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warszawa po pandemii:

Szok. Człowiek 
zaatakował 

NIEDŹWIEDZIA
Sędziwa Sabina 

porykiwała w szoku, 
po ataku szaleńca.  

Pijany 23-latek 
wpadł na wybieg 

niedźwiedzi 
brunatnych 

w warszawskim Zoo. 
Gdy zaciekawiona 
niespodziewanym 

gościem 
niedźwiedzica 

Sabina podpłynęła 
intruz ZaaTaKował 
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W moim otoczeniu zde-
cydowaną większość 
stanowią osoby o po-
glądach konserwa-

tywnych (choć nie tylko). Sporo 
jest wyborców Prawa i Sprawiedli-
wości, bądź sympatyków niewiel-
kich formacji prawicowych. I NIKO-
MU, niezależnie od przekonań, nie 
podoba się to, co zrobiono z pio-
senką Kazika. Jeszcze bardziej 
żenujące są tłumaczenia.

I żenujące są zarówno tłuma-
czenia władz radia, jak i tych po-
lityków obozu władzy, którzy ow-
szem, zdjęcie piosenki krytykują, 
ale mówią, że Kazik nie miał racji, 
bo skrytykował rzekomo uczczenie 
ofiar katastrofy smoleńskiej. Otóż 
nie! Takie twierdzenia świadczą 
tylko o całkowitej utracie słuchu 
społecznego przez polityków obo-
zu władzy. Bo problemem nie było 
to, że Jarosław Kaczyński uczcił 
pamięć ofiar. Co więcej, nasze 
media Kaczyńskiego broniły, gdy 

w 2010 i 2011 roku hołota (moc-
ne słowo jak najbardziej na miej-
scu) spod znaku Palikota usta-
wiała krzyże z puszek po piwie, 
opluwała rodziny ofiar, a pewna 
„dziennikarka” mówiła, że „kato-
licy śmierdzą”. Żenujące były ata-
ki  na uczczenie Smoleńska, czy 
działania władz Warszawy, które 
„aresztowały” kwiaty ku pamięci 
śp. Marii Kaczyńskiej. W kwietniu 
2020 roku nie chodziło więc o to, 
że Jarosław Kaczyński i politycy 
PiS uczcili pamięć. Była dziesią-
ta rocznica tragedii, należało to 
zrobić. Żenujące w tym wszyst-
kim było to, że NAM WSZYSTKIM, 
uniemożliwiono wtedy pójście na 
cmentarze. Najważniejsze dla 
chrześcijan święta Wielkiej Nocy 
spędzaliśmy sami, bez rodzin. 
Bez Mszy Świętych, bo kościoły 
musiały dostosować się do ogra-
niczenia liczby wiernych na mszy 
świętej do pięciu osób (i pogodzić 
ze zrównaniem maleńkiej kaplicz-

ki z ogromną Świątynią Opatrzno-
ści Bożej). Wszystkim narzucono 
reżim sanitarny, do którego trzeba 
się było stosować. I obywatele na 
to poszli, uznali te obostrzenia, 
przyjęli je ze zrozumieniem. Aż 
w Wielki Piątek, ujrzeli w telewizji 
ludzi władzy składających kwiaty 
na cześć ofiar. I bardzo dobrze, 
że kwiaty te składano. Ale ani 
politycy nie mieli maseczek, któ-
re my musimy nosić, ani nie za-
chowywali bezpiecznej odległości 
wobec siebie. W dodatku potem 
była wizyta prezesa na cmentarzu. 
I o tym właśnie śpiewa Kazik – nie 
o tym, że źle, że politycy PiS od-
wiedzili cmentarze, ale o tym, że 
niektórym nie było to dane. A ra-
czej – wszystkim, poza niektórymi, 
nie było to dane. I ludzie to czują. 
Bo skoro sprawa Kazika oburza 
ludzi władzy obojętnych, bądź jej 
życzliwych, co dopiero myślą zde-
klarowani obecnej władzy przeciw-
nicy? Odpowiedź jest retoryczna. 

Natomiast koniec każdej władzy 
zaczyna się wtedy, gdy traci ona 
słuch społeczny. Siłą PiS było to, 
że – niezależnie jak formację tę 
oceniamy – słuch społeczny po-
siadało. Dziś już go nie ma. Nie 
ma go też konkurujący z Andrze-
jem Dudą Rafał Trzaskowski, ale 
to już zupełnie odrębny temat.

****
Oprócz afery Trójki głośno też 
o sprawach pedofilii w Kościele 
i pedofilii wśród celebrytów. Jed-
no nie ulega wątpliwości – czas 
tolerancji dla zła musi dobiec 
końca niezależnie od środowiska, 
którego to zło dotyczy. Czy szan-
są Kościoła może być większe 
zaangażowanie katolików świec-
kich? O tym rozmawiamy z ks. 
Tadeuszem Isakowiczem-Zale-
skim. W numerze także o wybo-
rach prezydenckich i ich wpływie 
na sytuację w Warszawie, a także 
jak co tydzień materiały o Pradze 
i Pradze Płd. 

Podczas kampanii pre-
zydenckiej Rafał Trza-
skowski i tak będzie 
prezydentem stolicy. 

Jeżeli wygra, to do Warszawy 
wejdzie komisarz, ale w Radzie 
Miasta i tak rządzi PO, zaś wcze-
śniejsze wybory wygra ta partia. 
Z perspektywy mieszkańców 
nie zmieni się nic – z Karolem 
Gacem, publicystą z portalu 
DoRzeczy.pl rozmawia Andrzej 
Maksymowicz. 

Prezydent Warszawy Rafał Trza-
skowski zastąpił Małgorzatę 
Kidawę-Błońską jako kandydat 
na prezydenta RP z ramienia Ko-
alicji Obywatelskiej. Jak ocenia 
Pan tę zmianę?
Przyznam, że się jej nie spodzie-
wałem. Oczywiście, całkowicie 
rozumiem powody i jest ona jak 
najbardziej racjonalna, ale nie są-
dziłem, że PO ostatecznie się na 
nią zdecyduje. Rafał Trzaskowski 
ma proste zadanie – odwojować 
elektorat PO.

A nie wygrać z Andrzejem Dudą?
To oczywiście też, ale raczej przy 
okazji. Jeśli się uda, to dobrze, 
ale jeśli nie, to nikt nie będzie 
miał do niego pretensji Katastro-
falne wyniki Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej oraz błędy komunika-
cyjne sprawiły, że elektorat PO 
zaczął szukać innych kandyda-
tów. Szymon Hołownia oraz Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz rośli, 
ale kosztem PO. Teraz Trzaskow-
ski ma zmobilizować ten elekto-
rat i pokazać mu, że jest szansa 
na wygraną.

A jest?
Zawsze istnieje. Proszę zauważyć, 
że Trzaskowski zaczął niezwykle 
ostro – od ataku na TVP oraz ją-
trzenia ws. ulicy Lecha Kaczyń-
skiego. To nie jest przypadek. 
Prezydent Warszawy celuje w tzw. 
Antypis. Tu nikt nie będzie brał 
jeńców.

Co ta zmiana oznacza z punktu 
widzenia mieszkańców stolicy, 

którą polityk PO rządzi od półto-
ra roku?
Nic. Podczas kampanii Trzaskow-
ski i tak będzie prezydentem 
stolicy, ale bądźmy poważni – do 
tej pory za bardzo się nie przemę-
czał. Jeżeli wygra, to do Warszawy 
wejdzie komisarz, ale w Radzie 
Miasta i tak rządzi PO, zaś wcze-
śniejsze wybory wygra ta partia. 
Z perspektywy mieszkańców nie 
zmieni się nic.

Co jest największym sukcesem, 
a co największą porażką Rafała 
Trzaskowskiego na stanowisku 
włodarza miasta?
Przykro to mówić, ale niestety 
nie dostrzegam sukcesów Rafała 
Trzaskowskiego. Urodziłem i wy-
chowałem się w Warszawie, więc 
boli mnie to podwójnie. Stolica 
nie rozwija się tak, jakby mogła. 
Wydaje się, że Trzaskowskiemu 
ciąży zarządzanie miastem, zaś 
on sam widziałby się w innych 
miejscach. Co do porażek – lista 
jest długa: bezsensowne inwesty-

cje, jak osławiona „strefa relak-
su“, przerost administracji, spory 
ideologiczne, jak Karta LGBT+, 
zamieszanie związane z użytko-
waniem wieczystym, ignorowanie 
własnych obietnic wyborczych. 
Warszawa nie ma w tej chwili go-
spodarza. To widać.

