fasady konstruuje się obec-
nie głównie ze szkła. Nagrzewają się więc 
jak szklarnie, nawet jeśli są nowoczesne 
i ich szklane ściany mają niski współ-
czynnik przenikalności cieplnej. Wszy-
scy podlegamy prawom fi zyki, których 
nie oszukamy.

Ale możemy je wykorzystać.
– Dlatego najprostszym rozwiązaniem 
jest zasłonięcie szklanych fasad żaluzjami. 
Muszą to być przesłony zewnętrzne – takie, 
które ograniczają dostęp promieniowania 
słonecznego do wnętrza budynku. Mogą to 
być żaluzje poziome, pionowe, stałe, przesu-
wane, siatkowe, rolety, a w domach jedno-
rodzinnych także okapy – obojętnie. Ważne, 
żeby skutecznie ograniczały dopływ energii.

Ja mam rolety bambusowe, dzięki nim 
nawet w najgorętszy dzień szyba jest od 
środka chłodna.
– I co, zasłaniają panu widoki?

Nie, wszystko świetnie widać, lepiej niż 
przez fi ranki.
– Ludzkie oczy są tak skonstruowane, że 
ledwie 3 proc. przezierności okna daje nam 
wrażenie otwartej przestrzeni.

A czy pańscy klienci proszą o to, żeby 
zaprojektować im zieleń naokoło domu?
– Coraz częściej. Zieleń powinna być 
projektowana razem z budynkiem. Obie 
przestrzenie mogą się przecież przenikać. 
Zielony dach świetnie izoluje przed chło-
dem i ciepłem. Podobnie zielone fasady, np. 
te porośnięte bluszczem.

Zdarza się, że na działce rosną stare 
drzewa. Nie zawsze trzeba je usuwać. Można 
przecież wkomponować dom w zieleń. Drze-
wa rosną przez dekady, wycięcie każdego to 
ogromna strata, także dla klimatu budynku, 
bo drzewo obniża o dobrych kilka stopni 
temperaturę powietrza pod koroną.

Architekt zawsze rozpoczyna pracę 
od analizy kontekstu. Innymi słowy, musi 
zrobić rekonesans okolicy, w której ma 
budować. Żeby odpowiednio – względem 
stron świata, ale nie tylko – ulokować 
projekt na działce. Przy okazji powinien 
uwzględnić zieleń.

Dopiero potem możemy rozmawiać 
o konstrukcji i technologii.

Z czego by pan budował, żeby dom był 
przyjazny i dla środowiska, i dla miesz-
kańców?
– Przede wszystkim z lokalnych materia-
łów. Bo proces budowy, w tym transport, 
też się wlicza w bilans energetyczny bu-
dynku.

W Polsce budowałbym z drewna. Nie 
z bali, zaproponowałbym dom w jak 
najprostszej formie (taki traci najmniej 
energii, bo ma najmniejszą powierzchnię 
ścian zewnętrznych w stosunku do kuba-
tury) o konstrukcji szkieletowej wykonanej 
z drewna pochodzącego z lasów gospodar-
czych, które są de facto plantacjami drzew. 
Nie tylko krótko go się buduje – czasem 
ledwie w miesiąc można postawić stan 
surowy zamknięty – ale jego ściany prawie 
w całości można wypełnić izolacją, tworząc 
porządny termos.

Izolacją ze sprasowanej słomy?
– Wiem, że i tak domy skutecznie się izolu-
je, choć sam nigdy słomy nie stosowałem. 
Zaproponowałbym albo wełnę mineralną, 
albo drzewną. Dzięki temu możemy zbu-
dować dom, który z pyłu powstał i w pył się 
obróci. Jest bardzo trwały, ale po ewentu-
alnej rozbiórce albo remoncie nie zanie-
czyszcza środowiska – drewno z rozbiórki 
można zresztą wykorzystać ponownie – jak 
ten ocieplony styropianem.

A na dodatek taki dom oddycha i lepiej 
w nim się mieszka.

To wystarczy?
– Nie, ale to podstawa. Projektujemy też 
wentylację mechaniczną, a nie zwykłą, gra-
witacyjną. Dzięki temu nie przepuszczamy 
przez dom surowego powietrza z zewnątrz, 
tylko w przewodzie rekuperacyjnym 
wymieniamy ciepło pomiędzy powietrzem 
wypuszczanym i wpuszczanym.

Nowoczesne wymienniki potrafi ą oddać 
blisko 90 proc. energii! W ten sposób zimą 
ogrzewamy powietrze wpływające do 
budynku, a latem je schładzamy.

Można też połączyć wentylację mecha-
niczną z klimatyzacją, choć nie polecam 
jej w domach jednorodzinnych, bo zużywa 
sporo energii elektrycznej.

A warto budować piwnicę, która latem 
schłodzi nam dom, a zimą dostarczy 
powietrza cieplejszego od tego na ze-
wnątrz?

– Może zwykłą jamę, komorę, jak kiedyś się 
budowało? Ale nie spotkałem się z klienta-
mi, którzy by tego chcieli. Wkopywanie się 
w ziemię to znacznie wyższe koszty budo-
wy. Choć w architekturze arabskiej stosuje 
się wieże wentylacyjne, które zasysają 
powietrze pod ziemię i schłodzone wpusz-
czają do budynku.

Obecnie w domach przeważają ciemne 
dachy, które latem mocno się nagrzewa-
ją. Co można z tym zrobić?
– Nie kłaść ciemnych dachów! Można je też 
przykryć kolektorami słonecznymi, które 
podgrzewają wodę, i panelami fotowolta-
icznymi produkującymi prąd. Pomiędzy 
nimi a dachem zawsze jest jakaś szczelina 
izolacyjna, dzięki czemu skutecznie osła-
niają one dach przed nagrzaniem – tak jak 
żaluzje zewnętrzne na oknach.

Warto do nich dodać pompę cieplną, 
która ogrzeje dom. A także ogrzewanie 
podłogowe, bo lepiej rozprowadza ciepło 
i wymaga niższej temperatury wody w in-
stalacji. Oraz zamontować energooszczęd-
ne źródła światła. No i centralny system 
sterowania energią oraz wentylacją.

Są proste i tanie systemy, które kontrolu-
je się z aplikacji w smartfonie i które poma-
gają utrzymać w domu dobry klimat.

Taki ekodom będzie  droższy?
– Nawet jeśli zainwestujemy o kilkadziesiąt 
tysięcy więcej, to oszczędzimy je podczas 
eksploatacji. l

Zieleń na dachu izoluje przed 
upałem. Podobnie bluszcz na 
fasadzie. Świetny klimat dają 

drzewa

BARTOSZ ŚWINIARSKI 
architekt
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Dom aktywny wybudowany kilka lat temu w Aarhus w Danii
Baterie słoneczne
Ogniwa fotowoltaiczne o łącznej 
powierzchni 50 m kw. pokrywają 
połowę dachu od strony połud- 
niowej. Według projektantów
cały prąd zużywany w domu 
aktywnym ma pochodzić właśnie
z tej dachowej elektrowni.

Kolektory słoneczne
Kolektory o łącznej powierzchni
6,7 m kw. mają dostarczyć
50-60 proc. energii (średnio
w ciągu całego roku) potrzebnej
do pod- grzania wody w kranach. 
Zimą dachowa ciepłownia
pomoże też w ogrzaniu domu.

Okna dachowe
Odpowiadają za doświetlanie, 
ogrzewanie i wentylację pomiesz- 
czeń. Uchyla je automatycznie 
system sterujący klimatem 
wewnątrz domu. Potrzebny
do tego prąd pochodzi z malutkich 
ogniw słonecznych.

Pompa ciepła
Dogrzewa dom i wodę, czerpiąc 
energię z powietrza przez pompę 
zainstalowaną na zewnątrz budyn- 
ku. Zimą dodatkowym elementem 
grzewczym jest mechaniczna 
wentylacja. Zainstalowane w niej 
wymienniki ciepła odzyskują 
energię z powietrza uciekającego 
na zewnątrz domu i ogrzewają nią 
chłodne powietrze wpływające do 
wewnątrz. Według założeń niskie 
zapotrzebowanie na energię 
cieplną ma być zapewnione przez 
duże przeszklenia ze szczelnych 
okien, bardzo dobrą izolację budyn- 
ku, uproszczenie systemu grzew- 
czego zapobiegające stratom 
energii, a także przez system 
komputerowy, który steruje 
klimatem wewnątrz domu.

Wentylacja
Pionowe okna wyposażono
w lufciki. Uchylane automatycznie 
zapewniają dopływ świeżego 
powietrza. Sterując nimi, a także 
uchylnymi oknami dachowymi
i żaluzjami, system komputerowy 
utrzymuje w domu stałą, przyjemną 
temperaturę i wilgotność powietrza. 
Duża wysokość pomieszczenia 
zapewnia skuteczną naturalną 
wentylację.

Ogrzewanie
Połowa energii potrzebnej
do ogrzania budynku jesienią, zimą
i wiosną pochodzić ma z promieni 
słonecznych wpadających przez 
bardzo dużą powierzchnię okien. 
Resztę zapewnią umieszczone
na dachu kolektory słoneczne
i ukryta wewnątrz domu pompa 
ciepła. W pokojach dziennych, 
kuchni i łazienkach zainstalowano 
ogrzewanie podłogowe. W sypial- 
niach grzeją kaloryfery. W każdym 
pomieszczeniu temperatura 
może być regulowana niezależnie.

Okna
Rozmieszczone ze wszystkich stron 
i na dachu zajmują 75 m kw. To aż 
40 proc. powierzchni podłogi, która 
w domu w Aarhus wynosi
190 m kw. W tradycyjnych domach 
stosunek powierzchni okien do po- 
wierzchni podłogi wynosi 20-25 proc. 
Po co mieszkańcom domu aktyw- 
nego tyle okien? Wpadające przez 
nie promienie słoneczne mają 
zapewnić nie tylko dużo światła,
ale także połowę energii potrzebnej  
do ogrzania budynku w chłodne 

miesiące. Okna umieszczone
w ścianach domu składają się
z trzech warstw szkła. Przestrzeń 
pomiędzy nimi wypełniono argonem. 
Futryny zbudowano z bardzo szczel- 
nego materiału helo-fibre. 
Wszystkie okna (dachowe i trady- 
cyjne) mogą zostać zasłonięte 
wewnętrznymi i zewnętrznym 
(sterowanymi automatycznie) 

żaluzjami. Nocą zapobiegają one 
wychłodzeniu domu, a w słoneczne 
dni chronią wnętrze przed upałem. 
Ich dziurkowana powierzchnia 
zapewnia widok na zewnątrz,
ale zatrzymuje prawie 90 proc. 
słonecznego promieniowania.

ogniwa słoneczne 
zasilające mechanizm 
elektryczny okna

wewnętrzna roleta 
chroniąca przed 

wyziębieniem w nocy

zewnętrzna roleta 
chroniąca przed 

przegrzaniem w dzień
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Wizyta u specjalisty 

Nietrzymanie 
moczu 
i problem 
z seksem
Część kobiet po czterdziestym roku życia 
zmaga się z nietrzymaniem moczu. Wiele z nich 
z tego powodu rezygnuje z życia seksualnego. 
Niepotrzebnie

ROZMOWA Z 
DR. HAB. N. MED. BARTOSZEM 
DYBOWSKIM*
urologiem

WOJCIECH MOSKAL: Nietrzymanie 
moczu to częsta dolegliwość kobiet?
DR HAB. N. MED. BARTOSZ DYBOWSKI: 
Może się pojawiać od czasu do czasu na-
wet u połowy dorosłej populacji kobiet. Dla 
10-15 proc. z nich to poważna uciążliwość, 
z którą muszą się zmagać na co dzień. 

Kobiety zgłaszają się wtedy po po-
moc do lekarza czy raczej wstydzą się 
o tym mówić?
– Na pewno jest to mniejsze tabu niż jesz-
cze 15-20 lat temu. Przyczyniła się do tego 
o wiele większa dostępność informacji 
w mediach, ale też np. reklamy różnych 
środków, w których w ogóle zaczęło się 
pojawiać hasło „nietrzymanie moczu”. 
To wszystko ułatwiło kobietom kontakt 
z lekarzem ginekologiem lub urologiem 
i ośmieliło do rozmawiania.

