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Z miany w Krajowej Ra-
dzie Sądownictwa 
i trwająca – ustawa już 

w Sejmie – reforma Sądu Naj-
wyższego wywołują burzę nie 
tylko w szeregach opozycji. Li-
der PO Grzegorz Schetyna mó-
wi wprost, że demokracja par-
lamentarna w Polsce znalazła 
się na krawędzi. Europoseł Ka-
zimierz Ujazdowski (obecnie 
poza PiS-em) ostrzega, że cał-
kowita zależność od władzy 
politycznej sparaliżuje sądow-
nictwo. Niezrażony tymi gło-
sami Jarosław Kaczyński prze-
konuje, że jego partia jedynie 
dotrzymuje obietnic wybor-
czych i zapewnia, że obecna 
władza jest demokratyczna 
i będą się odbywać normalne 
wybory (czytaj na stronie 6).  

O bawiam się, że ostatnie 
zdanie jest szczególnie 

ważne i brzemienne w skutki. 
Oznacza ono, że za jedną, 
dwie, trzy (niepotrzebne skre-
ślić) kadencje władzę w Polsce 
przejmą inne partie. Nie 
ośmielam się prorokować, któ-
re. Ale przypuszczam, że 
skwapliwie też ulepią Trybu-
nał Konstytucyjny, Sąd Naj-
wyższy itd. po swojemu, we -
dług politycznej recepty. A to 
oznacza słabość wymiaru 
sprawiedliwości na długie lata. 
Jestem z tego powodu smutny, 
ale nie jestem zdziwiony. Poli-
tycy w Polsce mają bowiem 
zwyczaj widzieć przyszłość 
tylko w perspektywie włas-
nych rządów. Potem choćby 
potop. Jarosław Kaczyński nie 
okazał się wyjątkiem. a ¹
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Czyczyło komentuje

Od redaktora

Krzysztof  
Ogiolda

Groźnie dziś, 
nie lepiej jutro

Moim zdaniem 
77 44 32 566 
moimzdaniem@nto.pl

Aleksander z Opola  
a Polecam ekipom Miejskiego Zarzą-
du Dróg z Opola przejażdżkę ulicą 
Luboszycką. Na wysokości kąpieliska 
Silesia w jezdni na pasie w stronę cen-
trum jest wielka wyrwa. Jeśli wpadnie 
w nią samochód, bez uszkodzenia ko-
ła czy zawieszenia się nie obejdzie, na-
tomiast motocyklista może sobie zro-
bić większą krzywdę. 

Czytelnik  z Opola 
a Wystarczyło, że jeden autobus zgu-
bił wczoraj olej  na ulicy Wrocławskiej, 
i całe miasto stanęło w korku. Służby 
sprzątały jezdnię, a kierowcy mieli 
problemy z przemieszczaniem się. To 
pokazuje, że w Opolu potrzebne są 
nowe inwestycje drogowe: kolejny 
most przez Odrę oraz obwodnica. 

Tadeusz z Opola 
a W związku z remontem Centralnej 
Magistrali Kolejowej z Opola do War-
szawy jest tylko jeden bezpośredni 
pociąg , a składy pendolino jadą z po-
minięciem naszego miasta. Brawo dla 
PKP, nie ma to jak utrudnić ludziom ży-
cie w sezonie turystycznym. 

Adam  z Kędzierzyna-Koźla 
a Usłyszałem w mediach, że siatkarze 
Zaksy mają grać mecze klubowych mi-
strzostw świata w opolskim Okrągla-
ku. To jakiś skandal. W Kędzie rzy nie-
Koźlu jest nowoczesna hala, Zaksa to 
drużyna z naszego miasta i u nas po-
winna grać. 
(MIR) 
Dzwońcie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12-14.