Rafała Trzaskowskiego zastąpić 
ma – jeśli on oczywiście wygra 
z Andrzejem Dudą – Małgorzata 
Kidawa-Błońska. Polityk, będą-
ca kiedyś radną stolicy, liderem 
warszawskich struktur PO, z do-
skonałej rodziny, do tego miesz-
kanka miasta, z Ursusa. Czy 
poradziłaby sobie z rządzeniem 
miastem?
Wątpię. Kampania prezydencka 
dobitnie pokazała jej braki. Oczy-
wiście, zarządzanie miastem to 
coś innego, ale nie wydaje mi 
się, aby Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska była do tego przygotowana. 
Chociaż wcześniej już była Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Poprzeczka 
jest więc zawieszona dość nisko.

NA POCZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,
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Start Trzaskowskiego dla warszawy nie oznacza nic
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W wyjaśnieniu różnych spraw ogromną rolę mają ludzie świeccy. To oni powinni współdecydować o tym, co dzieje się w Kościele. Media katolickie 
są zależne od kurii. Media lewicowo-liberalne Kościołowi są nieprzychylne. Tymczasem mogą i powinny powstawać media zakładane przez katoli-
ków świeckich – i dziennikarzy i ludzi związanych z innymi dziedzinami. Jest ich wielu – z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawia 
Przemysław Harczuk.
 
W sobotę 16-go maja 
pojawił się w sieci film 
braci Sekielskich „Za-
bawa w chowanego”. 
Czy jest to już ostatni 
dzwonek na jakieś grun-
towne zmiany w polskim 
Kościele?

Ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski:  Wziąłem  udział 
w  tym filmie,  jest  tam moja 
wypowiedź  na  temat  tak 
zwanej  mafii  lawendowej, 
czyli  homoseksualnego  lob-
by w Kościele.  Co  do  zmian 
–  niestety,  choćby  powstało 
pięć  filmów,  pozytywnie  nie 
zmienia się wiele. Po pierw-
szym  filmie  Sekielskich  – 
„Tylko nie mów nikomu”  li-
czyłem,  że  nastąpią  zmiany. 
Ale po pierwszym szoku, gdy 
wydawało  się  nastąpiło  ja-
kieś  otrzeźwienie,  wszystko 
wróciło do normy. Czyli  jest 
krok do przodu, krok do tyłu. 
Teraz  też  nie  spodziewam 
się  zbyt wiele –  co najwyżej 
dymisji  któregoś  ze wskaza-
nych palcem biskupów.

Co to jest mafia lawen-
dowa, o której mówi 

Ksiądz w filmie „Zabawa 
w chowanego”?
To wpływowe lobby homo-

seksualne,  które  blokowało 
wyjaśnianie  spraw  pedofil-
skich,  odpowiada  za  krycie 
sprawców,  podobnie  zresztą 
jak  za  krycie  spraw  lustra-
cyjnych.  Chociaż  oczywiście 
pedofilia to nie są wyłącznie 
czyny  wobec  chłopców,  są 
także wobec dziewcząt, choć 
zdecydowana  większość 
tych  przestępstw ma  jednak 
charakter  homoseksualny. 
Najnowszy  film  Sekielskich 
pokazuje  zresztą  historię 
dwóch skrzywdzonych przez 
księdza  braci.  Lawendowa 
mafia jest bardzo wpływowa, 
w Kościele jest powiedzenie, 
że  „im  wyżej,  tym  gorzej” 
– czyli im wyżej w hierarchii, 
tym to lobby jest silniejsze. 

Czy nie jest troszkę tak, że 
my,  czyli  katolicy  świec-
cy  jesteśmy o  tyle winni, 
że  środowiska  świeckich 
katolików  są  zbyt  bierni 
w tych sprawach?
Oczywiście. Choć jeśli cho-

dzi o hierarchię, to jest to już 

daleko  idąca bierność. Przy-
kładem  jest  choćby  niewy-
jaśniona do końca od blisko 
dwudziestu  lat  sprawa  abp. 
Juliusza Paetza.  Jako  szere-
gowy ksiądz bardzo jestem tą 
biernością władz kościelnych 
zdegustowany.  I – muszę  to 
też powiedzieć – jestem zde-
gustowany  biernością  władz 
świeckich.  We  wrześniu  zo-
stała powołana komisja  rzą-
dowa ds.  pedofilii.  I  do dziś 
nie została uruchomiona. Ma 
być tam siedmiu członków – 
trzech wyłania Sejm, po jed-
nym  Senat,  Prezydent  RP, 
Rzecznik  Prawo  Obywatel-
skich, Rzecznik Praw Dziec-
ka.  Żadna  z  tych  instytucji 
nie  zrobiła  choćby  jednego 
kroku. Szokuje jak wielki jest 
opór. To nie  jest  tylko spra-
wa Kościoła, ale niechęci do 
rozwiązania tego problemu.  

Część katolickiej opinii 
publicznej oburza się 
na to, że o patologiach 
takich jak pedofilia 
w Kościele, czy innych 
problemach w nim 
mówią i piszą media wy-

łącznie lewicowe, bądź 
lewicujące, świeckie. 
Jednak media katolic-
kie rzadko podejmują 
tematy niewygodne, bo 
same należą do kurii, są 
w tym względzie zależ-
ne. Czy w związku z tym 
nie powinny powstać 
media tworzone przez 
katolików świeckich, 
które prezentowałyby 
katolicki punkt wi-
dzenie, jednocześnie 
rzetelnie opisywały to, 
co dzieje się w Kościele 
i były głosem katolickiej 
opinii publicznej?
Tu  jest  ogromna  rola  lu-

dzi  świeckich.  Ja  uważam, 
że  również  gazety  katolic-
kie,  jeśli są wydawane przez 
kurię,  są  sparaliżowane,  bo 
nie mogą wszystkiego powie-
dzieć,  czy  napisać.  Tak  było 
chociażby w 2006 roku, gdy 
media  katolickie  nie  podej-
mowały tematu, więc zajmo-
wały się nim media świeckie, 
czy nawet  lewicowe. A prze-
cież  katolików  świeckich  – 
i dziennikarzy i ludzi związa-
nych  z  innymi  dziedzinami, 

naprawdę  jest  wielu.  I  nie 
chodzi tylko o media – pisa-
nie do gazet, czy budowanie 
nowych. Są też inne możliwe 
pola działania.

Na przykład?
Gdyby doszło kiedyś w Ko-

ściele do przełomu w sprawie 
pedofili,  i  nastąpiła  rzeczy-
wiście  realna  próba  oczysz-
czenia  sytuacji,  wyjaśnienia 
tych  spraw,  dramatów,  to 
w  ich  wyjaśnianie  powinni 
być  zaangażowani  także  lu-
dzie  świeccy. Bo  te diecezje, 
które podejmują temat i pró-
bują  zmierzyć  się  z  proble-
mem – a są takie – zazwyczaj 
do  rozwiązania  spraw  wy-
znaczają duchownych. A po-
winny  szerzej  otworzyć  się 
na sprawy świeckich.

A media?
Media  powinny  jak  naj-

bardziej  powstawać.  Two-
rzyć  je  powinni  ludzie  wie-
rzący, związani z Kościołem, 
jednocześnie  niezależni  na 
tyle, by mieć odwagę i przede 
wszystkim możliwość głosze-
nia prawdy.

Ludzie 
świeccy 
nadzieją 
Kościoła fot. Pixabay
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Gepardy rozmnożyły się na Pradze 

Żebyś mógł 
PoSPrZĄTaĆ 
po PsIe

Praga Płd. PoMIMo susZy 
W PonIedZIałeK sKosZą TraWę

Ogród zoologiczny 
w Warszawie można 
już odwiedzać, choć 
przy zachowaniu 

reżimu sanitarnego i jedynie 
w części plenerowej. Dyrekcja 
chwali się nowymi podopiecz-
nymi – okociła się samica ge-
parda, Wilma.
Są też kolejne dobre informacje 
dotyczące nowych podopiecz-
nych ogrodu. Gepardy z war-
szawskiego zoo mają młode:  

„Wilma zrobiła nam małą nie-
spodziankę, ponieważ postano-
wiła okocić się w ciągu dnia na 
wybiegu, a nie jak to zazwyczaj 
się dzieje nocą w kotniku. Ma-
luchy, ze względu na chłodne 
jeszcze noce, przenieśliśmy do 
budynku, gdzie mamy do nich 
również lepszy dostęp i może-
my monitorować ich stan. Ko-
ciaki rosną jak na drożdżach 
– każdy z nich waży już prawie 
2 kg oraz mają otwarte oczka. 