Dobrze byłoby jednak, gdyby urolog py-
tał o ewentualne nietrzymanie moczu tak-
że wtedy, gdy kobieta przychodzi do niego 
na wizytę z innym problemem. 

Jakie są przyczyny nietrzymania mo-
czu?
– To może być objawem kilku chorób. Tzw. 
wysiłkowe nietrzymanie moczu wystę-
pujące podczas kaszlu, kichania, zwięk-
szonego wysiłku, np. podczas ćwiczeń 
fizycznych, ma związek z uszkodzonym 
mechanizmem zwieracza i cewki moczo-
wej. Najczęściej wynika to z pewnych ge-
netycznych uwarunkowań sprawiających, 
że część osób ma silniejsze powięzi, wię-
zadła, a u innych jakość tkanki łącznej jest 
słabsza. 

To może mieć też związek z liczbą prze-
bytych ciąż i porodów i wiekiem, który 
też jest czynnikiem wpływającym na ja-
kość tkanki łącznej. Nietrzymaniu moczu 
sprzyja też otyłość. 

Z kolei nietrzymanie moczu z parcia 
występuje, gdy pęcherz kurczy się samoist-
nie z powodu osłabionej kontroli nad nim. 
Kobieta czuje wtedy silne, niespodziewane 
parcie na mocz.

Nietrzymanie moczu odbija się na 
życiu seksualnym kobiet?
– Część kobiet rzeczywiście zgłasza ten 
problem. Ale i w tym wypadku dobrze by 
było, gdyby urolog sam zapytał: czy i w ja-
kim zakresie nietrzymanie moczu utrud-
nia życie seksualne. Część kobiet od razu 
do tego nawiązuje, inne trzeba dopytać. 
Często zdarza się też, że to właśnie pro-
blemy z życiem seksualnym skłaniają te 
kobiety do wizyty u specjalisty i podjęcia 
aktywnego leczenia.

Kobiety, u których nietrzymanie moczu 
pojawia się sporadycznie, tylko raz na ja-
kiś czas, podczas wizyty u lekarza raczej 
tego nie zgłaszają. Robią to te, które mają 
z tym problem każdego dnia, dla których 
to wielkie utrudnienie codziennego życia.

Warto zaznaczyć, że to nie jest „żelazną 
regułą”, iż podczas stosunku przy takiej 
dolegliwości zawsze dochodzi do wycie-
ku moczu.

Oczywiście nie ma żadnych medycz-
nych wskazań do tego, by kobieta z nie-
trzymaniem moczu unikała życia seksu-
alnego. Tu raczej chodzi o jakieś zawsty-
dzenie, że taki problem się pojawia pod-
czas stosunku.

Czy są pozycje seksualne, które mogą 
utrudniać utrzymanie moczu w trak-
cie stosunku?
– Uważa się, że pozycje, w których silniej 
pobudzana jest przednia ściana pochwy, 
mogą wyzwalać nadreaktywność pęche-
rza i sprzyjać wyciekowi moczu. Wyni-
ka to z ułożenia pęcherza w stosunku do 
pochwy. Chodzi tu o wszystkie pozycje, 
w których mężczyzna znajduje się z tyłu 
partnerki, a ona jest odwrócona do niego 
plecami. 

Pozycja klasyczna (misjonarska), 
w trakcie której pobudzana jest głównie 

NIE MIESZAJ...

Hanna Stolińska-Fiedorowicz

...popcornu z solą 
i olejem palmowym

P
opcorn to niskokaloryczna przekąska. Zdrowsza od paluszków 
czy chipsów. Polecam ją szczególnie osobom, które pilnują kalorii 
w diecie, bo chcą schudnąć. Ma jedynie 40 kalorii w 100 gramach. 
Nie zawiera tłuszczów ani cukrów. Ma także błonnik (około 3 

gramów na 100 gramów produktu), który wpływa korzystnie na nasze 
trawienie. Jego zaletą jest także to, że nie ma glutenu, dlatego mogą go 
jeść osoby wrażliwe na ten składnik.

Ale by popcorn był tak niskokaloryczny, musi być odpowiednio przy-
rządzony. Jeśli posolimy go i dodamy do niego tłuszcz to jego kalorycz-
ność szybko wzrośnie nawet do 500 kalorii w 100 gramach. Kupiony 
gotowy popcorn jest kaloryczny, ponieważ ma dużo oleju palmowego. 

Dlatego zalecam zrobienie go samemu z ziaren na patelni lub wybra-
nie przeznaczonego do przygotowania w mikrofalówce. Zanim jednak 
go kupimy, przeczytajmy etykiety, które poinformują nie tylko o zawar-
tości tłuszczu i soli, lecz także sztucznych barwników, które występują 
w niektórych z nich. l
• dietetyczka

PRAWDA CZY MIT

Margit Kossobudzka

Bielactwo to skutek 
nadmiernego opalania się?

B
ielactwo, czyli białe łaty na skórze, to defekt pigmentacji. Nie 
można jednoznacznie powiedzieć, skąd się to odbarwienie 
bierze. Zwykle jest objawem zaburzeń o różnym podłożu, m.in. 
immunologicznym czy nerwowym.

Słońce nie wywołuje bielactwa, ale odbarwiona skóra to może być 
objaw innego schorzenia. 

– Jeśli zmiany są na tułowiu czy na dekolcie i zlewają się w gronka, to 
może być łupież pstry, choroba grzybicza – wyjaśnia dr n. med. Andrzej 
Szmurło, dermatolog z kliniki Nova Derm w Warszawie. 

– Grzyb, który ją wywołuje, produkuje substancję odbarwiającą 
skórę – kwas azelainowy. Takie miejsca się nie opalają, przez co są 
wyraźnie jaśniejsze. Pojedyncze białe kropki na skórze, wyglądające 
jak białe piegi, mogą też być skutkiem uszkodzeń słonecznych. Takie 
blizny posłoneczne są zazwyczaj wielkości ziarenka ryżu – tłumaczy 
lekarz. 

Bielactwo rzuca się w oczy przede wszystkim latem, gdy zdrowa 
skóra się opala, a odbarwiona nie. Zimą jest prawie niezauważalne. l

W liczbach  Pomysł

63 
MLN ZŁ
• przeznaczy Ministerstwo Zdrowia na 
remonty szpitali, ich wyposażenie, pro-
filaktykę, szkolenie kadry medycznej 
oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

T Y L KO  Z D R OW I E

• HERBATKA NA PATYKU. To produkt 
firmy Dary Natury. Patyczek, do które-
go przymocowana jest wiązka ekolo-
gicznie uprawianych ziół, nie zostawia 
fusów, ułatwia regulowanie intensyw-
ności naparu i zastępuje łyżeczkę. 
W jednym opakowaniu jest 8 herbatek. 
Cena ok. 33 zł

Przy nasilonym 
nietrzymaniu moczu stosuje 

się leczenie zabiegowe
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tylna ściana pochwy, teoretycznie jest 
tu bezpieczniejsza i powinna się wiązać 
z mniejszym ryzykiem wycieku moczu. 

Kobiety na ogół dobrze wiedzą, jakie 
pozycje są dla nich najlepsze, a jakie mogą 
wiązać się z dyskomfortem.

Przychodzi pacjentka, mówi, że ma 
problem z nietrzymaniem moczu, 
który również odbija się na jej życiu 
seksualnym. Co radzi jej urolog?

– Na pewno można jej poradzić, by starała 
się przed stosunkiem opróżnić pęcherz. 
Kluczowe jest jednak rozpoczęcie leczenia 
nietrzymania moczu. 

Proponuje się tu w pierwszej kolejno-
ści postępowanie zachowawcze, trening 
mięśni dna miednicy. Problem w tym, że 
w wielu przypadkach, już przy nasileniu 
nietrzymania moczu średniego stopnia, 
to nie wystarcza. Wtedy przechodzimy do 
leczenia zabiegowego.

Najbardziej obecnie popularna metoda 
polega na przezpochwowym wszczepieniu 
pod cewkę moczową tasiemki z tworzywa 
sztucznego. Jej zadaniem jest zapewnie-
nie cewce moczowej lepszego podparcia 
niż naturalne powięzi. Zapewnia to lepszy 
mechanizm trzymania moczu. 

Metody laserowe leczenia nietrzyma-
nia moczu nie mają na razie dowodów 
skuteczności uzyskanych w badaniach kli-
nicznych. l

T Y L KO  Z D R OW I E

* dr. hab. n. med. Bartosz 
Dybowski

• oddział urologii Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie

53
PROC. 

• nie ma ochoty 
na seks z powodu 
problemów 
zdrowotnych

Kobiety w sypialni

96 proc.
• deklaruje, że uprawia seks

55 proc.
• ma w życiu więcej niż jednego partnera 
seksualnego

39 proc. 
• do seksu zniechęca zła relacja z partnerem 

24 proc.
• powstrzymuje się przed uprawieniem seksu 
z powodu kompleksów

• Badania wśród kobiet w wieku 18-65 lat. 
Przeprowadzone w lutym 2019 r. przez ARC 
Rynek i Opinia na zlecenie firmy Gedeon 
Richter Sp z o.o. 

REKLAMA 33925318

FOT. SHUTTERSTOCK
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Mikrobiota przyzwycza-
jona do naszej codzien-
nej diety podczas za-
granicznych wyjazdów 
czasem się buntuje. Bie-
gunka, wymioty, gorączka 
mogą nam zepsuć urlop. 
Jak się przed tym zabez-
pieczyć?

ROZMOWA Z 
DR N. MED. PAWŁEM GRZESIOWSKIM*
immunologiem 

MARGIT KOSSOBUDZKA: Kilku moich 
znajomych, podróżując po południowej 
Europie, miało problemy żołądkowe. 
W dwóch przypadkach skończyło się 
to na wizycie w szpitalu i podawaniu 
kroplówek. Jedli w dobrych miejscach, 
pili sprawdzoną wodę, a mimo to zacho-
rowali. Dlaczego?
DR N. MED. PAWEŁ GRZESIOWSKI:  Trud-
no powiedzieć, co spotkało te konkretne 
osoby, ale jeśli nękały je wymioty i biegun-
ka, to jest duże prawdopodobieństwo, że 
złapały norowirusa. To bardzo groźny wirus 
– powoduje epidemie, chorują pasażerowie 
statków wycieczkowych, turyści w hotelach. 
Atakuje on ludzi w czasie letnich wypraw. 
Wirus ten błyskawicznie przenosi się przez 
kontakt z chorym oraz wspólne toalety, 
wodę, jedzenie itd. I może doprowadzić do 
tego, że osoba zakażona, zwłaszcza podczas 
upału, dosłownie pada z powodu szybkiego 
odwodnienia. Potocznie pacjenci nazywają 
tę chorobę grypą żołądkową.

Można uniknąć takiego zakażenia?
– Bardzo trudno. Jeśli ktoś ma jelito, mó-
wiąc kolokwialnie, w dobrym stanie, to ma 
większe szanse ustrzec się nieprzyjemności, 
ale nie ma żadnego leku, który by nas przez 
taką infekcją chronił. Trzeba oczywiście 
bardzo dbać o higienę, myć i dezynfekować 
ręce, unikać kontaktu z chorymi, ale to nie 
są metody dające 100 proc. pewności. 

Mówimy o patogenach i zakażeniach, 
a czy samo wyjeżdżanie i kontakt 
z nowym jedzeniem może spowodować 
w naszym brzuchu rewolucję?
– Tak. Zagraniczne podróże mają duży 
wpływ na mikrobiotę naszych jelit, czyli 
bakterie, wirusy i grzyby, które na co dzień 
je zasiedlają. 

W potrawach serwowanych w innych 
strefach klimatycznych są inne drobno-
ustroje, nawet jeśli jedzenie jest świeże. One 
mogą nie dawać żadnych objawów chorobo-
wych u osób rodzimych, a u nas spowodują 
biegunkę. 

