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W ampiry szczepienne - 
tak o niezaszczepio-
nych z woli rodzi-

ców dzieciach mówi znana 
opolska lekarka. Te dzieci fak-
tycznie nie chorują tylko dlate-
go, że wciąż więcej jest dzieci 
zaszczepionych i dzięki nim nie 
ma dawno już zapomnianych 
epidemii. Nie mają się od kogo 
zarazić. Oczywiście przeciwni-
cy szczepionek oburzą się na te 
słowa i powiedzą - bo to ich ko-
ronny argument -  że lekarze są 
na usługach firm farmaceutycz-
nych. Ile razy ja to słyszałam, 
wchodząc w spory z rodzicami, 
którzy nie szczepią dzieci... 

D laczego to mnie tak bardzo 
bulwersuje? Ano dlatego, 

że ja mam wybór, dlatego zasz-
czepiłam moje dzieci przeciwko 
wszelkim możliwym bakcylom. 
Ale już moja koleżanka, mama 
Grzesia z poważnymi neurolo-
gicznymi deficytami, nie mogła 
zaszczepić syna ze względów 
medycznych, choć bardzo by 
chciała go ochronić szczepion-
kami. Dla Grzesia, który boryka 
się z wieloma dysfunkcjami 
i ma osłabiony organizm każdy 
kontakt z niezaszczepionym 
dzieckiem, które może zachoro-
wać i być może samo przejdzie 
chorobę względnie łagodnie, 
jest potencjalnie śmiertelnym 
zagrożeniem. Ale ani ten argu-
ment, ani żadne inne przeciw-
ników szczepień nie przekonają 
do zmiany decyzji. Dlatego sy-
pią się kary. Może to poskutku-
je. a ¹
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Czyczyło komentuje

Od redaktora

Magdalena  
Żołądź

Gdy żaden 
argument  
nie skutkuje...

forum.nto.pl

Opolski ośrodek dla dzieci i mło-
dzieży z wadą słuchu oraz Funda-
cja „Dom” nie dostały pieniędzy 
na rehabilitację. Komentarze 
internautów. 

Zbulwersowany 
a  Wszystko podporządkowano 
w budżecie 500+ i dlatego armia nie 
ma helikopterów, a pozarządowe or-
ganizacje - pieniędzy. 

Wkurzony 
a Teraz władza cieszy się z 500+, a  
ciekawe, kto zarobi na emerytury 
tych kobiet, które “dzięki” temu pro-
gramowi nie chcą pracować. Pienią-
dze biorą się z pracy!Dlaczego w Pol-
sce pieniędzy nie dostają potrzebu-
jący tylko lenie? 

Punkcik 
a Rehabilitacja będzie. Ale będą to 
robiły państwowe placówki zdro-
wia. Nie będzie rozdawnictwa pie-
niędzy publicznych na prywatne 
jednostki, fundacje, stowarzyszenia. 
To dobry kierunek. 
(GEM)

Moim zdaniem 
77 44 32 566 
moimzdaniem@nto.pl

Grzegorz z Opola 
a  Na skrzyżowaniu Ozimska/Tesco 
na przejściu dla pieszych  jest  prob-
lem ze studzienkami odprowadzają-
cymi wodę. Wystarczy krótki 
deszcz, by po obu stronach pasów 
powstawały dwa jeziorka. Piesi nie 
mają jak przejść suchą nogą, a kie-
rowcy wjeżdżający z impetem 
wzbudzają fontanny brudnej wody.  

Starsza czytelniczka  
a Władze Opola wydały broszurę 
z mapą i opisem miejskich dzielnic 
oraz  planowanymi tam inwestycja-
mi. Dzielnica generalska pojawia się 
tam dwukrotnie, zaliczona 
do dwóch różnych dzielnic. Czy do-
stanie również podwójne pieniądze?   
Jak się wydaje tyle kasy na propa-
gandowe wydawnictwo, warto chy-
ba zadbać o jego rzetelność.  