Na pierwsze wyjścia na wybieg 
jeszcze musimy poczekać, aż 
zakończą szczepienia i urosną. 
Jest to drugi miot naszej pary 
Wilmy i Freda i jesteśmy pew-
ni, że mama i tym razem sta-
nie na wysokości zadania bo 
przed nią (i przed nami) jeszcze 
duużo wyzwań z coraz bardziej 
rozbrykaną gromadką” – poin-
formowało warszawskie zoo na 
Facebooku.  

(źródło: facebook.com)

M iejski  Ogród 
Z o o l o g i c z n y 
w  Warszawie 
można  zwiedzać 

w  godzinach  9-18,  a w week-
endy  i  święta  w  godz.  9-19 
–  informuje  dyrekcja  ogro-
du.  Zwiedzający  proszeni  są 
o  dostosowanie  się  do  reżi-
mu  sanitarnego.  Otwarta  bę-
dzie  jedynie  część plenerowa, 
otwarte będą dwa wejścia – od 

Ratuszowej i od strony mostu 
Gdańskiego.  Dyrekcja  prosi 
też  o  zachowanie  dystansu 
min. 2 m od innych osób, po-
jedyncze  korzystanie  z  ławek 
parkowych  (jedna  ławka  – 
jedna  osoba)  z wyjątkiem  ro-
dzin mieszkających w jednym 
gospodarstwie  domowym, 
niedotykanie  barier  i  szyb, 
zakrywane ust i nosa masecz-
ką  ochronną  lub  elementami 

odzieży,  uszanowanie  przerw 
technicznych  na  dezynfek-
cję  toalet  i  niektórych  części 
wspólnych.  ZOO  informuje 
też,  że  jednocześnie  na  tere-
nie  ogrodu  będzie  mogło  się 
znajdować  do  3  tysięcy  osób. 
Nieczynne  będą  pawilony, 
plac  zabaw  oraz  nie  będzie 
organizowanego  pokazowego 
karmienia zwierząt. 

(źródło: ZOO Warszawa)

W czasie su-
szy koszenie 
trawy było 
wstrzymane. 

Powodem było to, że ko-
szenie traw pogarszało 
jeszcze sytuację.  Susza 
wciąż trwa, ale urzędnicy 
z Pragi Południe zapowie-
dzieli koszenie na ponie-
działek, 25 
maja. tłuma-
czą, ze jest 
ono niezbęd-
ne. Urzędnicy 
powołują się 
na obecne ilo-
ści opadów, 
z których ma wynikać ko-
nieczność koszenia. A ko-
nieczność koszenia tłuma-
czą tym, że właścicielom 
trudniej jest sprzątać psie 
kupy.  
Jak  tłumaczą  koszenie 

traw  jest  niezbędne  do 
prawidłowego  wzrostu 
i  rozwoju  traw:  „Dba-
my  o  kondycję  miejskich 
trawników  a  ogranicza-
jąc  koszenie  trawników 
mamy  na  uwadze  bio-
różnorodność.  Istotne 
jest  również  zapewnienie 
względów bezpieczeństwa 
i zapewnienia widoczności 
użytkownikom ruchu oraz 

względy  sanitarne  i  este-
tyczne,  ponieważ  wysoka 
trawa  utrudnia  widocz-
ność, usuwanie śmieci czy 
sprzątanie  przez  właści-
cieli  psów  po  swoich  pu-
pilach” – piszą urzędnicy. 
Koszenie  rozpocznie  się 
w poniedziałek,  25 maja. 
Kosiarki  pojawią  się  na 

trawnikach 
zarządza-
nych  przez 
W y d z i a ł 
O c h r o n y 
Ś rodowi -
ska dla 
D z i e l n i -

cy  Praga-Południe  m.st. 
Warszawy.  Dzielnica  wy-
typowała  tereny,  na  któ-
rych  ma  być  przeprowa-
dzone  koszenie  –  chodzi 
o  trawniki przy Miejscach 
Pamięci  Narodowej,  wy-
typowane  skwery  oraz 
część trawników w pasach 
drogowych  Saskiej  Kępy. 
Jak  zapewniają  urzędni-
cy, koszona powierzchnia 
nie  przekroczy  30  proc. 
powierzchni  będących 
w  utrzymaniu  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  dla 
Dzielnicy Praga-Południe. 

(źródło: 
UD Praga Płd.)

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia

ZOO mOżna ZwiedZać, 
ale OstrOżnie

proc. tyle ma 
wynieść koszona 
powierzchnia

30

fot. Facebook

Małe gepardy 
przyszły na świat 

w ZOO
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fot. Policja
fot. Pixabay

20-latek podejrzany o kradzież uciekając przed policjantami 
chciał przejechać ich autem. Został złapany.

sędZIWa sabIna PoryKIWała W sZoKu, Po aTaKu sZaleńca

Pijany  23-latek  wpadł  na 
wybieg niedźwiedzi brunat-
nych w warszawskim Zoo. 
gdy  zaciekawiona  niespo-
dziewanym gościem niedź-
wiedzica  sabina  podpły-
nęła do  intruza mężczyzna 
zaatakował!

Ni e d źw i e d z i c a 
musiała  przeżyć 
szok  –  w  całym 
swym  37-letnim 

życiu  była  w  cyrku,  po-
tem przez lata w ZOO, ale 
z tym, żeby zaatakował ją 
człowiek, w dodatku pró-
bując  ją utopić,  spotkała 
się pierwszy raz. I nawet 
dla niej było to  za wiele. 
Po  chwilowym  szoku  sy-
tuacja  stała  się  groźna. 
Nie  dla  niedźwiedzia, 
ale  dla  człowieka. 
Sabina  zaczęła 
bowiem  prze-
jawiać  symp-
tomy  agresji. 
Na  szczęście 
napastnik  zdo-
łał  oswobodzić  się 
i  uciec  na  skałkę, 
gdzie  spokojnie  czekał 
na  służby.  Strażacy  wy-

ciągnęli  szaleńca,  który 
w  wydychanym  powie-
trzu miał  1,5 promila al-
koholu.  Teraz  odpowie 
za  swój  czyn.  Zdarzenia 
o mało  życiem  nie  przy-
płaciła  niedźwiedzica  – 
wprawdzie  utopienie  jej 
raczej  intruzowi  by  nie 
wyszło, ale służby w sytu-
acji  zagrożenia  dla  życia 
ludzkiego  gotowe  były 
niedźwiedzia  zastrzelić. 
Szczęśliwie 
i człowiek 
i  niedź-
w i e d ź 
ocale-

li.  23-latek  po  wytrzeź-
wieniu  będzie  odpo-
wiadać  za  wykroczenie. 
Sabina zaś była tak zasko-
czona  atakiem  ze  strony 
człowieka,  że  w  ciężkim 
szoku  porykiwała  w  ką-
cie  –  informowali  pra-
cownicy ZOO. Mężczyzna 
miał  szczęście.  Spotkał 
bowiem  najstarszą 
niedźwiedzicę 
w  stołecz-

nym  ogrodzie  zoologicz-
nym.  Sabina  dobiega 
czterdziestki, co u niedź-
wiedzi  brunatnych  jest 
podeszłym  już  bardzo 
wiekiem.  Do  tego  jest 
przyzwyczajona do ludzi, 
bo  pracowała  w  cyrku. 
Poza  tym  ma  problem 
ze wzrokiem – być może 
dlatego  podpłynęła  do 
człowieka  –  bo  z  daleka 
nie  widziała  co  lub  kto 
pływa  w  fosie.  Jednak 
i  to  spotkanie mogło  za-
kończyć  się  tragicznie. 
Gdyby  23-latek  spotkał 
młodszego,  nieprzy-
zwyczajonego  do  ludzi 
niedźwiedzia,  poniósł-
by  zapewne  straszną 

śmierć. Warto pamiętać, 
że  misie  choć  poczciwe, 
są  zwierzętami  bardzo 
niebezpiecznymi.  Czło-
wiek  w  starciu  na  serio 
z niedźwiedziem brunat-
nym  nie  ma  najmniej-
szych  szans.  Nie  było  to 
pierwsze  tego  typu  zda-
rzenie  w  stolicy.  Kilka 
lat  temu pijany  człowiek 
wszedł  na  wybieg  i  pod-
szedł  także  do  Sabiny. 
Został  lekko  poturbowa-
ny.  Następnym  razem 
niedźwiedzica (bądź inny 
przedstawiciel  jej  gatun-
ku) może nie mieć w so-
bie tyle tolerancji. 