Sporo osób jeździ dziś do Azji. Tam są 
lokalne patogeny, które są w większości 
przypadków bardziej niebezpieczne niż na-
sze rodzime. Są wielooporne na antybiotyki. 
Ostatnio w Polsce pojawił się pacjent z Azji 
zakażony cholerą. W jego jelitach oprócz tej 
bakterii stwierdzono wielooporne pałeczki 
jelitowe, które są w Polsce rzadkością.

Mieszkańcy rejonów, gdzie stosuje się 
masowo antybiotyki w rolnictwie i hodowli, 
są często skolonizowani różnymi patogen-
nymi mikrobami. Może się zdarzyć, że ktoś 
w tamtejszej kuchni przygotowując nam 
dobre jedzenie i nie wiedząc o tym, że jest 
skolonizowany przez groźne bakterie, prze-
nosi je na rękach, na kuchennych sprzętach, 
w tym, co nam podaje. 

Tamtejsza żywność i woda zawierają in-
ne drobnoustroje niż te, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. Tak samo zresztą w Afryce, 
Australii, Amerykach – w innych regionach 
świata niż te z naszej strefy geografi cznej. 

Egzotyczne jedzenie nie jest idealne dla 
jelit Europejczyka. 

Każdy ma ten problem?
– Jasne, że nie. W zależności od tego, jaki 
kto ma układ pokarmowy, radzi sobie z tym 
lepiej lub gorzej. Statystyki są jednak takie, 
że 30 proc. wyjeżdżających w inną strefę kli-
matyczną ma biegunkę.

A jak nie jadę w egzotyczne kraje, tylko 
np. do Hiszpanii czy Portugalii?
– Też się to zdarza. Tam także są przecież 
nowe produkty i inne mikroby, a tempera-
tury wysokie. W tych krajach najczęściej 
zatruwamy się owocami morza, bo są naj-
bardziej narażone na atak drobnoustrojów. 

Ale nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby 
mieć biegunkę – ludzie idą w Polsce na sushi 
i często mają rozwolnienie. W tych potra-

wach występują w dużych ilościach sos so-
jowy, ostre przyprawy czy glutaminian sodu 
– to kwestia nietypowych składników i do-
datków, do których trawienia nasze jelita 
nie są przystosowane. Często też reagujemy 
nadwrażliwością na tego typu pokarmy. Nie 
jest to alergia, ale właśnie nadwrażliwość. 
Trzeba pamiętać, że czym innym jest typo-
we zakażenie, a czym innym nietolerancja 
czy nadwrażliwość. Zakażenie najczęściej 
nie kończy się na trzech luźniejszych stol-
cach i jednodniowym bólu brzucha. 

W jelitach mamy wielogłową hydrę, czy-
li mikrobiotę z wielu rodzajów bakterii. 
A ona lubi jeść to, co jest jej znane.
– Tak. Co więcej, ta żywa tkanka jest w grun-
cie rzeczy bardzo konserwatywna. To nie 
jest tak, że jak gdzieś wyjedziemy, to już za 
trzy dni mamy inną mikrobiotę jelit – bar-
dziej lokalną. Zmiana mikrobioty to jest dłu-
gotrwały proces, co oznacza, że do lokalnej 
żywności, środowiska można się z czasem 
przyzwyczaić. Jednak pierwszych kilka dni, 
a nawet tygodni może być trudne. 

Możemy też trafi ć na skażone jedzenie 
i złapać groźną bakterię. Da się te-
go uniknąć?
– W odróżnieniu od zakażeń wirusowych, 
sytuacja jest trochę lepsza, bo można pró-
bować się chronić. Są badania, które mówią 
o tym, że przyjmowanie niektórych szcze-
pów probiotycznych może pomóc. Najwię-
cej prac jest na temat tropikalnych drożdży 
Saccharomyces boulardii wyizolowanych 
z owoców liczi i mangostanu. 

Po pierwsze, mają one bakteriocyny, czy-
li same w sobie działają przeciwbakteryjne. 
Po drugie, konkurują o tzw. miejsca wiąza-
nia do ścianek nabłonka jelita – przyklejają 
się do śluzówki jelita, przez co patogenne 
bakterie nie mają już miejsca.

Ostatnie badania mówią też o tym, że 
obecność tych probiotyków w jelicie po-
budza produkcję nieswoistych przeciwciał 
IgA. To niespecyfi czny, ale szeroki mecha-
nizm ochronny przed różnymi patogenami. 

A oprócz drożdży coś jeszcze pomaga?
– Są jeszcze pałeczki kwasu mlekowego 
z rodzaju Lactobacillus. Tu jest mniej ba-
dań, ale są prace pokazujące, że one rów-
nież mogą zapobiegać biegunce podróż-
nych. Mechanizm działania jest trochę in-
ny – one produkują kwas mlekowy, który 
jest uniwersalnym środkiem hamującym 
rozwój bakterii, dodatkowo kwaśne pH po-
woduje, że bakterie chorobotwórcze wol-
niej się namnażają. Oczywiście, tu też jest 
element konkurencji o miejsca na śluzów-
ce jelita, którą lactobacillusy wygrywają, 
ponieważ są elementem naszej naturalnej 
mikrobioty jelit. 

Najwięcej badań wykonano ze szczepem 
Lactobacillus rhamnosus GG, ale bardzo 
możliwe, że inne szczepy lactobacillusów 
też mogą zmniejszać ryzyko biegunki. Jed-
nak potrzeba więcej badań. 

Jak brać probiotyki?
– Trzeba je zażywać przez cały wyjazd – roz-
począć dzień, dwa przed podróżą. Bierzemy 
je codziennie, najlepiej w trakcie śniadania. 

Ile?
– Dawkę dobową, zalecaną przez producen-
ta. Nie ma też sensu brać ich dłużej niż kilka 
dni po powrocie z wyjazdu. Są badania, któ-
re pokazują, że przedłużanie kuracji probio-
tykami u osób zdrowych niekoniecznie musi 
być takie dobre, bo jednak zaburza propor-
cje fi zjologicznych składników mikrobioty. 

Można z nimi przesadzić, jak ze wszyst-
kim, i dostać... biegunki po probiotykach. 

Znam pacjentów, którzy przyjmowali 
trzy różne preparaty priobiotyczne. W każ-
dym jest trochę „czegoś”, po czym się oka-
zało, że tego „czegoś” było jednak za dużo. 

Można też oczywiście przyjmować pro-
biotyki naturalnego pochodzenia zawarte 
w jogurtach czy kiszonkach. 

Probiotyki mają udowodnione działanie 
profi laktyczne, ale są również badania, któ-
re dowodzą, że jak już wystąpi u nas biegun-
ka, to przyjmując probiotyki, skracamy czas 
jej trwania!

T Y L KO  Z D R OW I E

Przyjmowanie probiotyków 
najlepiej rozpocząć dzień lub 

dwa przed podróżą

DR N. MED. PAWEŁ GRZESIOWSKI

• Egzotyczne jedzenie nie jest idealne dla jelit Europejczyka, bo ma drobnoustroje inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni

Układ pokarmowy w podróży 

Jelita wariują na wakacjach
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Poradnik

Fragment książki

Gdy mocz 
pachnie inaczej 

Mocz rzadko kiedy pachnie 
ładnie, ale zdarza się, że jego 
zapach jest wyjątkowo odra-
żający. 

Dr Christopher Kelly
dr Marc Eisenberg

Jeżeli woń unosząca się z muszli 
klozetowej sprawia, że się krztu-
sisz i dławisz, prawdopodobnie 
masz problem.

Przede wszystkim zastanów 
się, czy nie jadłeś ostatnimi cza-
sy szparagów. Nawet mała ich 
ilość potrafi  nieźle nasmrodzić. 
Zauważył to jeszcze w XVIII w. 
Benjamin Franklin, który zano-
tował: „Kilka pędów szparagów 
sprawia, że mocz ma odrażający 
zapach”*. 

(Zważ, że połowa ludzi nie jest 
tego świadoma – nie dlatego, że ich 
mocz nawet po szparagach pach-
nie różami, lecz z tego względu, 
że ich narząd powonienia nie jest 
w stanie wyczuć tych konkretnych 
związków chemicznych, które 
składają się na odór). 

Jeżeli nie jadłeś szparagów, 
a twój mocz roztacza nieprzyjem-
ny zapach, najprawdopodobniej 
masz infekcję układu moczowego. 
Diagnoza jest tym pewniejsza, gdy 
odczuwasz potrzebę częstego odda-
wania moczu oraz ból przy tej czyn-
ności, jak również zauważyłeś, że 
twój mocz ma nienaturalną barwę. 
Umów się na wizytę u swojego leka-
rza rodzinnego, ponieważ musisz 
przejść kurację antybiotykową. 
* Fragment listu Benjamina Fran-
klina do Akademii Królewskiej 
w Brukseli, 1781 r. 

dr Christopher Kelly, 
dr Marc Eisenberg

„Chyba umie-
ram. Panikować 
czy wyluzo-
wać?”, 
przeł. Urszula 
Gardner 

wydawnictwo 
Insignis

• Szparagi 
zawierają 

siarkę wcho-
dzącą w skład 

metanotiolu. 
To organicz-

ny związek 
chemiczny 

występu-
jący także 

w zepsutych 
jajkach, ce-

buli, czosnku 
oraz wyzie-

wach wulka-
nicznych FOT. 

SHUTTERSTOCK

Tarcza ochronna w jelitach 
Jak dbać o dobre bakterie

Błona śluzowa jelit 
człowieka jest naj-
większą powierzch-

nią, która łączy świat we-
wnętrzny ze środowiskiem 
zewnętrznym. Tą linią gra-
niczną jest jedna warstwa 
nabłonka, który jest fi zjo-
logicznie przepuszczalny, 
by to, co jemy, przenikało 
do krwi. Nabłonek jelitowy 
jest fi zjologicznym sitkiem.

W jego komórkach 
zachodzą procesy wchła-
niania wody i elektrolitów 
oraz składników odżyw-
czych z diety. Do komó-
rek nabłonka jelitowego 
przylegają probiotyczne 
bakterie jelitowe. Tworzą 
ochronną warstwę, tzw. 

biofi lm, bo jest ich w jelicie 
bardzo dużo. W jelicie 
grubym mamy ok. 
1,5 kg bakterii.

Między komórkami na-
błonka są ścisłe połączenia, 
które zabezpieczają przed 
wnikaniem do krwiobiegu 
patogenów, substancji 
toksycznych oraz innych 
czynników prozapalnych. 
Jelito nie przepuszcza 
wszystkiego, prowadzi 
tzw. selektywny transport. 
Cały ten złożony układ nosi 
nazwę bariery jelitowej.

Utrata jej integralności 
m.in. pod wpływem stresu, 
antybiotyków, zatrucia 
pokarmowego podczas 
podróży czy ataku patoge-

nów sprawia, że chorobo-
twórcze mikroby i wszel-
kiego rodzaju antygeny 
znajdujące się w świetle 
jelita mogą dostawać się 
do krwiobiegu i w konse-
kwencji do każdej komórki 
naszego organizmu.

O zdrową barierę jeli-
tową powinniśmy dbać 
na co dzień, stosując 
urozmaiconą dietę bogatą 
w warzywa, owoce i natu-
ralne probiotyki zawarte 
w fermentowanych pro-
duktach. Można ją jednak 
nieco wesprzeć i uszczelnić 
odpowiednimi szczepa-
mi probiotycznymi, gdy 
wyjeżdżamy w inne strefy 
klimatyczne. 

T Y L KO  Z D R OW I E

Każdemu pacjentowi, który zgłasza się 
do naszego Centrum po poradę medycyny 
podróży, zalecamy ich stosowanie. 

