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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska na 29. pozycji wśród 176 państw
w ocenie korupcji. Nasz kraj osiągnął 62
punkty (na 100 możliwych), czyli tyle samo,
co w 2015 roku – wynika z corocznego raportu niezależnej pozarządowej organizacji
Transparency International. Najlepsze wyniki w zestawieniu uzyskały kraje europejskie,
które zajęły cztery z pięciu czołowych pozycji.
Liderami okazały się Dania i Nowa Zelandia
(po 90 punktów), a tuż za nimi uplasowały się
Finlandia (89 punktów), Szwecja (88 punktów)
i Szwajcaria (86 punktów). Wysoko znalazły się również Kanada i Niemcy. Najwyższy
stopień korupcji wciąż odnotowywany jest
w krajach ubogich. Najbardziej skorumpowanym krajem świata od ponad dekady jest
Somalia, drugie miejsce od końca zestawienia zajął Sudan Południowy, a na kolejnych
pozycjach znalazły się Korea Północna oraz
Syria. Raport naświetla negatywną tendencję
na świecie – w bardzo wielu krajach wyniki
zamiast się poprawiać, pogarszają się.
Ponad 123 tys. zezwoleń na stałą pracę
dla obcokrajowców wydano w ubiegłym
roku. To niemal dwukrotnie więcej niż rok

wcześniej. Jest to rekordowy wynik. Zwiększa
się popyt na pracowników w hotelarstwie i gastronomii. Najwięcej obcokrajowców stanowią
Ukraińcy (83 proc.). Liczbę cudzoziemców
ze Wschodu pracujących w Polsce eksperci
NBP szacowali w zeszłym roku na ponad milion. Ukraińcy nie zabierają Polakom miejsc
pracy ani nie zaniżają wynagrodzeń. Zarabiają
ponad 2 tys. złotych brutto, a do tego trzeba
jeszcze doliczyć koszty zakwaterowania. Nasz
kraj czerpie zyski z ich podatków, ze składek
ZUS i VAT, które płacą przy zakupach.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deputat węglowy”.
Nagrodę wylosowała: Bożena Kasprzyk z Knurowa.

Piwo przez wieki

Z piwem na szlaku
Już od 10 lat podążając śląskim Szlakiem Zabytków Techniki, możemy zwiedzać obiekty
przemysłowe województwa – muzea, skanseny, zamieszkałe kolonie robotnicze i działające zakłady pracy. W zeszłym roku ponad
700 tys. gości podziwiało pomniki śląskiej
myśli technicznej – górniczej, hutniczej, włókienniczej i spożywczej. W tym roku do 36
kompleksów dołączono sześć kolejnych –
Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł
w Żarkach, Wieże KWK Polska w Świętochłowicach, osiedle patronackie KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, Walcownię
Cynku w Katowicach-Szopienicach, Muzeum
Śląskie w Katowicach oraz Browar Zamkowy
w Cieszynie. Wiodą do nich charakterystyczne
brązowe drogowskazy z „kółkiem na parę”.

Z abytek na  Z amku
Umieszczenie działającego od 170 lat
cieszyńskiego browaru na zaszczytnej liście
to formalność – jedna z najstarszych warzelni w Polsce to perła piwowarstwa. Komisja
doceniła wagę, którą przywiązuje się w nim
do tradycji i prawie dwa stulecia nieprzerwanego funkcjonowania. Zamkowy słynie ze stosowania tradycyjnej i rzadkiej już
metody fermentacji w otwartych kadziach,
wciąż też do warzenia piwa wykorzystuje się
w nim zabytkowe maszyny z przełomu XIX
i XX wieku. Dzięki starodawnym metodom
i narzędziom (np. korytko Granta czy młynek do słodu ciemnego) może poszczycić się
oryginalnością, jakiej brakuje najbardziej zaawansowanym technologicznie browarom.