Taksówkarz opolski 
a We wtorek ok. godz. 14 przejazd 
z Zaodrza do centrum Opola zajmo-
wał dwie godziny. Robotnicy powie-
dzieli, że kierownik robót kazał im 
na Niemodlińskiej  załatać trzy nie-
duże dziury. Nie ma lepszej pory 
na takie łatanie, niż środek dnia? 
Przecież to jest skandal. Wystarcza-
jącym utrudnieniem jest remont tej 
ulicy - niezbędny, więc nie ma co dy-
skutować. Ale drobne naprawy uży-
wanej jezdni można i trzeba robić 
o innej porze.   
(IKA) 
 
Dzwońcie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12-14.

Członkowie Stowarzyszenia Sę-
dziów Themis w dość dramatycz-
nym apelu napisali m.in.: „Wszy-
scy mamy obowiązek przeciw-
stawiania się politykom, którzy 
próbują zapewnić sobie popular-
ność i utrzymanie władzy oraz 
podporządkować sobie sędziów 
w rozstrzyganiu spraw”. Zna pan 
takie konkretne przypadki? 
Nie są mi znane takie sprawy, 
by polityk próbował sędziego 
instruować, np. dzwoniąc 
wprost do niego lub naciskając 
na kierownictwo sądu. Nato-
miast wypowiedzi prasowe, 
głosy w Sejmie, zwłaszcza 
związane z nowelizacją ustawy 
o Krajowej Radzie Sądowni-
ctwa i wyborem jej członków 
przez polityków – a nie przez 
sędziów, jak było dotąd - mogą 
skutkować w jakiejś perspekty-
wie politycznym oddziaływa-
niem na orzeczenia sędziów. 
Dlaczego Themis wzywa sę-
dziów, by nie wchodzili do Krajo-
wej Rady Sadownictwa? 
Według obecnej ustawy człon-
ków KRS wybierają sędziowie. 
Poszczególne zgromadzenia są-
dów okręgowych i sądów ape-
lacyjnych wybierają reprezen-

tantów na zebrania przedstawi-
cieli i te ciała wskazują repre-
zentantów do Krajowej Rady 
Sądowniczej. Według noweli 
ustawy KRS ma funkcjonować 
w dwóch izbach. Jedna – 15-
osobowa – będzie się składała 
z sędziów, ale będą ich zgłaszali 
politycy. Już to budzi zastrzeże-
nia. Bo kto ma większość parla-
mentarną, ten będzie miał 
większość w KRS, a zasiadający 
w niej sędziowie w sposób 
oczywisty będą zależni od poli-
tyków, którzy ich desygnowali.  
Kowalski może powiedzieć: Nie 
mam kontaktu z KRS, nie chodzę 
do Trybunału Konstytucyjnego… 
To nie jest dobre myślenie. Sę-
dziowie muszą zrobić wszystko, 
by obronić niezależność sądów 
i niezawisłość sędziów. Muszą 
bronić konstytucji, a nie poma-
gać w jej naruszaniu. I powinni 
to zrobić dla obywatela. Chodzi 

nie tylko o skład KRS, trzeba pa-
miętać, że to  ona będzie decydo-
wała, kto zostanie powołany 
na stanowisko sędziego. Musi 
uzyskać aprobatę obu jej izb, 
a druga składać się będzie z poli-
tyków. Bez jej akceptacji nie 
można będzie zostać sędzią. To 
oznacza silne upolitycznienie. 
Sędzia ma zawsze jakieś poglądy, 
a jak rozstrzyga spór Iksa z Igrekiem 
o czapkę gruszek, polityczne sym-
patie  są bez znaczenia. 
Ale jeśli obywatel będzie miał 
w sądzie proces, w którym 
po drugiej stronie występuje 
przedstawiciel władzy politycz-
nej i ten obywatel przegra spra-
wę, może mieć podejrzenia, że 
przegrał, ponieważ sędzia był za-
leżny od władzy. To może rodzić 
w obywatelach przekonanie, że 
stoją na straconej pozycji i taka 
świadomość jest bardzo groźna. 
Obywatel musi wiedzieć, a na-
wet czuć, że jego sprawę będzie 
rozpoznawał sędzia niezawisły, 
który nie będzie się bał wydać 
wyroku nie po myśli władzy. Zaś 
sędzia musi mieć przekonanie, 
że jego dalsza kariera nie zależy 
od tego, czy będzie orzekał 
po myśli władz politycznych czy 
nie. Problem podporządkowy-
wania sędziów przez polityków 
nie zaczął się dopiero z rządami 
PiS. Ale dotąd tak otwarcie i dra-
stycznie się to nie odbywało. a 
KRZYSZTOF OGIOLDA ¹