Dzieciom też można podawać takie pro-
biotyki?
– Jak najbardziej! W szczególności dzie-
ciom, bo one są najbardziej narażone na za-
każenie, choćby z racji dawki bakterii, które 
mogą u nich wywołać chorobę. Wystarczy, 
że takie małe dziecko połknie niewielki kęs 
zatrutego jedzenia i już ma problem. Doro-
sły musi tej dawki zakażającej przyjąć wię-
cej. Preparaty dla dzieci są w kroplach lub 
w proszku. 

Można je brać z każdym jedzeniem 
czy piciem?
– Tak, oprócz alkoholu. To są żywe mikroby 
i jeśli weźmiemy tabletkę z probiotykiem, 
a potem napijemy się wina, to w żołądku 
część bakterii zginie. 

A czy można je brać z innymi lekami, 
gdy ktoś np. stosuje przewlekle prepara-
ty np. na nadciśnienie?

– Można, to nie przeszkadza. Jedyne ogra-
niczenie to krwawa biegunka. Wtedy lepiej 
nie brać niczego, tylko zgłosić się do leka-
rza, bo przez mikrouszkodzenia jelit pro-
biotyki mogą dostać się do krwi, a to już 
jest niebezpieczne. Nie bierzemy ich też 
wtedy, gdy istnieje podejrzenie niedrożno-
ści jelit, czyli tzw. cisza w jelitach, ponie-
waż nagromadzone probiotyczne bakterie 
mogą przedostać się do krwi i spowodo-
wać sepsę. Natomiast przeciwwskazaniem 
nie jest gorączka. Wtedy najczęściej i tak 
idziemy do lekarza, który często przepisu-
je antybiotyk, a wtedy probiotyki są rów-
nież wskazane. +

dr n. med. Paweł 
Grzesiowski 

• jest ekspertem profilaktyki zakażeń, pre-
kursorem przeszczepów mikrobioty jelitowej 
z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Reha-
bilitacji w Warszawie. 

REKLAMA 33920379
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33927077.n

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach

pod sygn. akt II Ns 690/17 toczy się z wniosku Anny

Deptuły postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po:

- Stefanie Janie Stańczyku, synu Józefa i Marty,

urodzonym w dniu 15 czerwca 1937 roku

w Katowicach, zmarłym w dniu 15 września 1997

roku w Katowicach, mającym ostatnie miejsce

zwykłego pobytu w Katowicach,

- Franciszce Sabinie Stańczyk, z domu Płatkowskiej,

córce Jana i Walerii, urodzonej w dniu 10

października 1934 roku, zmarłej w dniu 1 czerwca

2017 roku w Katowicach, mającej ostatnie miejsce

zwykłego pobytu w Katowicach.

Wnioskodawczym wniosła o stwierdzenie nabycia

spadku na podstawie ustawy po Stefanie Stańczyku

oraz po Franciszce Stańczyk na swoją rzecz na

podstawie testamentu.

Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3

miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia

zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili swoje

prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą

zostać pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku.

33926960.n

§

W Są dzie Re jo no wym w My sło wi cach
z wnio sku Gmi ny My sło wi ce – Miej skie go
Za rzą du Gos po dar ki Ko mu nal nej zo sta ło
wszczę te po stę po wa nie o stwier dze nie na -
by cia spad ku po Pa wle Ko man de ra zmar -
łym w dniu 14 lu te go 2015 ro ku
w Imie li nie, wdow cu, któ re go ma jąt ku nie
usta lo no.
Wzy wa się spad ko bier ców Pa wła Ko man de -
ry, aby w ter mi nie 3 (trzech) mie się cy od
uka za nia się ni niej sze go ogło sze nia zgło si -
li się i udo wod ni li na by cie spad ku, gdyż
w prze ciw nym ra zie mo gą być po mi nię ci
w po sta no wie niu o stwier dze nie na by cia
spad ku.

33926953.n

§

OGŁO SZE NIE
W Są dzie Re jo no wym w Ja worz nie, Wy dzia le
I Cy wil nym, w spra wie sygn. akt I.Ns.70/19 za -
wi sła spra wa z wnio sku El żbie ty Zie liń skiej
o stwier dze nie na by cia spad ku po Anie li Spy -
ra z do mu Ślu sar czyk, cór ce Jó ze fa i Do ro ty,
zmar łej w dniu 12 mar ca 1988 r. w Ja worz nie,
osta t nio sta le za miesz ka łej w Ja worz nie oraz
Sąd wzy wa wszyst kich spad ko bier ców, aby
w cią gu 3 mie się cy od dnia uka za nia się te go
ogło sze nia zgło si li się w Są dzie Re jo no wym
w Ja worz nie i wy ka za li swo je pra wa do spad -
ku, gdyż w prze ciw nym ra zie mo gą zo stać po -
mi nię ci w po sta no wie niu o stwier dze nie
na by cia spad ku.

33927059.n

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód

w Katowicach pod sygn. akt I Ns 47/18 toczy się

z wniosku Miasta Katowice postępowanie

o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie

Czechowskim, synu Henryka i Emilii ur.

14.04.1947 r. w Poznaniu, zm. 23.04.2017r.

w Chorzowie, mającej ostatnie miejsce zwykłego

pobytu w Katowicach. Wnioskodawca wniósł

o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie

ustawy. Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu 3

miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia

zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż

w przeciwnym razie mogą być pominięci

w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. 

Asesor Sądu Rejonowego

Maja Pikiewicz

33926643

Sygn. akt I Ns 15/19

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 15/19
toczy się sprawa z wniosku Barbary Widloch 

o stwierdzenie nabycia spadku po
STANISŁAWIE SPRZĄCZKOWSKIM, 

synu Antoniego i Bronisławy, urodzonym dnia 20 marca
1936 roku w miejscowości Gołąbek, zmarłym dnia 
10 listopada 2018 roku w Zabrzu, ostatnio stale
zamieszkałym w Zabrzu, którego ostatnim miejscem
zwykłego pobytu było Zabrze.

Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od
dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

33927317.n

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-

Południe w Warszawie, Wydziale VII

Cywilnym, pod sygnaturą akt VII Ns

607/17 toczy się postępowanie z wniosku

Barbary Juzala o stwierdzenie nabycia spadku po

Julii Antoninie Tuliszko, córce Antoniego i Zofii,

urodzonej w dniu 19 stycznia 1934 roku

w Łomży, ostatnio stale zamieszkałej

w Warszawie przy ul. Saskiej 48 lok. 16, zmarłej

w dniu 12 lipca 2016 roku w Warszawie. Sąd

wzywa wszystkich spadkobierców Julii Antoniny

Tuliszko, aby w terminie 3 miesięcy od daty

ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się

w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku,

gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci

w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

§

33927803.n

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-
Północ w Gdańsku w Wydziale XIII
Cywilnym pod sygn. akt XIII Ns 128/16 

toczy się postępowanie z wniosku
Grzegorza Szydłowskiego o stwierdzenie
nabycia spadku po Januszu Wincencie
Korol zmarłym dnia 20.04.2015r.
w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałym
w Gdańsku. Sąd wzywa spadkobierców,
aby w terminie 3 miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-
Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie
zostaną pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

33927718.n

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ 
w Gdańsku w Wydziale XIII Cywilnym 
pod sygn. akt XIII Ns 1176/17 

toczy się postępowanie z wniosku Grażyny
Wojdat o stwierdzenie nabycia spadku 
po Winicjuszu Aleksandrze Wojdat ur.
21.07.1946 r., zmarłym dnia 10.05.2017 r.
w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałym
w Gdańsku. Sąd wzywa spadkobierców,
aby w terminie 3 miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-
Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie 
zostaną pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

33927409.n

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

Podyplomowego

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie robót budowlanych

dotyczących termomodernizacji

budynków CMKP w Warszawie. 

Dokumentacja postępowania

dostępna jest pod adresem: 

https://cmkp.eb2b.com.pl, 

nr sprawy: ZP-560-2/2019.

33927502.n

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale
Cywilnym toczy się sprawa o zmianę
postanowienia Sądu Rejonowego w Przemyślu
z dnia 18 maja 1989 r. (sygn. akt Ns 425/87)
zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku po Eugenii Paździornej, c.
Michała i Marianny, zmarłej dnia 27 kwietnia
1984 r. w Rzeszowie, ostatnio przed śmiercią
przebywającej w Dynowie.
Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej,
aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie
mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.

33927416.n

W Sądzie Rejonowym w Żywcu Wydziale
I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 971/18
toczy się postępowanie z wniosku Roberta
Szostok o stwierdzenie nabycia spadku 
po Władysławie Klimczaku s. Józefa i Marii
ur. 10.05.1935r, a zmarły 12.11.2003r.
w Bystrej, ostatnio przed śmiercią
zamieszkałym w Przyborowie.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się
niniejszego ogłoszenia, zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.

33927672

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku w Wydziale XIII Cywilnym pod

sygn. akt XIII Ns 549/18 

toczy się postępowanie z wniosku Dominika
Koreń o stwierdzenie nabycia spadku po
Aleksandrze Kurzyk, z d. Lerman urodzonej dnia
6 maja 1942 r. w Białymstoku, zmarłej dnia 24
marca 2018 r. w Gdańsku, ostatnio stale
zamieszkałej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej
579. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie
3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

33927321.n

POSIADAMY 
DO SPRZEDAŻY
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE

Z ZABUDOWANIAMI

2,8647 ha

Tel. 32 643 14 15

www.pwik.olkusz.pl 

www.bip.pwik-olkusz.akcessnet.net 

33927257.n

Syndyk NOSTER Sp. z o.o.
w upadłości w Warszawie 

ogłasza przetarg na sprzedaż
przedsiębiorstwa Upadłego w całości tj: 
nieruchomości, ruchomości, należności. 
Cena wywoławcza wynosi 385 050,00 zł 

Otwarcie ofert 19.07.2019r., o godz. 13;00
w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st.

Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14.

Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, że zapoznał się z treścią
Warunków przetargu oraz ze stanem

faktycznym i prawnym całości przedmiotu
przetargu.

Warunki przetargudostępne są w Biurze
Syndyka, tel. 22 58 14 684.

Operat szacunkowy dostępny jest w budynku
Sądu (czytelnia akt).

33927254.n

O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział I Cywilny ogłasza,
że wszczął pod sygnaturą akt I Ns 251/19 postępowanie
z wniosku Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 

uznanie za zmarłego 
BRONISŁAWA SWOBODY 
(nr PESEL 32091204151), syna Stanisława Anastazji z domu
Kowol, urodzonego 12 września 1932 r. w Radlinie, ostatnio
zamieszkałego w Marklowicach. Zaginiony ostatni raz był
widziany 5 lipca 1994 roku w miejscu swojego zamieszkania
w Marklowicach przy ulicy Kormoranów 5. We wrześniu 1994
roku pracownik socjalny MOPS zgłosił zaginięcie Bronisława
Swobody, którego poszukiwania nie odniosły żadnego skutku.
Dalsze losy zaginionego nie są znane.
Sąd wzywa Bronisława Swobodę, aby w terminie czterech miesięcy
zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za
zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą
udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie czterech
miesięcy przekazały je sądowi.

33927260.n

W Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-
Koźlu, Wydziale I Cywilnym, 

pod sygnaturą akt I Ns 580/16 zawisła sprawa
z wniosku Bożeny Jabłońskiej 

O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU 
PO ALFREDZIE DZIONEK 

zmarłej w dniu 22.05.2016r. w Kędzierzynie-
Koźlu, ostatnio zamieszkałej w Kędzierzynie-
Koźlu. Sąd wzywa wszystkie zainteresowane
osoby aby w terminie 3 miesięcy od ukazania

się niniejszego ogłoszenia stawiły się 
w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

i wykazały swoje prawa do w/w 
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą 

być pominięte w postanowieniu
o stwierdzenie nabycia spadku.