Uwadze decydentów nie uszło też edukacyjne zaangażowanie cieszyńskiej warzelni
– działa w niej muzeum, otwarte w weekendy.
W trakcie oprowadzania przewodnik opowiada fascynatom piwowarstwa o produkcji
piwa, historii browaru i ciekawostkach z nim
związanych. Browar Zamkowy swoją kulturotwórczą misję realizuje także, organizując
coroczny festiwal piwa „Bracka Jesień”. Cieszyński browar na liście Szlaków Zabytków
Techniki dołącza do Browaru w Żywcu.

L egalny bulwar
„Obywatelom wolno to, czego prawo im
wyraźnie nie zabrania, a organom władzy
wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie zezwala” – tymi słowami Sąd Najwyższy uzasadnił 19 stycznia postanowienie, odpowiadając
na pytanie: czy na schodkach nad Wisłą wolno
pić piwo czy nie? Sprawa dotyczyła warszawskiego aktywisty, który odmówił przyjęcia
mandatu za picie piwa na warszawskim bulwarze Flotylli Wiślanej. W stołecznym sądzie
rejonowym powołał się na ustawę o drogach,
z której wynika, że bulwar nie jest ulicą – „ulicą jest wyłącznie droga na terenie zabudowy

lub przeznaczonym do zabudowy”. Sąd opierając się na definicji z rozporządzenia ministra
administracji i cyfryzacji – „ulica to wydzielony pas terenu z urzędową nazwą, przeznaczony do ruchu pieszego lub pojazdów” – uznał
go za winnego. Odstąpił jednak od wymierzenia kary i zwrócił się z zapytaniem o definicję
do Sądu Najwyższego.
SN uznał, że sądy, wydając wyroki w takich sprawach, powinny brać pod uwagę węższą definicję „ulicy”, czyli tę z ustawy o drogach
publicznych, bo jest korzystniejsza dla sprawcy wykroczenia. Zgodnie z nią bulwar nie
może być nazwany ulicą i nie podlega ustawie
o wychowaniu w trzeźwości. Sąd Najwyższy
dostrzegł też niepokojącą praktykę policji
i straży miejskiej, która karze za picie alkoholu
w miejscach niedozwolonych, powołując się
na zakaz picia w miejscach publicznych, który
nie określa ich precyzyjnie.
Czy postanowienie Sądu Najwyższego
wpłynie na zmianę prawa w całej Polsce i będzie można pić piwo na bulwarach i plażach
bez obawy o mandat? Prawnicy argumentują,
że będzie ono wiążące tylko w tej konkretnej
sprawie, jednak może posłużyć jako podstawa
argumentacji w podobnych sporach o picie
alkoholu w miejscach publicznych. Nie czekając
na kolejne procesy, niektórzy działacze społeczni mówią, że decyzja SN otwiera nową drogę
do interpretacji prawa. Według nich to sygnał,
żeby plaże czy tereny rekreacyjne traktować
łagodniej. W Polsce nie obowiązuje prawo precedensu, więc inne sądy mogą, ale nie muszą
brać tego postanowienia pod uwagę.

MAREK KOWALIK

Niemal miliard złotych wyniosły tylko bankowe zobowiązania osób, które
ogłosiły upadłość konsumencką w latach 2015 i 2016. Przeciętny dług kredytowy
osoby bankrutującej w 2016 roku to prawie
181 tys. złotych, a w 2015 roku – aż 232 tys.
złotych. Tak wynika z najnowszych danych
BIK oraz BIG InfoMonitor. W 2016 roku
upadłość konsumencką ogłosiło 4450 osób.
To niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym
roku obowiązywania zliberalizowanego prawa o upadłości konsumenckiej, kiedy doszło
do 2113 upadłości. Największy udział mają
kredyty mieszkaniowe – 60 proc., lecz najczęściej upadłość ogłaszają posiadający wyłącznie
kredyty na konsumpcję. Średnie zadłużenie
z tytułu kredytu mieszkaniowego w 2015 roku
przekraczało 539 tys. złotych, wobec 424 tys.
złotych w 2016 roku. Na 1263 bankrutujące
osoby z zadłużeniem mieszkaniowym 1036
dłużników miało jeden kredyt, 188 – dwa, a 39
– od trzech do sześciu kredytów. Zadłużenie
w złotówkach stanowiło 69 proc.
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