(az)

Jak  informuje  Komenda 
Stołeczna  Policji,  kilka  dni 
temu operacyjni z Pragi Pół-
noc  chcieli  zatrzymać męż-

czyznę,  podejrzanego  o  kradzież 
pieniędzy  z  szafki  pracowniczej. 
20-latek wsiadł do hondy i zaczął 
uciekać.  Funkcjonariusze  próbo-
wali zagrodzić mu drogę, lecz kie-
rowca  przyspieszył  i  jechał  w  ich 
kierunku. Mundurowym udało się 
odskoczyć  w  ostatniej  chwili,  co 
uchroniło  ich przed potrąceniem. 
W  trakcie  ucieczki  mężczyzna 
stwarzał  zagrożenie  zarówno  dla 
siebie,  jak  i  dla  innych  uczestni-
ków  ruchu.  Na  terenie  Białołęki 
20-latek  zdecydował  się  porzucić 

samochód  i uciekać pieszo. Mun-
durowi  pobiegli  za  mężczyzną 
i po pewnym czasie zatrzymali go 
–  informuje KSP. Okazało  się,  że 
zatrzymany w momencie pozosta-
wienia  samochodu  nie  zaciągnął 
ręcznego  hamulca,  przez  co  auto 
stoczyło się na samochód policyj-
ny, powodując w nim uszkodzenia. 
Na miejsce została wezwana zało-
ga  ruchu  drogowego,  która  rozli-
czyła 20-latka za kolizję oraz jazdę 
bez  wymaganych  uprawnień.  Za-
trzymany  został  przewieziony  do 
komendy  przy  ul.  Jagiellońskiej, 
gdzie usłyszał zarzuty – informuje 
policja.

(źródło: Policja.pl)

chciał uToPiĆ 
nieDŹwieDZicĘ!
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Ratusz 
OdPOWiada 
Na aPel 
POROzuMieNia

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipediaW  związku  ze  zor-
ganizowaną przed 
Ratuszem  kon-
ferencją  przez 

członków partii Porozumienie 
Jarosława Gowina – radnych: 
Jana  Strzeżka  i  Michała  Ja-
worskiego, informujemy:
1.  Podczas  konferencji  zo-

stały    przedstawione    wyłącz-
nie  dane  dotyczące  mikropo-
życzek, które są jedynie jedną 
z części tarczy antykryzysowej. 
Informujemy,  że  do  Urzędu 
Pracy  m.st.  Warszawy  wpły-
nęło  już  (dane  na  20  maja 
br.) ponad 114 tys. wszystkich 
wniosków  w  ramach  tarczy. 
Wypłaciliśmy 51 mln zł wspar-
cia.  To  już  ponad  połowa 
wszystkich  przyznanych  nam 
przez rząd środków.
2. Nie jest prawdą, że Prezy-

dent Rafał Trzaskowski czekał 
1,5  miesiąca  na  skierowanie 
dodatkowych  urzędników  do 
obsługi  wniosków  w  ramach 
tarczy.  Ta  decyzja  została 
podjęta  niemal  od  razu  po 
otrzymaniu informacji o lawi-
nowym  napływie  wniosków. 
Informujemy,  że  każdy  pra-

cownik musiał być w pierwszej 
kolejności przeszkolony. Szko-
lenia były realizowane zgodnie 
z  reżimem  sanitarnym  tj.  po 
2  osoby  w  pomieszczeniu,  co 
wydłużało cały proces szkoleń. 
Łącznie  z  Urzędu  m.st.  War-
szawy  oddelegowano  150  do-
datkowych  osób.  Jako  samo-
rząd musieliśmy również sami 
zadbać o urządzenia teleinfor-
matyczne.  Zainwestowaliśmy 
w  zakup  komputerów  niemal 
0,5 mln zł.
3.  Nie  jest  też  prawdą,  że 

Warszawa  nie  dba  o  interesy 
przedsiębiorców.  Kierujący 
stowarzyszeniem  „Metropolia 
Warszawa”  zastępca  prezy-
denta m.st. Warszawy, Michał 
Olszewski  wraz  z  Unią  Me-
tropolii  Polskich  oraz  Radą 
Przedsiębiorczości  w  połowie 
kwietnia powołali  Forum Od-
budowy  Polskiej  Gospodar-
ki  oraz  zainicjowali  „okrągły 
stół”  z przedsiębiorcami. Była 
to odpowiedź m.in. na niewy-
starczający  dialog  społeczny 
pomiędzy  rządem  a  samorzą-
dami i przedsiębiorcami.
Podczas pierwszych rozmów 

wypracowane  zostały  rozwią-
zania, o które apelowali przed-
siębiorcy. Są to m.in.:
-  Obniżka  czynszu  w  miej-

skich  lokalach  -  w  pierwszej 
kolejności  rozpatrywane  są 
wnioski  przedsiębiorców, 
którzy  byli  zmuszeni  do  cał-
kowitego  zamknięcia  lokalu. 
W przypadku  całkowitego  za-
przestania  działalności  pro-
wadzonej  na  dzierżawionym 
gruncie,  miasto  zmniejsza 
czynsz  o  90  proc.  Przedsię-
biorcy,  którzy musieli  ograni-
czyć  działalność,  mogą  rów-
nież złożyć wnioski o obniżki.
- Ulgi w spłacie należności - 

możliwe jest odroczenie spłaty 
lub  rozłożenie  na  raty  całości 
lub części należności.
-  Zwolnienia  z  opłat  lokal-

nych  i  ulgi  podatkowe  -  pod-
mioty zobowiązane do zapłaty 
podatku  od  nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od środków 
transportowych, które prowa-
dzą  działalność  gospodarczą 
w Warszawie, mogą  liczyć  na 

odroczenie płatności na okres 
3  miesięcy  lub  rozłożenie  jej 
na raty.
-  Pomoc  najemcom  ogród-

ków  gastronomicznych  – 
miasto  oferuje  pomoc  przy 
rozwiązaniu  umowy  o  zajęcie 
pasa drogowego na prowadze-
nie  ogródka  gastronomiczne-
go i zwrot wniesionej opłaty.
- Dodatkowo od czerwca do 

końca roku z inicjatywy prezy-
denta Rafała Trzaskowskiego, 
wprowadzamy  50-procento-
wą  bonifikatę  za  zajęcie  pasa 
drogowego m.in.  pod ogródki 
gastronomiczne.
- Bezpłatne doradztwo księ-

gowe,  biznesowe  i  prawne 
w  formie  online  -  od  marca 
do  grudnia  2020  r.  przed-
siębiorcy  mają  do  dyspozycji 
ponad  630  godzin  konsulta-
cji  tematycznych.  Mogą  sko-
rzystać  z  porad  w  obszarach, 
które  sprawiają  im  najwięcej 
trudności,  czyli:  księgowość, 
prawo  gospodarczo-handlo-
we,  prawo  własności  intelek-

tualnej  oraz  obszary  bizneso-
we  (m.in.:  model  biznesowy, 
przenoszenie  działalności  do 
Internetu,  promocja  w  me-
diach  społecznościowych, 
efektywna sprzedaż czy strate-
gia firmy).
Specjaliści  z  różnych branż, 

którzy  udzielają  praktycznych 
porad i wskazówek, zapewnia-
ją wysoką jakość i wartość me-
rytoryczną programu. Na bie-
żąco  uzupełniają  także  swoją 
wiedzę, w tym m.in. z zakresu 
tzw. Tarczy Antykryzysowej.
4. Nie jest prawdą, że wzrost 

zatrudnienia w Ratuszu przez 
ostatnie dwa lata to kolejnych 
3300  urzędników.  Informu-
jemy, że od 1 grudnia 2018 r. 
do 21 maja 2020 r. w Urzędzie 
m.st.  Warszawy  zostało  za-
trudnione  1494  osoby, w  tym 
samym czasie rozwiązano sto-
sunek  pracy  z  1272  osobami. 
Podsumowując  –  wzrost  za-
trudnienia  od  1  grudnia 2018 
r. to 222 etaty.