33927287.n

OG ŁO SZE NIE

Sąd Re jo no wy Poz nań -Grun wald i Je ży ce w

Poz na niu Wy dział I Cy wil ny og ła sza, że to czy

się przed nim pod sy gna tu rą akt: I Ns

302/19 z wnio sku Cze sła wy Ba zant po stę -

po wa nie o stwier dze nie na by cia spad ku po

Hen ry ce Ha li nie Mo czyk, uro dzo nej 25 wrześ -

nia 1922 r. w Poz na niu, cór ce Fran cisz ka i

Fran cisz ki, zmar łej 27 grud nia 2018 r. w Poz -

na niu, ostat nio za miesz ka łej w Poz na niu.

Sąd wzy wa za in te re so wa nych w spra wie, aby

w ter mi nie 3 mie się cy od da ty pub li ka cji ni -

niej sze go og ło sze nia zgło si li się do tu tej sze -

go Są du Re jo no we go i udo wod ni li na by cie

spad ku, pod ry go rem po mi nię cia w po sta no -

wie niu o stwier dze niu na by cia spad ku.

33927292.n

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa
– Krowodrzy w Krakowie do sygn. 

akt I Ns 345/19/K, 

z wniosku Stanisława Gary, Władysława Świadka
toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po
Ludwice Kuglin z domu Wiecheć, córce Piotra i Kata-
rzyny, urodzonej 3 czerwca 1907 r. w Kamieniu, ostat-
nio zamieszkałej w Kamieniu, gmina Czernichów,
zmarłej w Kamieniu w dniu 20 lutego 1993 roku.
W związku z tym wzywa się wszystkich spadko-
bierców'; aby w ciągu 3 miesięcy zgłosili się i udo-
wodnili swoje prawo do spadku, gdyż
w przeciwnym razie, mogą być pominięci w po-
stanowieniu zmianie postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku.

33927296.n

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym we Włodawie, 

w sprawie I Ns 1 73/18, toczy się postępowanie
z wniosku Grzegorza Pieleckiego, zam. 22-200

Włodawa, ul. Kupały 32 – 
o uznanie za zmarłego ZYGMUNTA

STANISŁAWA PIELECKIEGO, 
syna Andrzeja i Alfredy z d. Jakubek, urodzonego

w dn. 2 maja 1952 roku w Kołaczach, ostatnio
zamieszkałego pod adresem: 22-200 Włodawa,
ul. Kupały 32, który w dniu 26 marca 2006 roku
wyszedł z domu i nigdy nie powrócił, przy czym

nie ujawniono jego zwłok.
Sąd wzywa, aby w terminie nie krótszym 
niż trzy miesiące i nie dłuższym niż sześć

miesięcy od ukazania się ogłoszenia zaginiony
zgłosiła się i przystąpił do sprawy. W przeciwnym

razie może być uznana za zmarłego.
Sąd wzywa wszystkie osoby mogące udzielić
wiadomości o zaginionym, aby w powyższym

terminie przekazały je sądowi.

33927301.n

W Sądzie Rejonowym w Przasnyszu 

toczy się postępowanie w sprawie I Ns 4/19

z wniosku Waldemara Kocińskiego 

o zasiedzenie nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 

655 o powierzchni 1,3110 ha, położonej

w Chorzelach, powiat przasnyski, województwo

mazowieckie, dla której nie ma urządzonej 

księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa osoby zainteresowane tą sprawą,

aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się

ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego

w Przasnyszu i udokumentowały swoje prawa,

gdyż w przeciwnym razie osoby te będą

pominięte w postępowaniu. 

33927304.n

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie

I Wydziałem Cywilnym toczy się w sprawie 

I Ns 324/14 postępowanie z wniosku

Asekuracja Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością w Sopocie o stwierdzenie

nabycia spadku po Zofii Bernackiej

z domu Mysiak córce Antoniego i Ewy z domu

Jaworska, na stałe ostatnio zamieszkałej

w Podlodówku Gmina Michów, zmarłej dnia

24 kwietnia 2006 r. w Lubartowie. Sąd wzywa

wszystkich zainteresowanych w sprawie,

a zwłaszcza następców prawnych

spadkodawczyni Zofii Bernackiej, aby

w terminie 3 miesięcy od ukazania się

ogłoszenia stawili się do Sądu i wykazali swoje

prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie

mogą być pominięci w postanowieniu

o stwierdzenie nabycia spadku.

33927311.n

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym 
w Płocku pod sygnaturą 

akt I Ns 696/18 
toczy się postępowanie z wniosku Anny Haliny
Walczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Ha-
linie Mazurek, córce Stanisława i Marii, nazwi-
sko rodowe Tywoniuk, ostatnio zamieszkałej
w Płocku przy ulicy Błonie 4 m. 16, zmarłej
w dniu 11 sierpnia 2018 r. w Płocku. Sąd wzywa
wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 mie-
sięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być po-
minięci w postanowieniu o stwierdzenie naby-
cia spadku.

33927518.n

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości położone w Katowicach: 

1. Przy ul. Leśnego Potoku 61, nieruchomość obejmuje: 
– prawo współwłasności w 3563/5040 częściach gruntu stanowiącego działki nr: 2277/37,

2276/37/ 1560/39 o łącznej pow. 1388 m2 objętych księga wieczystą KA1K/00045706/8; 
– prawo własności jednokondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 669,64 m2;
– prawo samoistnego posiadania nieruchomości od roku 1974.
UWAGI:
– działka 1563/37 o powierzchni 909 m2 częściowo zabudowana budynkiem objęta księgą wieczystą

KA1K/00004376/6 stanowi własność Miasta Katowice i jest użytkowana przez PSS „Społem” 
na czas nieoznaczony na podstawie umowy użytkowania

– obecnemu najemcy nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu praw do tej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości: 693.000,00 zł netto

2. Przy ul. Chrobrego 29, nieruchomość obejmuje:
Własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu użytkowego przy o pow. 77,0 m2 położonego
w budynku handlowo-usługowym znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST.
Lokal niesamodzielny, bez własnego wejścia frontowego i własnego przyłącza prądu, stanowi część
składową większego lokalu z jedynym wejściem głównym – większa część składowa całego lokalu
jest własnością osoby fizycznej zarządzającej obiema powierzchniami, której przysługuje prawo
pierwszeństwa do nabycia lokalu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 166.000,00 zł netto

3. Przy ul. Mysłowickiej 28, nieruchomość obejmuje:
Własnościowe spółdzielczego prawo do lokalu użytkowego przy o pow. 93,6 m2 położonego
w budynku handlowo-usługowym znajdujący się w zasobach Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Lokal funkcjonalnie połączony z przybudówką na terenie należącym do Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnemu najemcy lokalu (pizzeria) przysługuje prawo jego
pierwokupu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 103.000,00 zł netto

Warunki przetargu: 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z podaniem ceny netto za nieruchomość i proponowane

warunki płatności, numeru konta bankowego, w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio
„Przetarg – Leśnego Potoku” lub „Przetarg – Chrobrego” lub „Przetarg – Mysłowicka” na adres:
PSS „Społem” w Katowicach, 40-954 Katowice, Rynek 12 (pok. 611) w terminie do 19.07.2019r.
do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019r.

2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto bankowe 
Nr 54843700020010015526980003 najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia ofert.
W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet zadatku jak w punkcie 3b.
W przypadku wyboru innej oferty, wadium zostanie zwrócone oferentowi przelewem na wskazane
konto w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

3. Po wyborze oferty, zwycięzca przetargu zobowiązany będzie do:
a) zawarcia notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w terminie do 30 dni od daty

otwarcia ofert 
b) wpłaty zadatku w uzgodnionej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej.
5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od sprzedaży bez

podania przyczyn.

Dodatkowe informacje dostępne dla zainteresowanych w formie elektronicznej po zamówieniu drogą
mailową.
Kontakt: tel. 32 790 25 52, e-mail: lokale@spolem.katowice.pl, ogłoszenie również na stronie:
www.spolem.katowice.pl w dziale „Nieruchomości na sprzedaż”. 

33927226.n

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie

w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą

INs 388/17 toczy się postępowanie

z wniosku Banku PKO S.A. w Warszawie

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej

Małgorzacie Samsel zmarłej w dniu 

2 stycznia 2016 roku, ostatnio stale

zamieszkałej w Piasecznie. Sąd wzywa

wszystkich spadkobierców, aby w terminie

trzech miesięcy od ukazania się niniejszego

ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego

w Piasecznie I Wydział Cywilny i udowodnili

nabycie praw do spadku, gdyż w przeciwnym

razie mogą być pominięci w postępowaniu

o stwierdzenie nabycia spadku.

§

33927229.n

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie pod sygn.

akt I Ns 747/18 toczy się postępowanie

z wniosku Hanny Pasternak, zamieszkałej

w Konstancinie – Jeziornie przy ul.

Gąsiorowskiego 36, o uznanie za zmarłych:

- Antoniego Malinowskiego, syna Aleksandra i Zofii

z domu Chodasewicz, urodzonego w 1876 roku,

ostatnio zamieszkałego w miejscowości Słonim 

ul. Wejska 4 powiat Słonimski, województwo byłe

nowogródzkie (obecnie Białoruś),

- i jego żony Marii Malinowskiej, córki Bolesława i Alojzy

Brunak, urodzonej w 1889 roku, ostatnio zamieszkałej

Słonim ul. Wejska 4 powiat słonimski, województwo

byłe nowogródzkie (obecnie Białoruś).

Sąd wzywa zaginionych Antoniego Malinowskiego

i Marię Malinowskich, aby zgłosili się w terminie 3

miesięcy do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą być

uznani za zmarłego. Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie

osoby, które mogłyby udzielić wiadomości o zaginionych,

aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.

§
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33926975.n

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

z wniosku Andrzeja Wrony zostało

wszczęte postępowanie o stwierdzenie

nabycia spadku po Krystynie Szałajko

zmarłej w dniu 12 września 2010 roku

w Mysłowicach pozostającej w związku

małżeńskim z Janem Szałajko, której

majątku nie ustalono i Janie Szałajko,

zmarłym dnia 7 kwietnia 2014 roku

w Mysłowicach, wdowcu, którego

majątku nie ustalono. 

Wzywa się spadkobierców Krystyny

Szałajko i Jana Szałajko, aby w terminie

3 (trzech) miesięcy od ukazania się

niniejszego ogłoszenia zgłosili się

i udowodnili nabycie spadku, gdyż

w przeciwnym razie mogą być pominięci

w postanowieniu o stwierdzenie nabycia

spadku.

33927394

Sąd Re jo no wy X Wy dział Cy wil ny
w Ol szty nie in for mu je, że pod
sygn. akt X Ns 338/18 to czy się
po stę po wa nie z wnio sku Gmi ny
Pur da o stwier dze nie na by cia
spad ku po Ja ku bie Nig bur zmar -
łym dnia 9 ma ja 1946 r.
Sąd wzy wa spad ko bier ców Ja ku -
ba Nig bur, aby w cią gu 3 (trzech)
mie się cy od da ty uka za nia się
og ło sze nia zgło si li się i udo wod -
ni li na by cie spad ku pod ry go rem
po mię cia w po sta no wie niu
o stwier dze niu na by cia spad ku.

33927393.n

Prokuratura Rejonowa w Dębicy nadzorowała dochodzenie w sprawie doprowadzenia

w okresie od 27.12.2017r. do 20.11.2018r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

wielu osób w kwocie nie mniejszej niż 87.772,52 zł przez Pawła Szczerbińskiego

Agencja Artystyczna ARENA, poprzez sprzedaż biletów na stronie www.tropicalvibe.pl

oraz www.czadfestiwal.pl na wydarzenie artystyczne Czad Festiwal oraz Tropical Vibe,

które to wydarzenia nie odbyły się, a pieniądze za zakupione bilety nie zostały

zwrócone osobom pokrzywdzonym tj. o czyn z art. 286 § 1 kk.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy działając na podstawie art. 131 § 2 kpk

zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie, że w dniu 24.06.2019r.

zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie wobec

braku znamion czynu zabronionego.

Jednocześnie informuje się wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie , iż w terminie

zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia mogą składać w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy

ul. 3 Maja 2 wnioski o doręczenie odpisu powyższego postanowienia.

