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Martwe morze
w Zatoce Puckiej?
W ciągu najbliższych 12 lat do Zatoki Puckiej może się dostać nawet
5mln ton soli. To skutek inwestycji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które pod Gdynią buduje kawerny – wielkie komory wypłukiwane
w pokładach soli kamiennej, służące
do magazynowania gazu.
– Nie dokonano przy tym odpowiedniej oceny ryzyka. Jeżeli coś pójdzie nie tak, do morza popłynie solanka gęstości kisielu. Na kilkuhektarowej powierzchni dna powstanie pozbawiona tlenu plama, która zabije
wszystko, co jest pod nią. Możemy
wten sposób zniszczyć chroniony ekosystem Zatoki Puckiej –ostrzega prof.
Jan Marcin Węsławski zInstytutu Oceanologii PAN w Sopocie
– s. 18-19

Polański w Polsce
bezpieczny

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

„Wydanie przez władze polskie Romana Polańskiego innemu państwu
jest niemożliwe” – napisał w opinii
prawnej prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Karsznicki.
Zwraca on uwagę, że konstytucja
dopuszcza ekstradycję obywatela polskiego na wniosek innego państwa,
zktórym mamy umowę oekstradycji,
lub „sądowego organu międzynarodowego”. Może się tak stać, jeśli wydanie
przewiduje ratyfikowana umowa międzynarodowa lub prawo międzynarodowej organizacji, do której Polska należy. ZUSA mamy umowę oekstradycji.
Ale według kodeksu postępowania karnego (art. 604 § 1 pkt 3) ekstradycja jest
możliwa tylko wtedy, gdy według prawa polskiego czyn jest przestępstwem
zarówno w chwili jego popełnienia,
jak i w czasie wystosowania wniosku
o ekstradycję. Czyn Polańskiego miał
miejsce ponad 30 lat temu iwedle polskiego prawa już się przedawnił.  ES
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Na pierwszej stronie w wybranych zasięgach
znajduje się materiał reklamowy w formie naklejki
Ceny „Gazety Wyborczej”: D – 1,80 ¤; DK – 16 DKK;
GB – 1,20 GBP; L – 1,80 ¤; N – 18 NOK; P – 2,5 ¤; S – 25 SEK

Papież zaostrza
kurs, ale...
Benedykt XVI opublikował wczoraj nowe wytyczne do walki z pedofilią
duchownych. Na stałe wydłużył okres
przedawnienia takich przestępstw
wprawie kościelnym i skrócił procedurę usuwania przestępców z Kościoła.
Nie zaleca jednak w całym Kościele
strategii „zero tolerancji”, którą Kościół w USA wprowadził osiem lat temu, i nie nakazał Kościołowi bezwzględnej współpracy ze świeckim
wymiarem sprawiedliwości. Wśród
„najcięższych wykroczeń” niespodziewanie znalazła się za to „próba wyświęcania kobiet” – s. 11; Komentarz – s. 2
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Premia
gwarancyjna
z książeczki
mieszkaniowej
s. 25

TRYBUNAŁ ORZEKŁ,
POLITYCY DO ROBOTY
Kobiety nadal będą pracować pięć lat krócej niż mężczyźni – uznał wczoraj Trybunał

Konstytucyjny. Zdanie odrębne złożyło aż trzech sędziów – same kobiety
LESZEK KOSTRZEWSKI
PIOTR MIĄCZYŃSKI
– To nie jest dobry dzień dla kobiet.
Polki wciąż będą dyskryminowane
– kręciła głową rozgoryczona Agnieszka Chłoń-Domińczak, była wiceminister pracy.
Dziś kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 65.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich to łamie konstytucyjną zasadę
równouprawnienia kobiet i mężczyzn
oraz zakaz dyskryminacji. Skargę złożył trzy lata temu Janusz Kochanowski, który zginął wkatastrofie pod Smoleńskiem.
– Kobiety krócej pracują, więc odłożą mniej składek i będą miały niższą
emeryturę. Zważywszy na to, że odchodzą też na urlopy wychowawcze
izarabiają średnio o20 proc. mniej niż
mężczyźni, ich emerytura może wynieść zaledwie 20-30 proc. ostatniego
wynagrodzenia. Grozi im bieda –przekonywał wczoraj 12 sędziów Trybunału Lesław Nowacki z biura RPO.
Bezskutecznie. Trybunał orzekł,
że krótsza praca kobiet nie łamie konstytucji. Bo Polki, które skończyły
60lat, nie muszą odchodzić z pracy,
lecz mogą pracować dalej i odkładać
składki. A więc same zdecydują, czy
chcą dostawać niewielkie świadczenia,
czy nie – uzasadniali sędziowie. Sąd
Najwyższy w 2009 r. uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie może
być jedynym powodem zwolnienia.
Trzy z czterech kobiet w składzie
Trybunału: Teresa Liszcz, Ewa Łętowska i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – nie zgodziły się z werdyktem. Sędziowie mężczyźni je
przegłosowali.
Zanim to nastąpiło, publiczność
słuchała słownych pojedynków Lesła-