(Źródło: UM Warszawa)

POLITYKA

Porozumienie ŻĄDA zAjęciA się 
PrzeDsiębiorcAmi

POLITYKA

Owprowadzen i e 
skutecznych  me-
chanizmów  dialo-
gu  ze  stołecznymi 

przedsiębiorcami  zaape-
lował do prezydenta War-
szawy  Rafała  Trzaskow-
skiego  Zarząd  Okręgu 
Warszawskiego Partii Po-
rozumienie Jarosława Go-
wina. „Z informacji, które 
do nas docierają, wynika, 
że przedsiębiorcy w dużej 
większości nie wiedzą,  ja-

kie wsparcie należy im się 
od Miasta” - napisali dzia-
łacze Porozumienia. 
„Dziwi  nas  bierność 

Centrum  Przedsiębior-
czości  Smolna,  które  – 
zgodnie  z  informacjami 
podawanymi  w  mediach 
społecznościowych  –  13 
marca  zamknęło  swoje 
podwoje.  To  absurd,  że 
w  momencie,  gdy  takie 
centrum  jest  najbardziej 
potrzebne  przedsiębior-

com,  urzędnicy  tam  pra-
cujący odwołali wszystkie 
szkolenia  i  zrobili  sobie 
wolne” - czytamy w liście.
Centra przedsiębiorczo-

ści  w  czasie  kryzysu  po-
winny działać pełną mocą, 
poszukiwać nowych klien-
tów,  pomagać  warszaw-
skim firmom – mówi Lech 
Jaworski z Porozumienia. 
-  Niestety  okazuje  się,  że 
urzędnicy  nie  rozumieją 
powagi  sytuacji.  Z  jednej 

strony  mamy  lament,  że 
w miejskiej kasie brakuje 
pieniędzy,  z drugiej – zu-
pełną  bierność  urzędni-
ków  wobec  stojących  na 
skraju przepaści firm. 
Porozumienie  skrytyko-

wało  też  sposób  wypłaca-
nia  pożyczek  dla  mikro-
przedsiębiorców. „Władze 
miasta  potrzebowały  po-
nad  półtora  miesiąca,  by 
siedzących w domu urzęd-
ników  przenieść  tam, 

gdzie  są  potrzebni.  Przez 
opieszałość  urzędniczą 
wielu  firmom  grozi  upa-
dek,  a  osobom w  nim  za-
trudnionym  –utrata  pra-
cy. Warto tu podkreślić, że 
bankructwo warszawskich 
firm negatywnie odbije się 
na  wpływach  do  budżetu 
miasta,  który  i  tak  będzie 
nadwątlony  z powodu pa-
nującej obecnie epidemii” 
- czytamy w apelu. 

(mat. pras. Porozumienia)
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Paw na tarasie, lisek na budowie

co dalej z Veturilo?
ProbleM oPeraTora MIeJsKIcH roWeróW

ZWIERZAKI

Mieszkanka ulicy Lewandów na 
Białołęce wyszła na taras i przeży-
ła istny szok. Zauważyła bowiem 
olbrzymiego, kolorowego i niewąt-
pliwie pięknego ptaka! Był to paw. 
Na miejsce pojechali funkcjonariu-
sze ekopatrolu. Strażnicy odłowili 
ptaka i przewieźli do Ptasiego Azylu 
w ZOO. Paw zapewne dołączy do in-
nych zwierząt tego gatunku. Pawie 
nie są agresywne, chętnie oswajają 

się. Z kolei Robotnicy na budowie 
przy Powązkowskiej mieli nietypo-
wego gościa. Na terenie prac za-
uważyli malutkiego liska. Rudzielec 
był przestraszony i wygłodzony. Jak 
podaje stołeczna Straż Miejska po 
młodziutkiego lisa przybył wezwany 
przez robotników ekopatrol. Funk-
cjonariusze odłowili nieproszonego 
gościa, dla którego przebywanie na 
terenie budowy nie było ani bez-

pieczne, ani komfortowe. Zwierzak 
został przewieziony do lecznicy La-
sów Miejskich. Tam udzielono mu 
pomocy. Na szczęście okazało się, 
że lis poza wychłodzeniem i wygło-
dzeniem jest zdrowy. W lecznicy 
ma nabrać sił. Gdy podrośnie, zo-
stanie wypuszczony do środowiska 
naturalnego – poinformowała Straż 
Miejska. 

(źródło: Straż Miejska)

taka  zamiana  miejsc 
byłaby  dość  niespo-
dziewana,  ale  jest  na 
poważnie  rozważana 

w  Koalicji  Obywatelskiej.  Je-
śli Rafał Trzaskowski zostanie 
prezydentem  Rzeczypospoli-
tej, będzie musiał zrezygnować 
z  prezydentury  w Warszawie. 
Kandydatem KO na prezyden-
ta stolicy miałaby zostać Mał-
gorzata Kidawa-Błońska.
Zmiana byłaby o tyle cieka-

wa, że wcześniej obecna wice-
marszałek  Sejmu  była  kandy-

datem  Koalicji  Obywatelskiej 
na  prezydenta  RP  i  w  związ-
ku  zrezygnowała  ze  startu  na 
rzecz  Rafała  Trzaskowskie-
go,  prezydenta  Warszawy. 
Zajmuje  on  drugie  miejsce 
w sondażach i w drugiej turze 
może zmierzyć się z urzędują-
cym prezydentem, Andrzejem 
Dudą.  Jeśli  zwycięży  (choć  za 
najgroźniejszego  konkurenta 
otoczenie  prezydenta  Dudy 
uważa  Władysława  Kosinia-
ka-Kamysza  z  PSL)  będzie 
musiał  zrezygnować  z  funkcji 

prezydenta  stolicy.  Wtedy  na 
początku  rząd  wyznaczy  ko-
misarza,  a  potem  odbędą  się 
przyśpieszone wybory nowego 
prezydenta.  Wygląda  na  to, 
że  kandydatem  KO  miałaby 
zostać właśnie Małgorzata Ki-
dawa-Błońska.  Wicemarsza-
łek  Sejmu, mieszkanka  Ursu-
sa.  Prawnuczka  prezydenta 
II RP W  latach  2002 –  2005 
była  warszawską  radną  z  PO, 
a w latach 2006 – 2013 kiero-
wała warszawskimi struktura-
mi partii.   (az)

Firma  Nextbike 
Polska  S.A.  ma 
problemy  z  wy-
płacalnością.  Jest 

wniosek  o  otwarcie  po-
stępowania  układowego. 
Firma  uspokaja,  że  nie 
będzie  to  mieć  wpływu 
na użytkowanie rowerów 
miejskich  Veturilo,  któ-
rymi zarządza.
Nextbike  Polska  S.A. 

zarządza  systemami  ro-
werów miejskich w kilku 
m i a s t a c h 
w  Polsce, 
między  in-
nymi  war-
s zawsk im 
V e t u r i l o . 
We  wtorek, 
19  maja 
gruchnęła 
wieść o kło-
potach  fi-
nansowych 
spółki.  Są 
one  związane  z  wieloma 
czynnikami,  decydują-
cym była jednak przerwa 
w  użytkowaniu  rowe-
rów w okresie pandemii. 
„Zarząd Nextbike  Polska 
S.A. podjął decyzję o zło-
żeniu wniosku o otwarcie 
przyspieszonego  postę-
powania  układowego. 
Celem  jest  umożliwienie 
dalszego funkcjonowania 
roweru  miejskiego  w  39 
systemach  w  Polsce”  – 
czytamy  w  oświadczeniu 
spółki.  Powodem  pro-
blemów  jest  pandemia 
koronawirusa:  „Zagroże-
nie  niewypłacalnością  to 

efekt  pandemii  wirusa 
SARS-CoV-2.  Spowodo-
wało  to  nagłe  i  niemoż-
liwe  do  przewidzenia 
negatywne  skutki  finan-
sowe dla spółki. Nextbike 
Polska S.A., podobnie jak 
wiele innych firm z bran-
ży transportowej, boryka 
się  obecnie  z  gwałtow-
nym  spadkiem  przycho-
dów w związku z obowią-
zującym  do  1  kwietnia 
do  5  maja  br.  zakazem 

korzystania 
przez  użyt-
k own i k ów 
z  rowerów 
miejskich” 
– pisze spół-
ka. „W oce-
nie  zarządu, 
przeprowa-
dzenie  po-
stępowania 
re s t ruk tu -
ryzacyjnego 

daje  realne  szanse  na 
dojście  do  porozumienia 
z  wierzycielami,  w  tym 
z  bankami  finansujący-
mi  spółkę  oraz  pozwo-
li  na  ustalenie  nowych 
zasad  spłat  zobowiązań 
spółki.  Zawarcie  układu 
z  wierzycielami  pozwoli 
na  odsunięcie  w  czasie 
płatności  aż  do  momen-
tu  powrotu  do  normal-
nego  funkcjonowania 
systemów  rowerowych 
po  pandemii  wirusa  
SARS-CoV-2”  –  uważa 
zarząd spółki. 

(źródło: mat. pras. 
Nextbike Polska S.A.)

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia

fot. Straż M
iejska

Kidawa-Błońska 
zastąpi trzaskowskiego

ON zA Nią PREzyDENTEM, A ONA zA NiEGO?

tyle systemów 
rowerów 
miejskich 
obługuje firma 
nextbike 
Polska
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Zaginięcie 
ośmiolatki postawiło 
policję na nogi

oszukiwał „na coViD-a”

Toksyczne chemikalia 
pod warszawą!