33925296

SZPITAL WOJEWÓDZKI 

IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ w Tarnowie 

zaprasza wszystkich zainteresowanych 

na spotkanie informacyjne:

1. Cel: Prezentacja potencjału inwestycyjnego

dwóch wolnostojących budynków

zlokalizowanych na działce 33/24 obręb

221 o powierzchni użytkowej ok. 2 800 m

kw. każdy z nich.

2. Wypracowanie kierunków inwestycyjnych

dogodnych dla potencjalnych Inwestorów.

Data i miejsce spotkania: 25.07.2019

godz. 11.00

Telefon kontaktowy: 14 6315 460, 

14 6315 202

33926368.n33927598.n

PPG.6840.29.2018
Liszki, dnia 27 czerwca 2019 roku 

Wyciąg z ogłoszenia 

Wójt Gminy Liszki
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnikowie
gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem

ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha, objętej
księgą wieczystą nr KR1K/00019577/1.

Wójt Gminy Liszki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
z późn. zmian.) ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha
położoną w Mnikowie, gmina Liszki, objętej księgą wieczystą
nr KR1K/00019577/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
– 2.815.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

(słownie: dwa miliony osiemset piętnaście złotych 00/100) 

Wadium dla wyżej wymienionej nieruchomości
wynosi – 500.000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Mnikowie gmina Liszki stanowiącej
działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2121/2
o pow. 2,2882ha, odbędzie się w dniu 02 września
2019 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS – Liszki
nr 1 (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 500.000,00 zł należy wpłacić 
do dnia 27 sierpnia 2019 roku na rachunek Urzędu
Gminy Liszki nr: 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014
prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział w Liszkach. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez
uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej
wysokości i terminie – w tytule należy podać, 
że „wadium dotyczy przetargu na działkę nr 2121/2
położoną w Mnikowie”.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium
w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej wysokości i terminie.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na
konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść niniejszego ogłoszenia zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki – Liszki nr 94
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki i na stronie
internetowej www.liszki.pl w zakładce Aktualności/Sprzedaż
działek gminnych.

Informacji można uzyskać także osobiście w Urzędzie Gminy
Liszki, Liszki nr 94 pokój nr 3 (Geodezja) lub telefonicznie: 
12 257-65-57 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Liszki

w w w . i n f o p u b l i k a t o r . p l

33926974.n

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny

informuje, iż pod sygnaturą I Ns 169/18 toczy się

w tutejszym Sądzie z wniosku Joanny Stachowskiej

i Lucyny Synowiec postępowanie w sprawie

o zasiedzenie udziału w wysokości 1/2 (jedna druga)

w prawie własności nieruchomości składającej się

z niezabudowanej działki gruntu oznaczonej

numerami ewidencyjnymi 30 i 31 o łącznej pow.

0,3060 ha położonej w Imielinie, dla której Sąd

Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą

numer KA1L/00015599/6, której ujawnionymi

współwłaścicielami po 1/4 (jedna czwarta) części są

Marcin Boba i Regina Boba. Sąd wzywa ich

spadkobierców oraz inne osoby zainteresowane, aby

w terminie 3 miesięcy od ukazania się powyższego

ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym

w Mysłowicach, gdyż w przeciwnym razie mogą

zostać pominięci w sprawie, a Sąd stwierdzi

zasiedzenie, jeżeli przesłanki do niego zostaną

udowodnione.

33926961

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa

– Podgórza w Krakowie pod sygn. akt I Ns

726/17/P toczy się postępowanie z wniosku

Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

z udziałem Jolanty Habryn, małoletniej

Martyny Habryn, małoletniego Konrada

Habryn, Artura Oplustil, małoletniego

Krzysztofa Oplustil, małoletniego Bartosza

Oplustil, Jana Szewczyk, Janiny Szewczyk,

Elżbiety Domagała, Marcina Domagały,

Grzegorza Domagały, małoletniej Darii

Domagały, małoletniego Tomasza Domagały,

Moniki Filla, małoletniego Huberta Filla,

Józefa Szewczyk, Gabrieli Gołębiowskiej,

małoletniej Elizy Gołębiowskiej, Sebastiana

Szewczyk, małoletniej Magdaleny Szewczyk,

Agnieszki Kaszuba, Gminy Miejskiej Kraków,

Wiktora Szewczyk, Danuty Pasek, Dominika

Szewczyk, Mirosławy Szutowskiej, Christiana

Aleksandrova, Katarzyny Dej, Agnieszki

Florczyk, Wiesławy Misiorskiej, Pauliny

Misiorskiej-Zawora, Łukasza Misiorskiego,

Michała Pasek, Magdaleny Żak-Witkowskiej,

Edyty Szewczyk, Michała Szewczyk, Kamili

Szutowskiej-Simon, małoletniego Viktora

Simon, Witolda Markiewicz, Edyty Mosoń,

Justyny Wojtowicz, Józefy Piekło, Jana

Jedynak, Mirosława Jedynak, Beaty

Jedynak, Wiesławy Nizioł, małoletniego Filipa

Pasek, małoletniego Kacpra Pasek,

małoletniej Mai Żak, małoletniego Jakuba

Zawora, małoletniego Szymona Zawora,

Michała Gęślak o stwierdzenie nabycia

spadku po Cecylii Marii Oplustil z d.

Szewczyk, c. Jana i Janiny z d. Jurgała, ur.

02.11.1958 r. w Krakowie, a zmarłej w dniu

10.02.2017 r. w Krakowie.

Sąd wzywa spadkobierców po Cecylii Marii

Oplustil, aby w terminie 3 miesięcy od daty

ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili

się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje

prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie

mogą być pominięci w postanowieniu

o stwierdzeniu nabycia spadku.

33927216.n

W Są dzie Re jo no wym w So cha cze wie Wy -

dział I Cy wil ny pod sygn. I Ns 250/17 to -

czy się spra wa z wnio sku Rol ni czej

Spół dziel ni Pro duk cyj nej w Koz ło wie Bi -

sku pim o stwier dze nie na by cia w dro dze za sie -

dze nia włas no ści nie ru cho mo ści grun to wej

nie za bu do wa nej, oz na czo nej w ewi den cji grun tów

pro wa dzo nej przez Sta ro stwo Po wia to we w So -

cha cze wie ja ko dział ka nr 148 i 219 po ło żo na

w Koz ło wie Bi sku pim (gmi na No wa Su cha) o po -

wierz chni 2,212 ha, dla któ rej nie jest pro wa dzo -

na Księ ga Wie czy sta ani zbiór do ku men tów.

Wzy wa się wszyst kie za in te re so wa ne oso by, aby

w ter mi nie 3 mie się cy od uka za nia się og ło sze -

nia zgło si li i wy ka za li swo je pra wa do tej nie ru cho -

mo ści, gdyż w prze ciw nym ra zie Sąd stwier dzi

za sie dze nie, je że li zo sta nie ono udo wod nio ne.

§

33926947

§

OGŁO SZE NIE
Przed Są dem Re jo no wym dla Kra ko wa – Śród mie ścia
w Kra ko wie VI Wy dział Cy wil ny to czy się po stę po wa -
nie w spra wie o sy gna tu rze VI Ns 694/18/S z wnio -
sku Ase ku ra cji Sp. z o.o. w So po cie re pre zen to wa nej
przez rad cę praw ne go To ma sza Sa dow skie go
o stwier dze nie na by cia spad ku po Wie sła wie Bed -
nar czyk z do mu Kur kow ska, cór ce Ju liu sza i Sta ni sła -
wy, uro dzo nej dnia 15 ma ja 1939 ro ku w War sza wie,
zmar łej dnia 28 ma ja 2015 ro ku w Kra ko wie, osta t nio
sta le za miesz ka łej w miej sco wo ści Kra ków.

Sąd wzy wa spad ko bier ców zmar łej, aby w ter mi nie 3
mie się cy od da ty uka za nia się ogło sze nia zgło si li się
w tu tej szym Są dzie i udo wod ni li na by cie spad ku,
gdyż w prze ciw nym ra zie mo gą zo stać po mi nię ci
w po sta no wie niu o stwier dze niu na by cia spad ku po
Wie sła wie Bed nar czyk.

33927488.n

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI
Cywilny pod sygn. akt XI Ns 158/17 toczy się sprawa
z wniosku Janiny Sarnickiej o zasiedzenie
nieruchomości nr 5444 o pow. 0,2781 ha, grunty
orne, poł. w Dynowie, powiat rzeszowski,
województwo podkarpackie. Nieruchomość znajduje
się w posiadaniu Janiny Sarnickiej.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł
prawny do przedmiotowej nieruchomości,
a w szczególności Wojciecha Rybizak, Michała
Rybizak, Anielę Rybizak, Zofię Rybizak, Jędrzeja
Rybizak, Józefa Rybizak, Wawrzyńca Rybizak albo ich
następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od
opublikowania ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swe
prawa pod rygorem ich pominięcia.

33926935

§

W Są dzie Re jo no wym w No wym Tar gu I Wy dział

Cy wil ny w spra wie nu mer Ns 1193/17 to czy się

po stę po wa nie z wnio sku Ja na Ja róg, An ny Ku czaj,

Zdzi sła wa Mu rzyn, Zbi gnie wa Mu rzyn, Ja na Soł -

tys, Wła dy sła wa Soł tys i Te re sy Fi li pek o stwier -

dze nia na by cia spad ku po Fran cisz ku Ja róg,

zmar łym w dniu 1 ma ja 2017 r. w No wym Tar gu,

osta t nio sta le za miesz ka łym w Ska wie.

Wzy wa się wszyst kich spad ko bier ców wska za ne -

go wy żej zmar łe go, aby w ter mi nie 3 mie się cy od

da ty uka za nia się te go ogło sze nia zgło si li się do

są du, w któ rym to czy się po stę po wa nie i udo wod -

ni li swo je pra wa do spad ków, gdyż w prze ciw nym

ra zie mo gą być po mi nię ci w po sta no wie niu

o stwier dze niu na by cia spad ku.

33926919

§

Sygn. akt  I Ns 40/19/P

OGŁO SZE NIE
Przed Są dem Re jo no wym dla Kra ko wa Pod gó rza w Kra ko -
wie Wy dział I Cy wil ny to czy się po stę po wa nie z wnio sku
An drze ja Czer wiń skie go przy uczest nic twie Do ro ty Kuś, Lu -
cy ny Ca baj i Jo lan ty Szczu rek o stwier dze nie, że An drzej
Czer wiń ski na był przez za sie dze nie włas ność nie ru cho -
mo ści po ło żo nych w Kra ko wie, a sta no wią cych dział ki
ewi den cyj ne o na stę pu ją cej nu me ra cji: nr 298 (ob ję ta KW
nr KR1P/00397450/3), nr 300 (ob ję ta KW nr KR1
P/00397450/3), nr 303 (ob ję ta lwh 217 gm. kat. Raj sko),
nr 304 (ob ję ta lwh 144 gm. kat. Wrób lo wi ce), nr 160/2
(ob ję ta lwh 144 gm. kat. Wrób lo wi ce) i nr 161 (ob ję ta lwh
144 gm. kat. Wrób lo wi ce). Wzy wa się wszyst kie oso by za -
in te re so wa ne, aby w ter mi nie trzech mie się cy od da ty
uka za nia się ogło sze nia zgło si ły się w Są dzie Re jo no wym
dla Kra ko wa – Pod gó rza w Kra ko wie i wy ka za ły swo je pra -
wo włas no ści, w prze ciw nym ra zie mo gą zo stać po mi nię -
te w po sta no wie niu koń czą cym po stę po wa nie.

33927505.n

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej

pod sygn. akt XI Ns 1046/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy

Gminie Krasne na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.832,00 zł (dwanaście

tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania za nabytą w

drodze wywłaszczenia na rzecz Gminy Krasne nieruchomość położoną w Malawie

oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1889 o pow. 0,03 ha, objętą Lwh 668 gm.

kat. Malawa, ustalonego zgodnie z decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia

14.11.2018 r., znak GN-I.6821.1.63.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana

z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum

depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu

kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie bądź osobom, które wykażą,

iż na dzień 14.11.2018r. przysługiwało im prawo własności przedmiotowej

nieruchomości, bądź też ich następcom prawnym, pod warunkiem wykazania

następstwa prawnego. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny

dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości na dzień 14.11.2018 r. i

odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.