wa Nowackiego ireprezentującego parlament posła PO Jacka Żalka na temat
roli kobiety we współczesnym świecie.
Żalek: – Kobiety mają prawo odchodzić wcześniej na emeryturę, bo Polki
przywiązują dużą wagę do życia rodzinnego, nawet kosztem pracy. Występuje
przekonanie, że rolą kobiety jest wychowanie potomstwa czy wnuków. Nie
możemy patrzeć tylko na aspekt materialny. Dostrzeżmy też aspekt kulturowy.
Nowacki: – Tyle że coraz więcej kobiet ma większe aspiracje. Chcą robić
karierę, nie tylko zajmować się domem.
Nie utrudniajmy im tego.

Eksperci przyjęli wyrok z rozczarowaniem. Jeremi Mordasewicz
z PKPP Lewiatan przekonuje, że wyrok może mieć katastrofalne skutki
dla budżetu państwa.
Prawo gwarantuje kobietom z minimum 20-letnim stażem pracy najniższą emeryturę (dziś 706 zł brutto). Zarabiające niewiele i odchodzące na emeryturę zaraz po sześćdziesiątce mogą nie uskładać wystarczającego kapitału nawet na to
najniższe świadczenie. Wypłata ich
emerytur spadnie więc na pozostałych podatników.

Trybunał jest tego świadom. Przyznał, że zróżnicowanie wieku, choć konstytucyjne, „nie jest optymalne”. I„postanowił o skierowaniu do Sejmu sygnalizacji dotyczącej celowości podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do stopniowego zrównywania
wieku emerytalnego kobiet imężczyzn”.
– Rząd może i powinien w końcu
zdecydować się na wyrównanie wieku – mówi Wiktor Wojciechowski, ekonomista z fundacji FOR.
Jednak minister pracy Jolanta Fedak (PSL) nie widzi powodu. 

Dziura w prawie

Grunwald

Waszyngton

Niemiecka kolej przegrywa

CBA niewiele może

Miecze i komórki

Obama ma bunt

Z piekielnym upałem

Od dwóch tygodni CBA nie ma
prawa zbierać i przechowywać danych wrażliwych, np. dowiadywać się
z podsłuchu, że ktoś kupił mieszkanie, czy trzymać warchiwum oświadczeń majątkowych polityków. Ale to
robi. Bo inaczej musiałoby zawiesić
działalność
– s. 4

Dziś próba, w sobotę – bitwa. Rycerze gotowi. Jest jak w średniowieczu:
szyte namioty, robione naczynia. Zakazane są dzisiejsze gadżety. Tylko na
komórki przymyka się oko... Wczoraj
pole bitwy odwiedzili prezydent elekt
Bronisław Komorowski i prezydent Litwy Dalia Grybauskaite
– s. 2 i 6

Demokraci są wściekli, bo jesienią
mogą stracić większość w Kongresie,
a Biały Dom nie robi ich zdaniem nic,
by temu zapobiec. Według analityków
aż 60 demokratycznych kongresmenów jest poważnie zagrożonych przegraną. Republikanie mają szansę przejąć władzę na Kapitolu
– s. 11

50 stopni w przedziale i mdlejący
pasażerowie – podczas upałów na niemieckiej kolei to normalka.
SPD chce, by sprawę zbadała... komisja śledcza Bundestagu.
Deutsche Bahn odpowiada, że
winny jest zmieniający się klimat
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Komentarz – s. 2; Czytaj też – s. 6

– s. 27
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