Niepokoją pana trwające zmiany 
w Sądzie Najwyższym? 
Oczywiście tak, tym silniej, że 
trzeba je rozpatrywać łącznie 
z ustawą o Krajowej Radzie Są-
downictwa oraz ustawą Prawo 
o ustroju sądów powszech-
nych. Można powiedzieć, że 
mamy do czynienia z pakietem 
ustaw likwidacyjnych. 
Czy to nie przesada? Sądy likwi-
dowane nie będą... 
Ale grozi im  odebranie kompe-
tencji. Trybunał Konstytucyjny 
już został pozbawiony swojej 
właściwej roli, teraz to samo bę-
dzie się działo z Sądem Najwyż-
szym. Proszę zwrócić uwagę, 
ustawodawca zwykły, czyli par-
lamentarzyści, wszedł w spo-
sób nieuprawniony na grunt, 
który jest zastrzeżony dla pre-
zydenta, bo to on powołał sę-
dziów Sądu Najwyższego. Teraz 
parlament zwykłą ustawą od-
biera tym sędziom możliwości 
orzekania i przenosi ich w stan 
spoczynku. Zaś minister spra-
wiedliwości – jednocześnie poli-
tyk i prokurator generalny – bę-
dzie jednoosobowo wskazywał, 
którzy z tych sędziów mogą da-
lej pełnić swoją funkcję. To jest 

groźne. Ci wybitni sędziowie 
dla celów politycznych zostają 
odesłani na prawniczą emery-
turę. Po wtóre, nowi sędziowie 
Sądu Najwyższego zostaną 
podporządkowani politykom. 
Rzecznik Sądu Najwyższego 
przyznał, że się społecznych 
protestów nie spodziewa. Zwy-
kły człowiek rzadko ma do czy-
nienia z Sądem Najwyższym.  
To prawda. Szary obywatel 
zwykle się nad prawniczymi za-
wiłościami nie pochyla. Często 
zagrożenie dostrzeże dopiero 
wtedy, gdy sam będzie miał 
sprawę w sądzie powszechnym 
lub w sądzie administracyjnym 
i zorientuje się, że orzekają już 
nie niezależne sądy i niezawiśli 
sędziowie, lecz osoby, które zo-
stały tam skierowane z nadania 
politycznego. 
Na ile orzecznictwo upolitycznio-
nego Sądu Najwyższego może 

mieć wpływ na pracę sądów 
gdzieś w terenie? 
Może, bo Sąd Najwyższy to jest 
najwyższy autorytet prawniczy, 
którego rozstrzygnięcia są cyto-
wane na portalu SN, w komen-
tarzach i w wyrokach przez sę-
dziów. Może więc wyznaczać 
i wyznacza pewne kierunki roz-
strzygnięć. Na jego orzeczeniach 
wielu adwokatów i obrońców 
opiera swoje żądania, a sądy – 
swoje decyzje. Jeśli Sąd Najwyż-
szy da się upolitycznić, skutki 
będą schodzić w dół, do sądów 
niższego rzędu. A to już może 
dotknąć każdego obywatela. 
Poparcie dla partii rządzącej ra-
czej z tego powodu nie spadnie. 
Wielu ludzi ocenia obecną pracę 
sądów krytycznie. 
Jako prawnik jestem rozczaro-
wany, ale nie jestem brakiem 
społecznej reakcji zdziwiony. Po-
litycy mają przełożenie na media 
i nagłaśniają te sprawy, a często 
wyolbrzymiają, po swojemu. Są 
przypadki, że sądy działają źle, 
i nikt nie ukrywa, że wymagają 
zmian. Ale przecież sama wy-
miana kadr w Sądzie Najwyż-
szym i w Krajowej Radzie Są-
downictwa nie ma przełożenia 
na szybkość orzekania w tym czy 
innym sądzie. Wyda się polece-
nia, żeby sędziowie orzekali 
szybko, tanio i byle jak? Tego się 
z niezawisłością pogodzić nie da. 
KRZYSZTOF OGIOLDA

