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Mimo groźby poszerzenia 
unijnych sankcji na Biało-
rusi zapadły wczoraj kolej-
ne wyroki polityczne. Sie-
dem lat dostał lider chadecji 
Pawieł Siewiaryniec. Tym-
czasem Zachód pracuje 
nad reakcją na zmuszenie  

do lądowania samolotu 
z opozycyjnym blogerem na 
pokładzie. Zdaniem Leszka 
Szerepki najskuteczniejsze 
byłyby obostrzenia uderza-
jące w budżet. – Na przykład 
zakaz kupowania białoru-
skich produktów ropopo-
chodnych. Można też pomy-
śleć o ograniczeniu tranzytu 
drogowego przez Białoruś 
– mówi DGP były ambasador 
RP w Mińsku. ©℗ A3
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Szef Najwyższej Izby Kon-
troli postawił kropkę nad 
i. Po raporcie o wyborach 
kopertowych wczoraj NIK 
skierowała do prokuratu-
ry zawiadomienia o możli-
wym popełnieniu przestęp-
stwa przez członków rządu. 
Chodzi o premiera Mateusza 
Morawieckiego, szefa jego 
kancelarii Michała Dwor-
czyka, ministrów aktywów 
państwowych Jacka Sasina 
oraz spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusza 

Kamińskiego. Kontrolerzy 
zarzucają im przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnie-
nie obowiązków. Jest także 
piąte zawiadomienie – prze-
ciwko wiceministrowi MAP  
Tomaszowi Szczegielniako-
wi, który miał zaakceptować 
wzór pakietów wyborczych. 
NIK zarzuca premierowi, że 
bez podstawy prawnej zle-
cił państwowym spółkom 
rozpoczęcie przygotowań 
do głosowania. Z kolei mi-
nistrom NIK-owcy zarzuca-
ją, że nie wypełnili poleceń 
premiera. Następny krok na-
leży do prokuratury, której 
szefuje Zbigniew Ziobro, 
szef koalicyjnej Solidarnej  
Polski. ©℗ A3
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Wbrew polskiemu rządo-
wi czeska strona nie uwa-
ża, by sprawa kopalni w Tu-
rowie została załatwiona. 
Jak mówi nam rzeczniczka 
resortu środowiska Petra  
Roubíčková, wycofanie skargi 
z Trybunału Sprawiedliwości 
UE będzie możliwe po speł-
nieniu warunków zapisanych 
w polsko-czeskiej umowie, 
która ma dopiero zostać za-
warta. A to – jak informuje 
– może nastąpić za kilka mie-
sięcy. W ramach porozumie-
nia Polska ma się zobowiązać 

do wypłacenia Czechom do 
45 mln euro, zbudowania za-
pór minimalizujących wpływ 
kopalni na środowisko oraz 
podania ostatecznej daty za-
kończenia wydobycia. 

Skoro możliwość wyco-
fania skargi to perspekty-
wa kilku miesięcy, aktual-
na pozostaje kwestia środka 
tymczasowego, w ramach 
którego trybunał nakazał 
wstrzymanie wydobycia do 
czasu ostatecznego wyroku. 
W rządzie słyszymy, że możli-
we jest skierowanie do TSUE 
wniosku, w którym Polska 
z uwagi na „zmianę okolicz-
ności” mogłaby się zwrócić 
o rezygnację z tego instru-
mentu. ©℗ A6

Do prokuratury za 
wybory kopertowe

Czesi nic nie wiedzą 
o porozumieniu
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Tylko 36 proc. ankietowa-
nych uważa, że szczepie-
nia przeciw COVID-19 po-
winny być obowiązkowe. 
Większość (62 proc.) jest 

przeciwna. Bardziej przy-
chylne twardym regułom są 
kobiety (39 proc. za, wobec 
33 proc. mężczyzn).

Ale dla PiS najważniejsze 
jest, że aż 70 proc. wybor-
ców tej partii sprzeciwia się 
obowiązkowi szczepień. Ta 
droga osiągania odporno-
ści zbiorowej wydaje się 
więc dziś zamknięta. Wi-
ceminister zdrowia Anna 
Goławska potwierdza: nie 
ma planów wprowadzenia 
obowiązkowych szczepień. 
I dodaje, że rząd chce po-
stawić na akcje oddolne 
i przekonywanie Polaków 
do zastrzyków. Stąd poro-
zumienie z samorządow-
cami, które zawarł wczoraj 
szef kancelarii premiera 
Michał Dworczyk.  