Rozmowa nto

Sędziowie muszą być niezawiśli od polityków 
dla dobra tych, których sprawy rozstrzygają   
Jarosław Benedyk, sędzia Sa-
du Okręgowego w Opolu, 
rzecznik prasowy Stowarzy-
szenia Sędziów „Themis”.
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Podczas organizowanej w mi-
niony weekend przez Banki 
Żywności zbiórki na Opol-
szczyźnie zebrano niespełna 
4,7 ton produktów. To mniej 
niż przed rokiem, kiedy zgro-
madzono ponad 6,2 ton. Tym 
razem od piątku do niedzieli 
w 24 sklepach 139 wolontariu-
szy z 7 organizacji zbierało 
produkty o długim terminie 
przydatności. Trafią one 
do podopiecznych tych orga-
nizacji, czyli Monarów 
w Zbicku i Graczach, Fundacji 
„Dom” w Opolu, Franciszkań-
skiego Ośrodka Pomocy Dzie-
ciom w Głubczycach, strzele-
ckiej „Barki”, stowarzyszenia 
Horyzont z Opola i ZSZ 
w Oleśnie. W ostatni marcowy 
weekend podobną akcję orga-
nizowała opolska Caritas. 500 
wolontariuszy zebrało wów-
czas ponad 6 ton żywności i - 
jak podaje Katarzyna 
Anklewicz z Caritas - to więcej 
niż przed rokiem, kiedy zebra-
no 5 ton. Produkty ze zbiórki 
trafią za pośrednictwem para-
fialnych Caritas w formie pa-
czek do rodzin żyjących 
w ubóstwie, osób starszych 
i samotnych. Lokalnie takie 
zbiórki organizują też parafial-
ne zespoły Caritas (jest ich 
w diecezji opolskiej 300) 
i szkolne kluby (30). a (EDH)

Akcje

Przed świętami 
Opolanie dzielą się 
żywnością  

Przytoczone w skardze kwestie nie znajdują potwierdzenia w faktach. Moje 
zachowanie nigdy nie zmierzało do poniżania i ośmieszania współpracowników  
Beata Polaczek, szefowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, str. 7
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W Niedzielę Palmową obcho-
dzony jest w Kościele XXXII 
Światowy Dzień Młodzieży.  
W sobotę Centrum Duszpaster-
stwa Młodzieży organizuje spot-
kanie dla młodych z całej diece-
zji. Odbędzie się ono w auli Wyż-
szego Seminarium Duchownego  
w Opolu (od 10.00 do ok. 21.00). 
Adresowane jest do wolontariu-
szy ŚDM i do wszystkich mło-
dych ludzi zaangażowanych 
w parafiach od klasy 3. gimna-
zjum wzwyż. O 19.00 rozpocznie 
się w kościele seminaryjnym na-
bożeństwo, któremu będzie 
przewodniczył ks. bp Andrzej 
Czaja. W związku z zachętą pa-
pieża Franciszka do budowania 
dobrych relacji międzypokole-
niowych na to nabożeństwo za-
proszeni są także rodzice i dziad-
kowie młodzieży.  Szczegóły 
na www.botafe.pl a (KOG)

Kościół

Spotkanie młodych 
w Opolu przed  
Niedzielą Palmową 

PONIEDZIAŁEK, 3 KWIETNIA 
Multi Multi – 1. losowanie 
3, 7, 10, 18, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 
43, 50, 57+, 60, 67, 68, 70, 71, 80 
 
Multi Multi – 2. losowanie 
14, 17, 21, 22, 24, 32, 37, 38, 47, 48+, 
50, 52, 56, 58, 63, 65, 69, 74, 77, 79 
 
Kaskada – 1. losowanie 
5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24  
 
Kaskada – 2. losowanie 
2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 24  
 
Mini Lotto 
13, 29, 34, 38, 41 

Lotto