KonsTancIn JeZIorna I PIasecZno

oTWocK ► RODzicE DziEWczyNKi PRzEżyli HORROR

  22-laTeK Z suleJóWKa ZłaPany 

W czasie, gdy wielu leka-
rzy i pracowników służ-
by zdrowia stawia czoła 
zarazie, a polscy przed-

siębiorcy zastanawiają się jak prze-
trwać nadchodzący kryzys, nie brak 
oszustów, którzy w perfidny sposób 
chcą zarobić na strachu i obawach 
ludzkich. 
22-letni mieszkaniec Sulejówka, kil-
ka tygodni temu zamieścił na jednym 

z portali ogłoszeniowych fałszywy 
anons o sprzedaży testów na obec-
ność koronawirusa za jedyne 70 zł. 
za sztukę.
Jak podaje Komenda Stołeczna Po-
licji, policjanci namierzyli komputer 
z którego zamieszczono fałszywą 
ofertę. Funkcjonariusze z miejscowe-
go komisariatu przedstawili mężczyź-
nie zarzut usiłowania doprowadzenia 
innych osób do niekorzystnego roz-

porządzenia własnym mieniem. Po-
dejrzany przyznał się do tego czynu, 
i dobrowolnie poddał się karze grzyw-
ny. Jak wyjaśniał chciał zobaczyć ja-
kie będzie zainteresowanie zakupem 
testów. Policjanci apelują o zdrowy 
rozsądek przy zakupie asortymentu 
mającego rzekomo chronić nas przed 
chorobą – podaje Komenda Stołecz-
na Policji. 

(źródło: policja.pl)

zaginięcie  ośmiolet-
niej dziewczynki z Jó-
zefowa  postawiło  na 
nogi policję w powie-

cie otwockim. Dziecko wyszło 
z domu bez wiedzy  rodziców. 
Nie dawało znaku życia.
Jak  informuje  Komenda 

Stołeczna  Policji,  koordynu-
jący działania i współpracują-
cy ze sobą dyżurni z Otwocka 
i  Józefowa  przekazali  infor-
mację o zaginięciu podległym 
patrolom,  wraz  z  dokładnym 
opisem wyglądu i ubioru zagi-
nionej. Rozpoczęło się spraw-

dzanie ulic i osiedli. Niespełna 
godzinę od zgłoszenia zaginię-
cia przez bliskich, dziewczyn-
kę  idącą  jedną  z  ulic  w  Jó-
zefowie  zauważyli  policjanci 
z  prewencji  miejscowego  ko-
misariatu. 8-latce na szczęście 
nic  się nie  stało. Została  zba-
dana  przez  zespół  medyczny 
karetki pogotowia. Nie potra-
fiła  racjonalnie  wytłumaczyć 
dlaczego  wyszła  z  domu,  nic 
nie  mówiąc  rodzicom.  Osta-
tecznie  została  przekazana 
pod  opiekę  najbliższym –  in-
formuje  KSP.  „Apelujemy  do 

rodziców, opiekunów, aby tłu-
maczyli dzieciom, szczególnie 
najmłodszym,  że  zawsze  wy-
chodząc z domu, należy o tym 
poinformować.  Zaoszczędzi 
to  niepotrzebnego  stresu  nie 
tylko  rodzicom,  ale  też  dzie-
ciom,  które  mogłyby  znaleźć 
się w  niebezpiecznej  sytuacji. 
Jeżeli  ktokolwiek  widzi  sa-
motnie  i  bez  wyraźnego  celu 
spacerujące  dziecko,  to  war-
to,  aby  powiadomił  Policję” 
–  przypomina  Komenda  Sto-
łeczna. 

(źródło: policja.pl)

Policjanci  odkryli  składowiska  nielegalnych  che-
mikaliów pod Warszawą – w okolicy Konstancina 
Jeziorna i Piaseczna. 

Niestety,  Pol-
ska  wciąż  jest 
miejscem  dla 
s k ł a d ow a n i a 

nielegalnych  wysypisk 
i składowisk chemikaliów. 
Takie  miejsca  pod  War-
szawą  odkryli  niedawno 
s t o ł e c z n i 
po l i c j anc i .  
P o l i c j a n c i 
odkryli  dwa 
składowiska 
o d p a d ó w 
chemicznych 
pod  Warsza-
wą.  Jak  po-
daje  Komenda  Stołeczna 
Policji,  policjanci  z  Kon-
stancina- Jeziorny realizu-
jąc  zupełnie  inną  sprawę 
w  miejscowości  Habdzin 
ujawnili  składowisko  od-
padów  chemicznych.  Na 
terenie  działki  składowa-
ne  jest  87  pojemników 
1000  i  200  litrowych 
z  chemikaliami.  Wcze-
śniej policjanci z wydziału 
do walki z przestępczością 
gospodarczą  i  korupcją 
z  Piaseczna,  weszli  na 
teren  gospodarstwa  pod 
Prażmowem.  Tu  jak  wy-

nika z policyjnych ustaleń 
zwieziono  2  000  beczek. 
Każda  z  zawartością oko-
ło  1000  litrów  nieznanej 
substancji.  Funkcjona-
riusze  pod  nadzorem 
prokuratury  rejonowej 
w  Piasecznie  ustalają 

skąd i przez 
kogo  odpa-
dy  trafiły 
w  te  miej-
sca.  Osoby 
posiadające 
wiedzę w tej 
s p r a w i e 
p r o s i m y 

o pilny kontakt z Komendą 
Powiatową  Policji  w  Pia-
secznie  tel.  47  72  45  213 
lub z komisariatem policji 
w Konstancinie- Jeziornie 
tel.  47  72 45 861 –  infor-
muje  policja.  Policjanci 
apelują  do  mieszkańców, 
by  wynajmując  pomiesz-
czenia  gospodarcze,  czy 
też  działkę  zapoznali  się 
z dokumentacją dotyczącą 
działalności  gospodarczej 
najemcy,  czy  też  w  jakim 
celu  i  przeznaczeniu  ma 
służyć wynajem. 

(źródło: policja.pl)

beczek 
z chemikaliami 
odkryto 
na jednej 
z posesji

2000

fot. Policja

fot. Pixabay

fot. Pixabay
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MIlIardoWe długI. PandeMIa JesZcZe PogorsZy sPraWę

fot. Freeim
ages.com

PołowA nAjwiększych 
DłuŻników nA mAzowszu
blisko 80 mld zł –  tyle wy-
nosiło  łączne  zadłużenie 
Polaków  na  koniec  marca 
br. z tytułu niezapłaconych 
na  czas  rat  kredytów,  ra-
chunków, czynszów czy ali-
mentów. Tylko od stycznia 
kwota  ta urosła o ponad 2 
mld zł, a bazy powiększyły 
się o 37 tys. dłużników. 

W  ostatnim  kwar-
tale  do  blisko 
390 mln zł zwięk-
szyły  się  długi 

10  najbardziej  zadłużonych 
osób  w  kraju.  Na  czele  listy 
jest  mieszkaniec  Lubelszczy-
zny – 63-latek ma  już ponad 
73,2  mln  zł  zaległości.  Na 
drugim  miejscu  jest  37-letni 
mężczyzna z Pomorza z kwotą 
48 mln zł. Na trzeciej pozycji 
znalazła się jedna z dwóch ko-
biet w pierwszej 10. To 38-let-
nia  mieszkanka  Mazowsza, 
która ma  ponad  44,6 mln  zł 
niespłaconych  zobowiązań. 
Z  Mazowsza  pochodzi  też 
połowa z  10 rekordzistów, co 
odbija się na kwocie zaległości 
całego województwa.
–  W  kryzys  wkraczamy 

w  nie  najlepszej    sytuacji, 
ponieważ w I kwartale nasze 

przeterminowane  zadłużenie 
zwiększyło się o 2 mld zł – do 
prawie 80 mld zł. Są to długi 
kredytowe albo pozakredyto-
we,  związane np.  z niepłace-
niem  rachunków,  czynszów 
czy alimentów – mówi agen-
cji Newseria Biznes Sławomir 
Grzelczak,  prezes  Biura  In-
formacji  Gospodarczej  Info-
Monitor.
Wartość  długów  z  tytu-