33927511.n

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns
847/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na złożenie
do depozytu sądowego kwoty 1.015,43 zł (tysiąc piętnaście złotych 43/100) należnej z tytułu odszkodowania
za udział wynoszący 2/3 części (po zmarłych: Władysławie Jurkowskim i Stanisławie Jurkowskim) w prawie
własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa położonej w obrębie Pniów, gm.
Radomyśl nad Sanem, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 114/2 o pow. 0,0167 ha, ustalonego zgodnie
z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2018 r., znak: N-VII.7570.1.109.2018, z zaznaczeniem, iż
kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego – konta
sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych
z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że na dzień 22.12.2017 r. przysługiwało im prawo
własności tej nieruchomości.

Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo 
do ww. nieruchomości na dzień 22.12.2017 r. i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.

33926890.n

§

Przed Są dem Re jo no wym w Su wał kach Wy dział I Cy -
wil ny to czy się po stę po wa nie w spra wie I Ns 306/19
z wnio sku Pio tra Wa wrzyń skie go o stwier dze nie za -
sie dze nia włas no ści nie ru cho mo ści po ło żo nej w Ka -
let ni ku gmi na Szy plisz ki, ozna czo nej nr ge o de zyj ny mi
173/1 i 174/1 o łącz nej po wierz chni 0,2885 ha, dla
któ rej to nie ru cho mo ści w Są dzie Re jo no wym w Su -
wał kach nie jest pro wa dzo na księ ga wie czy sta. Wła -
ści cie lem opi sa nej nie ru cho mo ści był uprzed nio
Lu cjan Stan kie wicz (s. Bro ni sła wa i Scho la sty ki) zmar -
ły dnia 16.04.1990r. w Gdań sku, zaś jej po sia da czem
jest obec nie Piotr Wa wrzyń ski.

Wzy wa się wszyst kich za in te re so wa nych, aby w ter -
mi nie 3 mie się cy od dnia uka za nia się ogło sze nia
zgło si li się i udo wod ni li swo je pra wa do nie ru cho mo -
ści, gdyż w prze ciw nym ra zie Sąd stwier dzi za sie dze -
nie, je że li zo sta nie ono udo wod nio ne.

33927150.n

W Są dzie Re jo no wym w Kroś nie Odrzań -
skim przy uli cy Pia stów 10L pod sy gna -
tu rą I Ns 214/18 to czy się po stę po wa nie
z wnio sku Bar to sza So ko łow skie go 
o stwier dze nie na by cia spad ku po
Krzysz to fie Wit kow skim, ur. 21 lu te go
1958 r., sy nu Cze sła wa i Zo fii, zmar łym
31 paź dzier ni ka 2017 ro ku w Gu bi nie,
ostat nio za miesz ka łym w Gu bi nie.
Sąd wzy wa spad ko bier ców Krzysz to fa
Wit kow skie go, aby w ter mi nie trzech
mie się cy od dnia uka za nia się og ło sze -
nia zgło si li i udo wod ni li na by cie spad -
ku, gdyż w prze ciw nym ra zie mo gą być
po mi nię ci w po sta no wie niu o stwier dze -
niu na by cia spad ku.
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Sulęcki 
sięgnie 
gwiazd?
Polski pięściarz nie będzie faworytem sobotniej walki 
z Demetriusem Andrade. Ale jeśli pokona Amerykanina, 
nagroda będzie większa niż pas mistrza świata

Magnus Carlsen straszy, że nie będzie 
bronił mistrzostwa świata
Nie wystarcza mu już, że jest naj-
wybitniejszym współczesnym 
szachistą, globalnym celebrytą 
i bohaterem narodowym.

Jesienią w kolejnej batalii o świato-
wy prymat norweski geniusz poko-
nał Fabiano Caruanę, tytuł utrzymu-
je od sześciu lat, w tym roku znów 
osiągnął rewelacyjną formę i pruje 
od turniejowego triumfu do triumfu. 
Nie wiadomo, z kim zagra o mistrzo-
stwo za kilkanaście miesięcy, pre-
tendent zostanie dopiero wyłoniony. 
Wiadomo za to, że Carslen będzie fa-
worytem. O ile przystąpi do meczu.

Poszło o hazard, ale nie wiado-
mo, czy tylko o hazard. I o politykę. 
I o to, że wybitny sportowiec gra 
nieczysto, bo „kupuje głosy”.

Na początku czerwca Norwe-
ska Federacja Szachowa (NSF) 
ogłosiła, że rozważa zawarcie 
wartej 50 mln koron (około 5,2 
mln euro) pięcioletniej umowy 
sponsorskiej z Kindred Group 
– maltańską spółką, do której na-
leżą m.in. Maria Casino i Unibet. 
Idea wywołała kontrowersje, po-
nieważ tamtejsze prawo zakazu-
je reklamowania zagranicznych 
firm bukmacherskich. Jedynym 
legalnym przedsiębiorstwem ha-
zardowym pozostaje należące do 
rządu Norsk Tipping (istnieje jesz-
cze Norsk Rikstoto obejmujące 
wyłącznie wyścigi konne), która 
hojnie finansuje norweski sport. 
Kindred Group chce, by szachowa 

federacja pomogła mu lobbować 
za zmianą ustawy.

Szanse na podpisanie kontraktu 
spadły, gdy zaprotestowali polity-
cy, części środowiska i kibiców nie 
spodobała się wizja uczestnictwa 
w wątpliwej etycznie kampanii, 
przed konsekwencjami przestrzegł 
federację Lottsift, czyli państwowa 
instytucja nadzorująca rynek ha-
zardu, która od dawna zwalcza 
Kindred Group, zarzucając mu nie-
legalną działalność (oferuje usługi 
w języku norweskim, rozliczenia 
w koronach norweskich etc.).

Tymczasem Carlsen uważa 
sponsorską umowę z bukma-
cherem za szansę na rozwój dys-
cypliny. A ponieważ we wtorek 
znienacka założył własny klub sza-
chowy, oferując pokrycie z własnej 
kieszeni składek (licencyjnych, 
wpłacanych na konto NSF) dla 
pierwszych 1000 członków, Nor-
wegowie podejrzewają, że zamie-
rza wpłynąć na decyzję podczas 
kongresu federacji zaplanowanego 
na 7 lipca. Chętnych na „darmowe” 
miejsca zebrał w kilka godzin, wy-
dał na nich ponad 50 tys. euro. To 
teoretycznie pozwoli mu wysłać 
40 delegatów na obrady, na których 
propozycja kontraktu z Kindred 
Group zostanie przegłosowana.

– Zaskakujący ruch. Będziemy 
monitorować sytuację i sprawdzi-
my, czy Magnus działa zgodnie 
z przepisami – oznajmił Morten L. 
Madsen, prezes NSF, i był to jeden 

z delikatniejszych komentarzy. – On 
chce kupić wygraną w głosowaniu. 
To nie w porządku, to nie jest auten-
tyczny klub – powiedział publicznej 
telewizji Eirik Gullaksen, prezes 
klubu z Bergen (liczącego 137 człon-
ków). – Nie tak działa demokracja. 
Ci ludzie nie są prawdziwymi gra-
czami, a Magnus nie zaplanował 
żadnych sportowych aktywności. 
Dla mnie to surrealizm: zakładać 
fikcyjny klub, by przeprowadzić 
zamach stanu na kongresie – wtó-
rował mu Atle Gronn, szef Oslo 
Schakselskap. Prasa pisze wręcz 
o „deklaracji wojny”.

Wybrzmiewają, choć rzadziej, 
również opinie rozumiejące Carl-
sena, który chce widzieć więcej 
rodaków w czołówce światowego 

rankingu, generalnie troszczy się 
o przyszłość norweskich szachów, 
od dawna narzeka, że niekoniecz-
nie znajduje wsparcie w działa-
czach. Teraz sytuacja stała się jed-
nak napięta jak nigdy, ponieważ 
przeciw umowie z Kindred Group 
buntują się m.in. lokalni politycy 
ze Stavanger, gdzie ma się odbyć 
przyszłoroczny mecz o mistrzo-
stwo świata. Zagrozili, że wycofa-
ją 5 mln koron swojego wsparcia 
dla przedsięwzięcia.

Tymczasem szachista zasugero-
wał, że wycofa się z rywalizacji, jeśli 
prawo organizacji meczu otrzyma 
to miasto. Niekoniecznie tylko z po-
wodu sporu o bukmacherski spon-
soring. „Wszystko można ładnie 
przeprowadzić także bez mojego 
udziału” – napisał na Facebooku. 
Stavanger jako gospodarzowi sprze-
ciwiał się już wcześniej, o czym in-
formował w rzucanych publicznie 
jednoznacznych aluzjach, zarówno 
organizatorów imprezy, jak i szefów 
federacji. Nigdy nie wyjaśnił, co mu 
nie odpowiada, a teraz wyraził tylko 
zdziwienie, że jego sygnały zostały 
zignorowane. – To przywiązanie do 
Stavanger jest bardzo dziwne. Oczy-
wiście wiem, że nie ja decyduję, kto 
przyjmuje uczestników meczu o mi-
strzostwo i innych turniejów, i rozu-
miem, że można mieć w tej sprawie 
wiele opinii i odczuć, ale z kolei ja 
mam prawo wybrać, czy zagram, 
czy nie – ogłosił Carlsen. l
Rafał Stec

SPORT W SKRÓCIE

TENIS

Awans Majchrzaka
Kamil Majchrzak (ATP 111) poko-
nał Francuza Enzo Couacauda 
(ATP 215) 6:2, 6:4, 6:0 w III 
rundzie eliminacji Wimbledonu. 
23-letni Polak zadebiutuje w 
turnieju głównym. Wcześniej 
pewny udział mieli Hubert Hur-
kacz, Iga Świątek i Magda Linette. 

KOLARSTWO

Akt oskarżenia 
przeciwko 
Andrzejowi P.
Prokuratura Regionalna w War-
szawie złożyła do sądu akt oskar-
żenia przeciwko byłemu trenerowi 
reprezentacji Polski w kolarstwie 
górskim i dyrektorowi Polskiego 
Związku Kolarskiego. Andrzej P. 
został zatrzymany w październiku 
2018 r., do dziś przebywa 
w areszcie. Odpowie za gwałt, 
usiłowanie zgwałcenia oraz do-
prowadzenia przemocą do wyko-
nania innej czynności seksualnej. 
Grozi mu za to od dwóch do 12 
lat pozbawienia wolności.

PIŁKA NOŻNA

Z Jagiellonii 
do Legii

Arvydas Novikovas przeszedł z 
Jagielloni do Legii Warszawa. 
28-letni litewski skrzydłowy grał 
w Białymstoku od 2,5 roku. We-
dług nieoficjalnych informacji Legia 
zapłaciła za 42-krotnego reprezen-
tanta Litwy ok. 300 tys. euro. l

Michał Szadkowski

Jest ich czterech. Tylko Tomasz Adamek, 
Krzysztof Głowacki, Dariusz Michalczewski 
i Krzysztof Włodarczyk zakładali pasy mi-
strzów świata. Mowa, rzecz jasna, o prestiżo-
wych, nie o tych wyróżniających się dziwacz-
nym, bliżej nierozpoznawalnym akronimem, 
rozdawanych przez federacje założone wczo-
raj, które jutro zapewne przestaną istnieć.

30-letni Sulęcki (28 zwycięstw, jedna po-
rażka, 11 KO) może do nich dołączyć w sobo-
tę. W tej walce wszystko się zgadza – stawką 
jest pas szanowanej federacji WBO, rywalem 
– Demetrius Andrade (27, 0, 17 KO). Owszem, 
ring mógł zostać ustawiony gdzie indziej, Dun-
kin’ Donuts Center brzmi zdecydowanie mniej 
monumentalnie niż Madison Square Garden. 

