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Dymisje w sprawie Odry utopione w bałaganie
Przy walce z katastrofą wokół Odry zapanował taki - za przeproszeniem - burdel, że aż premier
zdymisjonował niewłaściwego urzędnika – tego, który akurat jako jeden z nielicznych zareagował
wcześnie. I byłoby to nawet śmieszne, gdyby nie było straszne.
W tej konkretnej sprawie - katastrofie związanej z Odrą - zresztą Michał Mistrzak 3 sierpnia wysłał do
wojewodów pismo ostrzegające przed sytuacją w Odrze. Tyle że pismo to nie wywołało niemal żadnej
reakcji.
Mówiąc więc najprościej: Główny Inspektor Ochrony Środowiska został zdymisjonowany za to, że
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, którzy podlegają wojewodom, a nie głównemu
inspektorowi, źle pracowali.
Zatrucie Odry. Wojewoda dolnośląski na urlopie. "To bezczelność"
Przez katastrofę ekologiczną w Odrze posypały się głowy w państwowej administracji, ale nikt nie
wyciągnął konsekwencji od wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, który wiedział o
sprawie już 3 sierpnia. Niezależne od pilnych wezwań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
były senator PiS nie zwołał od razu sztabu kryzysowego. Jak ustaliła Interia, Obremski był wtedy na
urlopie. I wypoczywa do tej pory. - To bezczelność, bo nawet premier uczestniczył w sztabie
kryzysowym, a wojewoda nie - mówi źródło Interii zbliżone do rządu. Rzeczniczka wojewody
potwierdza, że polityk przebywa na urlopie i dodaje, że dni wolne urzędników planowane są w taki
sposób, by zapewnić ciągłość pracy urzędu.
GIOŚ: Badanie próbek wody z Odry w woj. lubuskim nie potwierdziło obecności rtęci
Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim, prowadzone w
sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, nie potwierdziło obecności rtęci - informuje GIOŚ.
Komentarz Lewicy:
W związku z katastrofą ekologiczną w Odrze zwracamy się się do Najwyższej Izby Kontroli o
przeprowadzenie kontroli doraźnych dotyczących działań Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, kto
zawinił, jeśli chodzi o katastrofę ekologiczną, ale musimy także wiedzieć, kto zawinił, jeśli chodzi o
katastrofę komunikacyjną.
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Pierwsze informacje o problemach z wodą w Odrze pojawiły się ok. 26 lipca w rejonie Kędzierzyna
Koźla. Mamy do czynienia z absolutną katastrofą ekologiczną, o której rząd powinien po pierwsze
wiedzieć jako pierwszy, po drugie niezwłocznie poinformować społeczeństwo. Tylko informacja jest w
stanie zapobiec fatalnym konsekwencjom. Ludzie powinni wiedzieć, co się wokół nich dzieje. Nie
wiedzieli. Rząd nie powiedział o zagrożeniu ani samorządom ani mieszkańcom terenów
nadodrzańskich. Życie i zdrowie ludzi zostało bezpośrednio narażone. (!!!) Nie został użyty alert RCB,
choć do tego właśnie służy. Nie zareagowali wojewodowie: śląski, opolski, dolnośląski, lubuski. To
skandal, bo to oni odpowiadają za zarządzanie kryzysowe.
Stanowiska natychmiast powinni stracić co najmniej: Minister Klimatu i Środowiska, wojewodowie
(czyli przedstawiciele premiera w terenie), szef Rządowego Centrum oraz prezes Wód Polskich. A tak
naprawdę to kolejny dowód na nieudolność, beztroskę i bierność polskiego rządu. Reakcja była
dopiero wówczas, gdy zaczęły wypływać tony martwych ryb. Do długiej listy bieżących problemów
Polek i Polaków dołączyło widmo konsekwencji katastrofy ekologicznej. Bo reakcja administracji
rządowej pojawiła się dopiero wtedy, gdy zakażenie dopłynęło do lubuskiego czyli kilkaset
kilometrów dalej. Przez trzy tygodnie polskie służby i rząd PiS powiedziały nikomu, ze w wodzie w
Odrze dzieje się coś złego. Czy polskie służby nie wiedziały, że coś się dzieje? Czy wiedziały i nie
powiedziały? Obydwie możliwości są dla rządzących dyskwalifikujące.
Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego o
odwołanie Wojewody Dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego, który już 3 sierpnia dowiedział się od
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o możliwym zagrożeniu Odrze i nie podjął działań
ostrzegających mieszkańców naszego regionu. Dlaczego? Ponieważ był na urlopie.
Nie może być tak, że premier Mateusz Morawiecki beztrosko staje na jednej, czy drugiej konferencji
prasowej, rozkłada ręce i przyznaje, że zbyt późno dowiedział się o katastrofie na Odrze. Nie może tak
być, że nie wyciąga się żadnych konsekwencji. Dymisja szefa Wód Polskich czy Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska to za mało. Czas pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy wiedzieli i nic nie
zrobili.
UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska reaguje na zatrucie Odry. Telefon z Brukseli do Anny Moskwy. "Nie będziemy tego
tolerować"
- Właśnie rozmawiałem z ministerką Anną Moskwą o rybach ginących w Odrze. Dobrze, że władze
dokładnie badają tego przyczyny. Wesprzemy ich prace - powiedział unijny komisarz do spraw
środowiska Virginijus Sinkevicius. Z inicjatywą rozmowy miał wyjść właśnie Sinkevicius, gdyż chciał
ustalić, jaka rolę w obecnej sytuacji mogłaby odegrać Komisja Europejska.
Źródło: Gazeta.pl
KE: polski rząd nie chroni spółdzielców przed podwyżkami cen gazu, a może
Komisja Europejska obaliła teorię rządu o bezprawnej pomocy dla użytkowników ciepła systemowego
Źródło: rp.pl
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Rosjanie bez wiz do Unii Europejskiej? Czeska prezydencja zapowiada debatę
Jan Lipavsky, minister spraw zagranicznych Czech, które obecnie przewodniczą Unii Europejskiej,
chce dyskusji o ogólnym zawieszeniu wydawania wiz dla obywateli Rosji na spotkaniu ministrów
spraw zagranicznych państw UE w Pradze pod koniec miesiąca. O takie rozwiązanie apeluje prezydent
Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Źródło: Bankier.pl
KRAJ
Tragiczna śmierć ciężarnej Justyny. Czekano na poród martwego płodu
34-letnia Justyna z niepokojącymi objawami w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala. Okazało się,
że jej ciąża i życie jest zagrożone. Lekarze zwlekali z przeprowadzeniem porodu. Kobieta zmarła
wskutek sepsy.
Źródło: Ofemin.pl
Klub Milionerów "Dobrej Zmiany". Astronomiczne zarobki ludzi związanych z PiS
W spółkach z udziałem państwa powstał klub milionerów związanych z PiS. Przekopaliśmy się przez
raporty 19 spółek giełdowych z udziałem Skarbu Państwa. 122 "ludzi dobrej zmiany" zarobiło w nich
aż 267 mln zł. 66 osób zostało milionerami.
Źródło: wp.pl
Skurkiewicz: W tym roku w ramach dobrowolnej służby wojskowej mamy przeszkolić 15 tys. osób
Mimo Święta Wojska Polskiego nad Odrą pełni służbę 211 żołnierzy - powiedział wiceszef MON
Wojciech Skurkiewicz w "Gościu Wydarzeń". -Jeżeli będzie potrzeba, to będzie 500 żołnierzy, bo
jesteśmy do tego gotowi, by w ramach zarządzania kryzysowego, służyć lokalnym społecznościom dodał. Polityk przypomniał też, że żołnierze są nadal obecni na polsko-białoruskiej granicy w liczbie
3,4 tys.
Źródło: Polsat News
Załamanie na rynku kredytów hipotecznych stało się faktem
Wysoka inflacja, a z nią wzrost realnych kosztów życia i skokowe podwyższanie rat kredytów
hipotecznych spowodowały, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło do jednej trzeciej
tego obserwowanego przed rokiem. Swój udział miała w tym także Komisja Nadzoru Finansowego
nakazująca bankom stosowanie dodatkowego buforu przy obliczaniu zdolności kredytowej klientów.
Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe BIK spadł do poziomu najniższego w historii.
Źródło: Interia.pl
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Najsłynniejszy pedofil w sutannie zniknął. Gdzie jest Paweł Kania?
Najbardziej znany polski ksiądz-pedofil Paweł Kania wyszedł warunkowo z więzienia i zniknął z
radarów policji. Dopiero gdy Onet zainteresował się sprawą, organy ścigania zorientowały się, że
Kania nie wypełnił warunków swojego wyjścia na wolność. Dziś policja — która miała go pilnować po
wyjściu z więzienia — chce, by Kania został umieszczony w ośrodku w Gostyninie.
Źródło: Onet.pl
Bezpieczeństwo energetyczne. Krytykujemy Niemców, a sami też popełniliśmy błędy
Rząd powtarza jak mantrę, że nasze magazyny gazu są w całości zapełnione. Tymczasem w
rzeczywistości ich pojemność w stosunku do naszego zapotrzebowania na gaz należy do najniższych
w Europie. W tej chwili mamy zmagazynowane ponad 3 mld m sześc. błękitnego paliwa. Tymczasem
zdaniem ekspertów, aby przetrwać zimę, powinniśmy mieć, co najmniej dwa razy więcej. Dlaczego
więc w ostatnich latach nie budowaliśmy nowych magazynów? Powodów jest co najmniej kilka.