łu  niespłacanych  rachun-
ków  wzrosła  w  I  kwartale 
o  449,5  mln  zł  (1,1  proc.), 
a  nieregulowanych  w  termi-
nie  kredytów  –  o  1,6  mld  zł 
(4,5  proc.).  W  statystykach 
przeważają  długi  pozakredy-
towe, które stanowią przeszło 
42,5 mld zł. Średnia zaległość 
z  tytułu  nieopłaconych  ra-
chunków,  alimentów  i  czyn-
szów  przekracza  19  tys.  zł  na 
osobę  i  jest  o  109  zł  wyższa 
niż  trzy  miesiące  wcześniej. 
Z kolei przeciętna zaległość 
z  tytułu  niespłacanego na 
czas kredytu to nieco po-
nad 30,1 tys. zł (wzrost 
o 537 zł).
W  gronie  dłużni-

ków  niezmiennie 
dominują  męż-
czyźni,  którzy 

stanowią  61,4  proc.  Jedno-
cześnie mają oni wyższe zale-
głości niż kobiety – należy do 
nich 66,7 proc. sumy przeter-
minowanych zobowiązań.
Co  istotne,  pandemia  ko-

ronawirusa  i  związane  z  nią 
problemy gospodarcze nie są 
jeszcze  widoczne  w  statysty-
kach BIG InfoMonitor. Przy-
rost zaległości o ponad 2 mld 
zł od stycznia do marca br. to 
głównie  efekt  bożonarodze-
niowych  zakupów  i  grudnio-
wych promocji. Zawirowania 
na  rynku  pracy,  zwolnienia 
i  zamknięcia  firm  będą  wi-
doczne  w  zaległościach  naj-
wcześniej w danych za kwie-
cień.
–  Niespłacone  kredyty  lub 

rachunki rzutują na naszą sy-
tuację finansową około dwa–
trzy miesiące 
później,  bo 
w i e r z y -
ciel  nie 

może wpisać dłużnika do BIG 
InfoMonitor od razu. Może to 
zrobić  po  odpowiednim  we-
zwaniu  i  upływie  30  dni  od 
terminu płatności – wyjaśnia 
ekspert.
Niestety  sytuacja  ta  pocią-

gnie  za  sobą  wiele  nieopłaco-
nych  rat,  rachunków  i  innych 
zobowiązań.  Tym  bardziej  że 
sześciu na dziesięciu badanych 
jest zdania, że można usprawie-
dliwić  niespłacanie  zobowią-
zań.  Dla  niemal  połowy  osób, 
które  tak uważają, niepłacenie 
uzasadnia właśnie utrata pracy 
lub części dochodów.
Indeks Zaległych Płatności 

Polaków,  który  pokazuje,  ile 
osób  z  problemami  finanso-
wymi przypada na 1 tys. doro-
słych  mieszkańców  w  kraju, 
wzrósł w minionym kwartale 
z 88,9 do 90 pkt.

–  Są jednak województwa, 
w których dłużników jest wię-
cej  niż  przeciętnie.  To  m.in. 
Lubuskie  czy  Zachodniopo-
morskie, gdzie na 1 tys. doro-
słych osób przypada 118 dłuż-
ników.  Nie  najlepiej  jest  też 
na Dolnym Śląsku – wskazuje 
prezes BIG InfoMonitor.
Jak wynika z badania oceny 

sytuacji  finansowej,  zrealizo-
wanego przez Maison & Part-
ners dla BIG InfoMonitor, co 
trzeci  Polak  z  powodu  koro-
nawirusa stracił część swoich 
zarobków,  a  co  dwudziesty 
został całkowicie pozbawiony 
dochodów. Pandemia zmniej-
szyła  zarobki  głównie  osób 
między 25. a 34. rokiem życia 
oraz  45–54-latków.  W  naj-
większym  stopniu  dotknęła 
jednak młodych, którzy często 
zostali całkowicie pozbawieni 
możliwości zarabiania.

(Newseria)
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draMaTycZne sKuTKI PandeMII

niepewność  i  izolacja  odbija-
ją  się  na  zdrowiu  psychicznym 
społeczeństwa. u 40 proc. Pola-
ków pojawiają się objawy stresu 
pourazowego.

lęk  o  zdrowie  swoje  i  bli-
skich,  niepewna  sytuacja 
finansowa,  obawa  o  pracę 
i  niemożność  planowania 

przyszłości  –  negatywne  emocje 
towarzyszące  Polakom  w  czasie 
pandemii  mogą  powodować  trau-
mę. Do tego dochodzi przymusowa 
izolacja,  również  obciążająca  dla 
psychiki. Badanie przeprowadzone 
przez  naukowców  z  Uniwersytetu 
Warszawskiego  wskazuje,  że  u  75 
proc. Polaków pandemia wywołuje 
stres.  Ponad  połowa  wskazuje  na 
załamanie funkcjonowania i wyko-
nywania codziennych obowiązków, 
a niemal 40 proc. zgłasza nasilone 
objawy depresyjne. Podobny odse-
tek mówi o objawach zespołu stre-
su  pourazowego.  Raport  wstępny 
z  badania  „Zdrowie  psychiczne 
w czasie pandemii Covid-19”, przy-
gotowany  przez  zespół  kierowany 
przez  dr  hab.  Małgorzatę  Dragan 
z  Uniwersytetu  Warszawskiego, 
wskazuje,  że  pandemia  koronawi-

rusa  ma  ogromny  wpływ  na  stan 
naszego  zdrowia  psychicznego. 
Stres  wywołany  przez  niepewność 
związaną  z  sytuacją  epidemiolo-
giczną, społeczna  izolacja, a często 
także  rozłąka  z  najbliższą  rodziną 
sprawiają, że nie wszyscy radzą so-
bie  z  nową  sytuacją.  – Najczęściej 
wskazywanym stresorem jest aktu-
alna pandemia koronawirusa –  75 
proc. próby określa ją jako stresują-
ce wydarzenie. W dalszej kolejności 
relacjonowano  zbyt  dużą  lub małą 
ilość  pracy  (73  proc.).  Z  kolei  70 
proc. badanych wskazuje na presję 
czasu związaną z  terminowym wy-
wiązywaniem się z zadań. Potwier-
dza  to  przypuszczenia,  że  sytuacja 
zawodowa jest głównym znaczącym 
stresorem  towarzyszącym  pande-
mii  –  wskazują  naukowcy  z  UW. 
Z badania wynika, że ponad połowa 
osób zgłasza objawy wskazujące na 
załamanie funkcjonowania i wyko-
nywania codziennych obowiązków. 
Niemal  40  proc.  ma  nasilone  ob-
jawy depresyjne, a ponad 60 proc. 
–  nasilone  objawy  lęku  uogólnio-
nego.  Badani  podkreślają,  że  od-
czuwają stały lęk, co wpływa na ich 
życie  codzienne.  Co  istotne,  pan-
demia wywołuje u 37 proc. objawy 

stresu  pourazowego.  To  zaś  może 
świadczyć,  że  dla  części  osób  jest 
ona  zdarzeniem  traumatycznym, 
związanym  z  zagrożeniem  życia 
i  zdrowia. Blisko  70 proc.  narzeka 
zaś  na  nasilony  stres  i  zaburzenia 
adaptacyjne.  –  Badanie  pokazuje, 
że  sytuacja  pandemii  SARS-CoV-2 
wiąże  się  dla  znacznej  większości 
osób  ze  stanem nasilonego  stresu. 
Ważne jest to, że nie jesteśmy sami, 
że inni znajdują się w podobnej sy-
tuacji. W tym trudnym czasie war-
to mieć na uwadze hasło kampanii 
społecznej  Mind  the  Gap:  tak  dla 
dystansu  fizycznego  i  solidarności 
społecznej,  nie  dla  dystansu  spo-
łecznego i izolacji społecznej. Dbaj-
my  o  zdrowie  psychiczne  swoje 
i  innych  ludzi – podkreśla dr hab. 
Małgorzata  Dragan  z  Wydziału 
Psychologii UW, kierująca pracami 
zespołu  badawczego.  O  zajęcie  się 
kwestią zdrowia psychicznego Pola-
ków w dobie koronawirusa apelują 
także  autorzy  Alertu  Społecznego, 
czyli  inicjatywy  think  tanku  Open 
Eyes Economy i Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie.  Eksperci 
rekomendują jak najszybsze – acz-
kolwiek  uzależnione  od  sytuacji 
epidemiologicznej  –  zmniejszanie 

ograniczeń  w  swobodnym  prze-
mieszczaniu  się,  a  także  dofinan-
sowanie  i  uruchomienie  zawieszo-
nych  instytucji  kultury  ze względu 
na kluczową rolę sztuki dla psycho-
terapii  społecznej.  Kolejnym  kro-
kiem  powinno  być  uruchomienie 
różnego  rodzaju  lokalnych progra-
mów społecznych, pomocy i opieki 
psychologicznej w miejscach pracy, 
ale także w szkołach, bo to właśnie 
dzieci i młodzież są szczególnie do-
tknięte  obecną  sytuacją.  Eksperci 
zwracają uwagę, że bardzo groźnym 
zjawiskiem  jest  wzrost  frustracji 
i  agresji  spowodowany  społeczną 
izolacją  i długotrwałym stresem. – 
Specjaliści  zajmujący  się  pomocą 
osobom z uzależnieniami i ofiarom 
przemocy  alarmują,  że  znacząco 
zwiększyła  się  liczba  próśb  o  in-
terwencję.  Pracownicy  telefonu 
zaufania  w  Centrum  Praw  Kobiet 
odnotowali  50-proc.  wzrost  liczby 
połączeń  w  marcu  w  porównaniu 
do  sytuacji  sprzed  roku.  Znacząco 
wzrosła  także  liczba  osób  dzwo-
niących na Niebieską Linię  czy  in-
folinię  Fundacji  Dajemy  Dzieciom 
Siłę – alarmują  eksperci w Alercie 
Społecznym.