Przewiduje ono, że gminy 
będą premiowane za wyso-
ki odsetek zaszczepionych 
mieszkańców. Te z najlep-

szymi wynikami będą mo-
gły liczyć na nagrody pie-
niężne, np. po 100 tys. zł 
dla pierwszych 500 gmin 
w Polsce, które przekroczą̨ 
75-proc. poziom wakcyna-
cji wśród dorosłych. Z ko-
lei zaszczepieni lub już na 
zastrzyk zapisani wezmą 
udział w loterii, w której 
do wygrania będą nagrody 
pieniężne lub rzeczowe (np. 
hulajnogi elektryczne czy 
auta hybrydowe). 

Samorządowcy zorgani-
zują też – na mocy decyzji 
wojewodów – akcję, w ra-
mach której dotrą do nie-

zaszczepionych osób po 70. 
roku życia i spróbują je za-
chęcić do zmiany zdania. 
Podobną akcję prowadzi już 
resort zdrowia, który m.in. 
przez lekarzy POZ i infoli-
nię dzwoni do ludzi, którzy 
nie przyszli na szczepienie 
i przekonuje ich do przyję-
cia preparatu. Z doświad-
czeń urzędników wynika, 
że to działa.

Jak dowiedział się DGP, 
największy problem z chęt-
nymi do szczepienia jest 
obecnie na Podlasiu oraz 
w małych miejscowościach: 
tak wynika ze wstępnych 
analiz mapy zaszczepio-
nych. – Duże miasta są 
świetnie zorganizowane, 
ale mniejsze mają kłopoty 
– tłumaczy wiceminister 
zdrowia Anna Goławska. 
Wyzwaniem pozostaje tak-
że przekonanie młodszych 
roczników. ©℗ A4

Sto tysięcy dla 
gmin prymusów
 kraj  Rząd nie ma 
szansy zmusić 
Polaków do szczepień 
– pokazuje to sondaż 
United Surveys dla 
DGP i RMF FM. 
Dlatego wspólnie 
z samorządami 
szykuje akcje 
promocyjne 
i konkursy 
z nagrodami

Konsul 
ratownik 
upamiętniony
 historia  W Stambule sta-
nęła tablica upamiętniają-
ca Wojciecha Rychlewicza: 
konsula, który w okresie 
II wojny światowej wysta-
wiał fałszywe dokumenty 
polskim Żydom, chcącym 
emigrować do Palestyny. 
W ten sposób pomagał 
wielu w ucieczce przed Za-
gładą. We wrześniu 1939 r. 
był również zaangażowany 
w przerzut do Francji przez 
Rumunię i Turcję 75 ton 
złota z Banku Polskiego.

Płytę odsłonił wczo-
raj przebywający z wi-
zytą w Turcji prezydent 
Andrzej Duda. Wojenną 
działalność Rychlewicza 
jako pierwsze opisały 
DGP i izraelski dziennik 
Israel Hayom. Kulisy jego 
operacji odkrył i nagłośnił 
ambasador RP w Turcji 
Jakub Kumoch. ©℗  A15

regulacje Ile kiełbasek może zgrillować mieszkaniec 
Mazowsza? Jak długo może być rozpalony grill? Na tego 
typu pytania muszą dziś odpowiadać mazowieckie 
gminy. Powodem są przepisy regionalnego programu 
ochrony powietrza  Czytaj w dodatku 
 dla prenumeratorów Samorząd i Administracja

Ruszt absurdu

środowisko Złotówka lub kilka złotych zniżki 
w opłacie śmieciowej za domowy kompostownik 
nie zachęca. W Lublinie zgłosił się niecały procent 
uprawnionych, w Bydgoszczy ok. 1,5 proc. właścicieli 
domków. Gminy mogłyby sobie poprawić wyniki 
odzysku, ale nie wiedzą jak  B1

Kompostowanie się nie opłaca

prawo Zwiększona wolna od zajęcia kwota 
spowodowała, że egzekucja komornicza 
z wynagrodzenia o pracę dała w 2020 r. 800 mln zł 
mniej niż rok wcześniej. Komornicy chcą przywrócenia 
przepisów egzekucyjnych do stanu sprzed pandemii. 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie mówi „nie” B5

Wierzyciele chcą luzowania

w numerze

ZDECYDOWANIE
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CZY SZCZEPIENIA PRZECIW 
COVID-19 POWINNY BYĆ 
OBOWIĄZKOWE?

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE WIEM

19,5

26,6

35,5
2,0

16,4