Dla Amerykanina to jednak miejsce szczegól-
ne, on wychował się na Rhode Island, walkę 
z Polakiem nazywa „powrotem do domu”.

Także dlatego ten 31-latek uchodzi za fa-
woryta, ale trzeba przyznać, że argumentów 
ma zdecydowanie więcej. Jest w nim coś z na-
turszczyka. Sulęcki opowiadał niedawno „Wy-
borczej”, że jego rywal nie dość, że jest mań-
kutem i ma długie ręce, to jeszcze dziwacznie 
wyprowadza ciosy. A skoro wyprowadza je 
dziwacznie, to trudno się przed nimi bronić.

Ci, którzy pamiętają go z ringów ama-
torskich (w 2007 r. został mistrzem świata), 
twierdzą, że powinien być dziś jeszcze wyżej. 
Amerykanin stracił jednak mnóstwo czasu 
przez nieudolnych promotorów, którzy nie 
potrafi li ani zorganizować mu walk z odpo-
wiednimi rywalami, ani dogadać się z telewi-

zjami. Od grudnia 2013 r. do lutego 2017 r. bił 
się ledwie trzy razy. Dopiero po podpisaniu 
umowy z potężnym Eddiem Hearnem zaczął 
wychodzić na ring regularnie. Mistrzostwo 
świata kategorii średniej (do 72,5 kg) zdobył 
jednak dopiero w październiku (wcześniej 
był mistrzem w wadze juniorś redniej).

Stawką sobotniego pojedynku nie jest 
jednak tylko pas mistrza WBO. Największą 
– sportową i fi nansową – nagrodą dla zwy-
cięzcy może być to, co z tego triumfu wynik-
nie. Królem wagi średniej jest Saúl „Canelo” 
Álvarez. Nie tylko zresztą średniej – według 
serwisu Boxrec.com to najlepszy pięściarz 
bez podziału na kategorie wagowe (według 
magazynu „The Ring” jest trzeci). Meksy-
kanin rok temu podpisał z platformą stre-
amingową DAZN kontrakt na 11 walk wart 

Mam prawo 
wybrać, 

czy zagram, 
czy nie

MAGNUS CARLSEN
norweski mistrz świata w szachach

co najmniej 365 mln dol. Dużo. Tak dużo, że 
starcza także dla rywali. Daniel Jacobs (je-
dyny zawodnik, który pokonał Sulęckiego) 
po majowej porażce z Canelo dostał 10 mln 
dol. Zwycięzca walki Andrade – Sulęcki też 
może zostać zaproszony na wieczór, po któ-
rym już nigdy nie będzie musiał pracować. 
Zwłaszcza że Canelo marzy się hegemonia 
w wadze średniej. Jest już mistrzem WBA, 
WBC i IBF. Gdyby zdobył także tytuł WBO, 
zostałby pierwszym Meksykaninem, który 
założył pasy czterech prestiżowych federacji.

W grę wchodzi także walka z Giennadi-
jem Gołowkinem. Kazach ma pecha, bo boksuje 
w czasach Canelo. W rankingu Boxrec.com jest 
trzeci, ale co z tego, skoro pierwszy pojedy-
nek z Meksykaninem zremisował, a dru-
gi przegrał? Kolejny nie jest wykluczony, 
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• W marcu Sulęcki (z prawej) pokonał 
Gabriela Rosado. W sumie wygrał 28 
walk, przegrał tylko raz - z Danielem 
Jacobsem w kwietniu 2018 r. Sobotni 
rywal Polaka Demetrius Andrade nigdy 
jeszcze nie przegrał FOT. WOJCIECH KUBIK

Kim jest Joao Félix? 
Atlético Madryt ma za 
niego zapłacić aż 126 mln 
euro. Portugalczyk zosta-
nie czwartym z najdroż-
szych piłkarzy w historii. 

Dariusz Wołowski

10 listopada skończy 20 lat, w re-
prezentacji zagrał raz (w półfi nale 
Ligi Narodów ze Szwajcarią). Nie 
miał szans wyjść z cienia Cristia-
no Ronaldo, pięciokrotny laureat 
Złotej Piłki strzelił w tym meczu 
hat tricka. Przyszłość ma jednak 
należeć do Joao Félixa. Wieszczą 
mu wielką karierę po zaledwie jed-
nym sezonie w pierwszej druży-
nie zakończonym mistrzostwem 
kraju. Felix strzelił w lidze 15 goli, 
20 we wszystkich rozgrywkach 
i oczarował kibiców. Wyróżnił się 
jako najmłodszy strzelec hat tricka 
w Lidze Europy, gdy klub z Lizbo-
ny pokonał Eintracht Frankfurt 
4:2. Skrzydłowy miał wtedy 19 lat 
i 152 dni.

Atlético Madryt wybrało Joao 
Félixa na nową gwiazdę. Ma 
zastąpić mistrza świata Anto-
ine’a Griez manna, który za 120 
mln euro przeniesie się do Bar-
celony. Obie operacje wydają się 
wielce prawdopodobne. 1 lipca 
klauzula odejścia w kontrakcie 
Francuza spadnie z 200 do 120 

mln euro. Griezmann zamierzał 
przenieść się na Camp Nou już rok 
temu, ale szefowie Atlético namó-
wili go, by został. Wielkim celem 
był fi nał Ligi Mistrzów na Wanda 
Metropolitano, do którego drogę 
klubowi z Madrytu zastąpił Ronal-
do. Portugalczyk zdobył hat tricka 
dla Juventusu w rewanżowym me-
czu 1/8 fi nału.

W środę notowana na giełdzie 
w Lizbonie Benfica poinformo-
wała, że analizuje ofertę Atlético, 
które chce zapłacić za Joao Félixa 
126 mln euro. Klub ze stolicy ma 
obowiązek informowania giełdy 
o wszystkim, co dotyczy jego fi-
nansów. Zaskakujące jest to, że 
Atletico chce zapłacić o 6 mln 
więcej, niż wynosi klauzula odej-

ścia w kontrakcie Portugalczyka. 
To koszty rozłożenia ogromnej 
kwoty na raty. Joao Félix zostanie 
najdroższym graczem w historii 
portugalskiej piłki. 

Atlético podejmuje spore ryzy-
ko. Kwota transferu jest ogromna. 
Jeszcze nigdy piłkarz tak mało 
znany nie kosztował aż tyle. Re-
kord świata należy do Paris Saint-
-Germain, które dwa lata temu wy-
dało na Neymara 222 mln. Tego sa-
mego lata paryski klub zapłacił 180 
mln euro za Kyliana Mbappé, ale 
dziś Francuz, gwiazdor mundialu 
w Rosji, wart jest nawet więcej. 
Trzecie miejsce na liście najdroż-
szych zajmuje Philippe Coutinho, 
za którego Barcelona zapłaciła 120 
mln. Tyle że w jego kontrakcie za-
warto dopłatę aż 40 mln euro, któ-
rą Liverpool ma otrzymać w zależ-
ności od dokonań Brazylijczyka na 
Camp Nou. 

W Atlético szykują się funda-
mentalne zmiany. Od 7 maja ofi -
cjalnie wiadomo, że z klubem że-
gna się lider obrony Diego Godin. 
Wokół Urugwajczyka trener Diego 
Simeone zbudował najlepszą de-
fensywę w klubowej piłce. Odej-
ście Griezmanna oznacza zmiany 
także w ataku. Na dodatek klub 
opuści 23-letni pomocnik Rodri, 
za którego Manchester City zapła-
ci 70 mln euro. Najlepiej opłacany 
trener świata będzie musiał po-
ważnie przebudować zespół wice-
mistrza Hiszpanii. l

zwłaszcza że poprzednie dobrze się sprze-
dały, drugi został nawet wybrany na walkę 
roku przez „The Ring”. 

Sulęcki mówił, że pojedynek z Canelo to 
jego marzenie, ostatnio dodawał, że teraz 
myśli tylko o Andrade. Przygotowania do 
najważniejszego pojedynku w karierze nie 
przebiegały jednak bez problemów – kiedy 
w marcu Polak bił Gabriela Rosado, uszko-
dził prawą dłoń (odprysk kości śródręcza). 
Przez chwilę wydawało się nawet, że uraz 
uniemożliwi mu walkę z Andrade. Sulęcki 
utrzymywał jednak, że ból nie przeszkadza 
mu w przygotowaniach. – Pokażę światu, 
kim jestem i co potrafię w ringu. Andra-
de jest dobrym zawodnikiem, ale z nikim 
poważnym nie walczył – mówił niedawno 
Polak. l

Królem wagi średniej 
jest Canelo Álvarez, 

uchodzący 
za najlepszego pięściarza 
bez podziału na kategorie 

wagowe

Transferowy rekord

222
MILIONÓW EURO 

• zapłaciło dwa lata temu Pa-
ris Saint-Germain za Neymara. 
Brazylijczyk jest jednym z ośmiu 
piłkarzy w historii, którzy koszto-
wali co najmniej 100 mln euro
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OGŁOSZENIE BEZPŁATNE 33914556

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się

postępowanie w sprawie I Ns 19/19 z wniosku

Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze

Jadwidze Strzemeckiej z domu Lachowskiej, córce

Mariana i Anny z domu Kacprzyk, zmarłej w dniu

24 października 2016 roku w Starachowicach,

ostatnio stale zamieszkałej w Końskich.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby

w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia

zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż

w przeciwnym razie mogą być pominięci

w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

REKLAMA 33927517

Prezydent Wrocławia

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

zabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy

ul. Olsztyńskiej;

obręb: Kowale, AM-5, dz. nr 2/1 (Bp); 

GPS 51.13794 N 17.09212 E

pow. działki: 1887 m2; 

KW nr WR1K/00289650/0;

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp.: aktywność gospodarcza

z wyłączeniem sprzedaży paliw;

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym oraz dwoma

budynkami gospodarczymi.

Cena wywoławcza: 498 000,00 zł; 

Wadium: 50 000,00 zł

Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – nr 36 1020 5226

0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku

bankowego Gminy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8

w sali 215 o godz. 10.00 dnia 11 września 2019 r. 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu

zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie,

na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem

www.bip.um.wroc.pl

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu

Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, 

e-mail: wns@um.wroc.pl

Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

REKLAMA 33926843

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ

w Gdańsku w Wydziale XIII Cywilnym 

pod sygn. akt XIII Ns 428/17

toczy się postępowanie z wniosku Łukasza

o o stwierdzenie nabycia spadku po

Henryku Rogowiczu, urodzonym w dniu 

2 czerwca 1932 roku w Sopocie, zmarłym

dnia 18 marca 2016 roku w Sopocie,

ostatnio stale zamieszkałym w Gdańsku.

Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie

3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego

ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym

Gdańsk-Północ w Gdańsku i udowodnili

nabycie spadku, gdyż w przeciwnym 

razie zostaną pominięci w postanowieniu 

o stwierdzeniu nabycia spadku.

REKLAMA 33927744

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka

1. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 6 miasta Malborka przy 

ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00013575/4:

2. Przeznaczenie nieruchomości w mpzp:

Zgodnie z Uchwałą Nr 188/XXV/2004 Rady Miasta Malborka z dnia 08 lipca 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Al. Wojska

Polskiego, Dalekiej, Dąbrowskiego, Toruńskiej i Andersa w dzielnicy Piaski nieruchomość

oznaczona jest symbolem „U2” – tereny zabudowy usługowej.

3. Warunki nabycia nieruchomości:

wadium w kwocie – 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) płatne najpóźniej do

26 sierpnia 2019 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone

w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę

zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta

Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie

zabudowy w. 431, 432).

Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na stronie www.bip.malbork.pl

l.p. adres Nr działki Pow.

cena wywoławcza brutto (w tym

VAT 23%)

1 ul. Daleka 271/33 0.2706 ha 748 802 zł

REKLAMA 33927826

Transmisja 
w nocy 
z soboty 
na niedzielę 
od godz. 2 
w TVP Sport
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