Jednym z nich był nasz wieloletni kontrakt z Gazpromem.
Źródło: Money.pl
Usterka w samolocie z polskimi turystami. Musiał awaryjnie lądować
Samolot linii Enter Air, który wystartował w poniedziałek wieczorem z lotniska w Gdańsku i miał
lecieć na Wyspy Kanaryjskie, awaryjnie lądował na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wcześniej załoga zgłosiła usterkę.
Źródło: Onet.pl
Samorządy toną w długach, Polski Ład je oskubał. Spłacają kredyty obligacjami
Samorządom zabraknie w tym roku na pokrycie wydatków bieżących od 20 do 30 mld zł. Kolejne
kilkanaście miliardów ekstra, których nie przewidziały w budżetach, będą musiały zapłacić za wyższe
raty kredytowe. Niektóre miasta spłacają dotychczasowe kredyty obligacjami, rolując dług.
Źródło: Money.pl
W Polsce gwałtownie rośnie liczba kradzieży. Efekt inflacji?
Bezprecedensowy wzrost liczby kradzieży w sklepach i na stacjach benzynowych w całej Polsce.
Rekord w Warszawie – więcej przypadków o blisko 100 proc.
Źródło: rp.pl
Brat Daniela Obajtka rezygnuje z certyfikatu dla lasów. "Będą cięte bez ograniczeń"
Zarządzane przez Bartłomieja Obajtka pomorskie lasy od listopada nie będą już korzystać z
międzynarodowego certyfikatu FSC. Ich władze tłumaczą to chęcią zapobiegania "szkodom w
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gospodarce leśnej", ale ekolodzy alarmują, że decyzja może prowadzić do wycinki drzew bez
ograniczeń.
Źródło: Onet.pl
Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczył żołnierzy
Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczył w poniedziałek kilkunastu
żołnierzy podczas obchodów święta Wojska Polskiego w Warszawie.
Źródło: Forsal
ZAGRANICA
Wotum nieufności trybunału w Strasburgu wobec nowej izby SN. W tle sprawa prof. Wróbla
Już czworo polskich sędziów, których sprawy ma badać nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej
Sądu Najwyższego, otrzymało w ostatnich dniach zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka (ETPCz), chroniące ich przed decyzjami tej izby. Trybunał nakazuje, by na trzy dni przed
planowaną rozprawą był on informowany nie tylko o jej wyznaczeniu, ale też składzie sędziowskim,
który będzie rozpoznawał sprawę.
Źródło: Onet.pl
"15 sierpnia czarnym dniem", "nie uciszycie nas". Talibowie rozgonili protest kobiet strzałami w
powietrze
"Nie uciszycie nas", "Tym razem nie bili aż tak bardzo", "boimy się, ale wyszłyśmy na ulice, żeby
bronić praw dziewcząt" - to niektóre wypowiedzi Afganek, które po raz kolejny - mimo ogromnych
represji - wyszły na ulice Kabulu, by domagać się przywrócenia im podstawowych praw. Talibowie
rozgonili protest strzałami w powietrze. Po roku rządów posuwają się w represjach coraz dalej.
Źródło: Gazeta.pl
Napięcie w Mołdawii. Fałszywe alarmy bombowe sparaliżowały stolicę
Stolica Mołdawii, Kiszyniów, stała się w poniedziałek celem dziewięciu fałszywych alarmów
bombowych. Dotyczyły one m.in. szpitali, centrów handlowych oraz głównego lotniska kraju. "W
ostatnim czasie w Kiszyniowie drastycznie wzrosła liczba fałszywych alarmów bombowych" —
zauważył portal Stiri, wskazując, że przybyło ich wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę.
Źródło: Onet.pl
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Chińczycy uruchomili najpotężniejszy magnes na planecie. "Milion razy silniejszy niż pole
magnetyczne Ziemi"
Chińscy naukowcy i inżynierowie wielokrotnie udowadniali, że są w stanie dokonywać wielu
przełomów w zakresie opracowywania nowych technologii. Tym razem badacze z Państwa Środka
dokonali poważnego kroku naprzód w zakresie generowanie stałego pola magnetycznego. W
laboratorium Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) w mieście Hefei uruchomiono najsilniejszy
magnes na Ziemi.
Źródło: Komputerswiat.pl
Ropa mocno tanieje. W tle słabnąca chińska gospodarka i możliwe porozumienie z Iranem
Ceny ropy w USA mocno spadają. Według ekspertów inwestorzy niepokoją się o kondycję chińskiej
gospodarki i popyt na paliwa w tym kraju po tym, jak w poniedziałek bank centralny Chin
niespodziewanie obniżył stopy procentowe. Perspektywa powrotu na rynek większej ilości ropy z
Iranu wzmacnia 'niedźwiedzie' nastroje na globalnych rynkach paliw.
Źródło: Money.pl
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