Rozmowa nto

Jeśli Sąd Najwyższy zostanie upolityczniony,  
to złe skutki będą się przenosić na inne sądy  
Sędzia Jarosław Benedyk, 
Sąd Okręgowy w Opolu, 
rzecznik prasowy  Stowarzy-
szenia Sędziów THEMIS.
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Kapitan Tadeusz Kmieć został 
wczoraj powołany na stano-
wisko komendanta powiato-
wego Państwowej Straży Po-
żarnej w Namysłowie.  
Nowy szef strażaków służy 
w namysłowskiej jednostce 
od 2001 roku, przez ostatnie 
osiem lat jako dowódca zmia-
ny. Od maja pełnił obowiązki 
komendanta, bo poprzednik - 
starszy brygadier Krzysztof 
Gacek - odszedł na emeryturę 
po 17 latach szefowania jed-
nostce. 
Podobna sytuacja jest w Brze-
gu i Oleśnie. W Brzegu w mar-
cu kilkunastoletnią służbę 
na stanowisku komendanta 
zakończył st. bryg. Andrzej 
Kwiatkowski i odtąd jednost-
ka czeka na powołanie ko-
mendanta. Przez pierwsze 
dwa miesiące jego obowiązki 
pełnił dotychczasowy zastęp-
ca, mł. bryg. Krzysztof Łukie -
wicz, a obecnie pełniącym 
obowiązki jest brygadier Da-
riusz Maciążek. Nowy komen-
dant zostanie powołany praw-
dopodobnie w przyszłym ty-
godniu. W Oleśnie po odejściu 
pod koniec marca st. kpt. Woj-
ciecha Wiechy obowiązki ko-
mendantów pełni już drugi 
kolejny oficer: bryg. Jarosław 
Zalewski. a ¹ 
(JAR)

Kadry

Jest nowy szef straży 
w Namysłowie, Brzeg 
i Olesno czekają

CZWARTEK, 13 LIPCA 
 
Multi Multi – 1. losowanie 
10, 13 ,20, 22, 24, 26, 29, 31, 36, 42, 
44, 49, 50, 52, 56, 66, 67, 69, 72, 75+ 
Multi Multi – 2. losowanie 
3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 21, 23, 25, 26, 38, 
41, 42, 46+, 50, 51, 53, 57, 63 
Kaskada – 1. losowanie 
2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23 
Kaskada – 2. losowanie 
3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24 
Mini Lotto 
4, 18, 29, 30, 39 
Lotto 2, 8, 9, 32, 36, 44 
Lotto Plus 4, 8, 11, 14, 23, 39 
Ekstra Pensja 8, 10, 13, 17, 33  oraz 1

Lotto

„Krajobraz dziedzictwa – dzie-
dzictwo krajobrazu” to hasło 
tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa, a jednocześnie 
motyw przewodni konkursu 
fotograficznego, który organi-
zuje Starostwo Powiatowe 
w Kluczborku. Na zdjęciach na-
leży ukazać krajobraz lokalne-
go dziedzictwa: piękno miast 
i wsi powiatu kluczborskiego, 
zapis działalności pokoleń itp. 
W konkursie mogą wziąć 
udział osoby, które skończyły 
16 lat, zarówno amatorzy, jak 
i profesjonaliści. Prace (maks. 3 
zdjęcia w wersji papierowej 
i elektronicznej) należy nadsy-
łać do 16 sierpnia do siedziby 
starostwa (ul. Katowicka 1, 46-
200 Kluczbork). Nagrody to 
m.in. lustrzanka z obiektywem 
i sprzęt fotograficzny.  a 
(MAT)

Fotografia

Złap w kadrze 
piękno lokalnego 
dziedzictwa
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TRĄBA POWIETRZNA 
Biskup ogłosił zbiórkę 
przed kościołami  
Biskup opolski Andrzej 
Czaja apeluje o pomoc dla 
ofiar anomalii pogodowych 
na Opolszczyźnie. 
- Głęboko współczujemy 
osobom, które ucierpiały 
w wyniku trąby powietrz-
nej, jaka 7 lipca przeszła 
nad miejscowością 
Landzmierz w parafii Cisek 
- napisał w apelu ordyna-
riusz opolski. - W mniej-
szym stopniu ucierpieli 
także mieszkańcy kilku 
innych miejscowości. 
Wszystkich chcemy objąć 
modlitwą i pomocą mate-
rialną. Proszę o przeprowa-
dzenie w niedzielę 23 lipca 
przed wszystkimi kościoła-
mi zbiórki do puszek dla 
ofiar anomalii pogodowych. 
a (KOG)

W skrócie

Dyżur reportera 
Sławomir Draguła 
77 44 32 589, sdragula@nto.pl  
sobota: 13-15, niedziela: 13-15


