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Jak przystało na skróconą kadencję Sejmu, nawet
ostatnie posiedzenie zostało skrócone, też o połowę.
Miało trwać dwa dni, wystarczył jeden.

Droga odprawa
posłów polskich
Każdego dnia na utrzymanie
Sejmu, posłów i ich biur polski
podatnik wydaje ok. 1 mln zł. Ponieważ obecna kadencja trwała
ok. 700 dni, rachunek jest prosty
– władza ustawodawcza kosztowała nas ok. 700 mln zł. Najwięcej wydano na uposażenia i diety poselskie – ok. 155 mln zł. Niewiele mniej – ponad 130 mln zł
– kosztowało utrzymanie biur
poselskich. Wyjazdy krajowe
i zagraniczne (oczywiście służbowe) kosztowały ok. 27 mln zł.
Przy tych kwotach 2 mln zł
na zakup nowych samochodów
czy 1,9 mln zł na benzynę
do służbowych aut poselskich to
już raczej drobne wydatki.
Do tego trzeba będzie jeszcze doliczyć co najmniej kilkanaście milionów złotych. Na same odprawy dla tych, którzy ponownie nie zostaną posłami, potrzeba ok. 9 mln zł. Ta kwota została wyliczona przy założeniu,
że – podobnie jak przed dwoma
laty – do Sejmu nie dostanie się
ok. 300 obecnych posłów. W tej
grupie na pewno nie będzie Sta-

nisława Łyżwińskiego, który
od jakiegoś czasu nie wykonuje
mandatu posła (bo siedzi
w areszcie), ale powinien ją dostać inny parlamentarzysta Samoobrony Jerzy Zawisza, którego uznano za kłamcę lustracyjnego (procedura pozbawienia
go mandatu zakłada jeszcze
możliwość kasacji w Sądzie Najwyższym). Odprawy przydadzą
się szczególnie tym, którzy mają długi – np. małopolski poseł

FOT. BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI (PAP)

Kłótnie i swary
widać, a prawdziwej
roboty nie, bo nie
wiadomo jak ją
pokazać – mówił
marszałek Sejmu
Ludwik Dorn.

Bogusław Sobczak ma do spłacenia 350 tys. zł kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania.
Na liście dłużników jest prawie
połowa obecnych posłów, tylko
Kancelarii Sejmu powinni oddać 4 mln zł.
Co najmniej kilka milionów
złotych trzeba będzie jeszcze
wydać na likwidację niepotrzebnych biur poselskich. W 2005 r.
Kancelaria Sejmu na wydatki
związane z odprawami i likwidacją biur wydała 16 mln zł.
Gdyby doszło do zepchnięcia
Prawa i Sprawiedliwości do opozycji, to kolejne miliony pójdą
na odprawy dla setek, a może
nawet tysięcy urzędników
z nadania partyjnego, których
nowa ekipa będzie chciała wymienić na swoich.
Same przyspieszone wybory
będą kosztować podatników
ok. 90 mln zł, a nie ma w tym
zwrotu wydatków na kampanię,
na co będzie potrzebne kolejne
kilkadziesiąt milionów złotych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmu to jednak
drobny wydatek w porównaniu
ze skutkami ostatnich decyzji
obecnych parlamentarzystów.
Sięgają one – bagatela – 25 mld
zł, przy czym 20 mld zł trzeba
znaleźć już w przyszłorocznym
budżecie. W znacznej części
zwiększenie publicznych wydatków nastąpiło w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą.

GRZEGORZ SKOWRON

Trzy ofiary wypadku w Machowej

Dwaj obywatele Czech i jeden Ukrainiec nie mieli wczoraj żadnych szans na przeżycie, gdy ich samochód osobowy
zderzył się z tirem wiozącym mąkę. Do tragicznego zdarzenia doszło o 3 nad ranem w Machowej, na granicy powiatów
dębickiego i tarnowskiego. Kierowca ciężarówki został ranny. To kolejny wypadek w tym miejscu. Tylko od kwietnia
zginęły tam cztery inne osoby. Mimo to Machowa nie została dotychczas oznaczona jako tzw. czarny punkt.
(ZIOB)

Korepetycje zamiast wf. Samoobrona
Krakowscy uczniowie nagminnie opuszczają zajęcia z wychowania fizycznego. Lekarze
przyznają, że brak ruchu może
prowadzić do wielu niebezpiecznych chorób, ale... lekką
ręką wypisują zwolnienia z wf.
Z anonimowych ankiet wypełnianych na prośbę Małopolskiego Kuratorium Oświaty wynika, że aż 45 proc. uczniów unika zajęć z wf. ze względu na niską sprawność fizyczną i obawę
przed ośmieszeniem. Pretekstem do opuszczenia zajęć dla
kolejnych 26 proc. jest... lenistwo.
W ubiegłym roku szkolnym na
950 uczniów V LO w Krakowie
zwolnienia z wf. przyniosło aż
150. – Nie ukrywam, że wiele
z tych zwolnień to zwolnienia

„taktyczne” – przyznaje Stanisław Pietras, szef „piątki”.
– Dzięki zwolnieniu z wf. uczeń
zyskuje 3 wolne godziny w tygodniu. W tym czasie może np.
przygotowywać się do matury
lub chodzić na prywatne lekcje.
– Poszedłem do naszego lekarza rodzinnego i poprosiłem
o wystawienie zwolnienia. Nie
robił żadnych problemów – mówi nam jeden z rodziców ucznia
II klasy gimnazjum. – Zamiast
utyskiwać na lekarzy, kuratorium oświaty powinno raczej
w szkołach poszukać przyczyn
niechęci uczniów do wf. – twierdzi dr Jerzy Friediger, prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie.
Więcej – str. 5

Dzisiaj w „Dzienniku Polskim”

Przyszłość
Krakowa
Aula w Auditorium Maximum
służy przede wszystkim studentom. Dlatego zawsze postulowałem, że Kraków powinien mieć jakieś centrum czy
dom kongresowy, gdzie 2 tys.
uczestników będzie mogło
wziąć udział w zjeździe
– twierdzi prof. Franciszek
Ziejka, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
OPINIE Str. 9
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Opuścili
szpital

Unia
się broni

Kamisa D., 36–letnia Czeczenka, która po stracie
trzech córek od czwartku
przebywała z dwuipółletnim synem w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach
Dolnych, została wczoraj
przewieziona do Ośrodka
dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej Dębaku (Mazowsze). W nocy z wtorku
na środę dołączył do niej
mąż, który wcześniej wystąpił o nadanie mu statusu
uchodźcy. – To było bardzo
ważne spotkanie dla małego dziecka i pani Kamisy,
od razu obserwowaliśmy
poprawę ich stanu psychicznego. Opuszczali szpital
w bardzo dobrej formie
– mówi dyrektor szpitala
Maciej Fleming.
MAŁOPOLSKA Str. 6

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Europy i konkurencji na wspólnym rynku Komisja Europejska przedstawiła wczoraj pakiet propozycji. Chodzi o to,
by nie zwiększać uzależnienia
np. od rosyjskiego Gazpromu.
ŚWIAT Str. 10

FOT. PAWEŁ TOPOLSKI

Rycerze i święci

Bomba
przed wybuchem
Ambicji politycznych nigdy
nie ukrywała. Jednak przyjęciem posady u prezydenta RP
zaskoczyła wszystkich, nawet
męża. Choć Nelly Rokita pracuje na własny rachunek, zachwiała karierą niedoszłego
premiera. I to w trakcie kampanii wyborczej.
Jutro w magazynie Piątek
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„Na małopolskich ścieżkach” – to nowa kolekcja
przygotowana przez
„Dziennik Polski” i samorząd województwa
małopolskiego. Dzisiaj
kolejny odcinek serii
– „Rycerze i święci”. Kolejne zeszyty co czwartek: „Szlakiem jaskiniowców”, „Rowerem przez
Małopolskę”, „Na drewnianym szlaku”, „Od Myślenic po Babią Górę”
oraz „Przez Orawę, Podhale i Spisz”. Zachęcamy
Państwa do wypoczynku
w Małopolsce z „Dziennikiem Polskim” oraz samorządem województwa
małopolskiego.
(DMA)

Millera?
Nie mam nic przeciwko obecności Leszka Millera na listach Samoobrony – tak Andrzej Lepper skomentował
wczoraj nieoficjalne informacje o tym, że były premier będzie „jedynką” na łódzkiej liście Samoobrony.
Lepper potwierdził wieczorem, że rozmawiał we wtorek
z Millerem. Jednak jego zdaniem były szef SLD „musi decyzję podjąć sam”. Lepper zastrzegł, że jeśli „struktury regionalne nie wyrażą zgody,
on sam nikogo narzucać nie
będzie”.
Tymczasem Miller w TVN24
wielokrotnie pytany, czy już
zdecydował, nie chciał potwierdzić. Jak mówił, „decyzję zakomunikuje (dzisiaj) w Łodzi”, bo
to właśnie „w tym ważnym w jego życiu mieście” ogłasza swe
decyzje. Lepper chciałby też,
aby „jedynką” w Warszawie był
Piotr Tymochowicz.
Więcej o wyborach – str. 3, 4
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– Sejm V kadencji był Sejmem
dramatycznym i pracowitym
– mówił wczoraj marszałek Ludwik Dorn, żegnając się z posłami podczas ostatniego posiedzenia. Dla Polaków był także Sejmem bardzo kosztownym. Tylko na odprawy dla posłów, którzy nie zasiądą w nim
w nowej kadencji, potrzeba
ok. 9 mln złotych.