(Newseria)
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nieZbĘDna aKTywnoŚĆ 
KaToliKów ŚwiecKich

ToMasZ TerlIKoWsKI W osTryM WPIsIe na FacebooKu

Jestem WŚCIEKŁY. Plujecie w twarz OFIAROM

Konieczne są media w jasny sposób broniące Kościoła w sprawach wartości, ale też rzetelnie 
opisujące to, co w Kościele się dzieje. Wydaje się, że właśnie zaangażowanie świeckich katoli-
ków może być ratunkiem dla przeżywającego największy kryzys od czasu reformacji Kościoła.

Przemysław Harczuk

W dyskusji o pedofilii 
w  Kościele  domi-
nują  dwa  stano-
wiska.  Pierwsze 

– bagatelizujące zakres patolo-
gii  –  bo  przecież  gdzie  indziej 
pedofilia  też  istnieje  i  drugie 
–  domagające  się  w  ogóle  li-
kwidacji  Kościoła,  moralnie 
potępiające  ludzi  wierzących, 
wprowadzające  odpowiedzial-
ność  zbiorową.  Tymczasem 
w rzeczywistości owszem – zja-
wisko  pedofilii  dotyczy  wielu 
grup  społecznych,  ale  Kościół 
jest  instytucją  społecznie  waż-
ną, która w historii świata i Pol-
ski odegrała  istotną rolę. Może 
i  powinien mieć  wciąż  znacze-
nie  społeczne,  a  dla  wierzą-
cych,  członków Wspólnoty  jest 
święty. Jeżeli w tej Wspólnocie 
dzieje  się  źle,  należy  ją  napra-
wić od środka i duża w tym rola 
katolików  świeckich.  I  właśnie 
ich  zaangażowanie  powinno 
być odpowiedzią i na durne we-
zwania  do  odpowiedzialności 
zbiorowej,  i  na  głupią  i  szko-

dliwą  obronę  patologii,  która 
Kościołowi  jedynie  szkodzi. 
Oczywiście  w  przypadku  prze-
stępstw  musi  wchodzić  pań-
stwo (jak wszędzie zresztą). Ale 
zaangażowanie świeckich może 
w tym oczyszczeniu pomóc. Na 
pewno  nie  pomoże  zaprzecza-
nie  oczywistym  faktom.    Tak, 
to prawda. Środowiska chrysto-
fobiczne  i  antykatolickie  pedo-
filię  dostrzegają  jedynie  w  Ko-
ściele  katolickim  bądź  innych 
wyznaniach  chrześcijańskich. 
Bagatelizują  ją  w  środowisku 
artystycznym, czy szkołach. Jak 
przytomnie  zauważyła  na  por-
talu  społecznościowym  jedna 
z  osób  niewierzących,    patolo-
gie w Kościele ją oburzają, jed-
nak  z  księdzem  jej  dzieci,  jako 
nieochrzczone  kontaktu  mieć 
nie będą. Z nauczycielem śpie-
wu  mogą  się  zetknąć.  Dlatego 
do  problemu  pedofilii  podejść 
należy  bardzo  szeroko.  Ale  nie 
zmienia  to  faktu,  że  katolicy 
właśnie MUSZĄ zareagować na 
to,  co  dzieje  się  w  ich  Wspól-
nocie.  Fala  hejtu,  która  wylała 
się na Tomasza Terlikowskiego 

i (w trochę mniejszym stopniu) 
na ks. Tadeusza Isakowicza-Za-
leskiego  za  to,  że  wzięli  udział 
w  „antykatolickim”  przedsię-
wzięciu,  jakim  rzekomo  był 
film  braci  Sekielskich  wskazu-
je,  że  wielu  katolików  fałszy-
wie  rozumie  obronę  Kościoła. 
I  wielu  wierzących myli  dobro 
Wspólnoty  ludzi  ochrzczonych 
(a  tym  jest  Kościół)  z  dobrem 
hierarchii  i  kościelnych  urzęd-
ników.  Hierarchia  jest  bardzo 
ważna,  ale  jeśli  ona  zawodzi, 
to  należy  to  opisać  i  szukać 
rozwiązań.  Jednym  z  nich  jest 
powołanie mediów tworzonych 
przez katolików i dla katolików. 
Nie  „katolickich”,  które  muszą 
mieć asystenta kościelnego, ale 
„prokatolickich”, które  tworzyć 
będą ludzie wierzący. Byłyby to 
media w jasny sposób broniące 
Kościoła  w  sprawach wartości, 
ale  też  rzetelnie  opisujące  to, 
co w Kościele się dzieje. Wydaje 
się,  że  właśnie  zaangażowanie 
świeckich  katolików  może  być 
ratunkiem  dla  przeżywającego 
największy kryzys od  czasu  re-
formacji Kościoła.

Jestem wściekły. Tak, je-
stem  wściekły.  Gdy  po 
raz  kolejny  słyszę  py-
tanie,  czy  ofiary  same 

nie  są  sobie  winne,  bo  prze-
cież nie miały pasa cnoty, gdy 
słyszę  rozważania,  dlaczego 
tak długo zajęło  im wyznanie, 
gdy  ktoś  mówi,  że  powinni 
milczeć  i  się modlić, albo gdy 
ktoś oskarża ich rodziców albo 
sugeruje demoniczne korzenie 
oskarżeń  –  napisał  na  swoim 
portalu  społecznościowym 
publicysta  i  filozof  Tomasz 
Terlikowski.  Odniósł  się  tym 
samym  do  ataków  po  filmie 
braci  Sekielskich  „Zabawa 
w  chowanego”.  Na  publicystę 

i  na  księdza  Isakowicza-Zale-
skiego spadły słowa krytyki za 
to, że wypowiedzieli się dla fil-
mu Sekielskich. 
„Jestem  wściekły.  Tak  je-

stem  wściekły.  Gdy  po  raz 
kolejny  słyszę  pytanie,  czy 
ofiary same nie są sobie win-
ne, bo przecież nie miały pasa 
cnoty, gdy słyszę rozważania, 
dlaczego  tak  długo  zajęło  im 
wyznanie,  gdy  ktoś mówi,  że 
powinni milczeć  i  się modlić, 
albo gdy ktoś oskarża  ich  ro-
dziców  albo  sugeruje  demo-
niczne  korzenie  oskarżeń”  
–  pisze  Tomasz  Terlikowski: 
„A  jestem wściekły, bo wiem, 
jak  misterne  są  sieci  zarzu-

cane  przez  manipulatorów, 
jakim  autorytetem  cieszy  się 
kapłan w wielu środowiskach, 
jak  celnie  wybiera  on  ofiarę, 
która czasem szuka po prostu 
zwykłej  ojcowskiej  miłości, 
a  czasem  akceptacji,  bo  ni-
gdy wcześniej  jej nie zaznała. 
Wiem,  ile  lat  zajmuje  upo-
ranie  się  z  wyparciem,  i  jak 
głęboko  destruuje  to  życie 
człowieka. Mam przed oczami 
ludzi, z którymi rozmawiałem, 
ich  łzy,  pamiętam  ich  wstyd, 
choć  to nie oni  są winni, gdy 
przypominam  sobie,  jak  ich 
potraktowano  w  Kościele” 
–  zaznacza.    „Jestem  wście-
kły, bo w  ten sposób plujecie 

w  twarz ofiarom, krzywdzicie 
je jeszcze raz, dokładacie swo-
je  kamienie  do  ukamienowa-
nia ich. A w ten sposób, warto 
to  powiedzieć  wprost,  oplu-
wacie w nich Chrystusa,  plu-
jecie na Jezusa i Jego krzyżu-
jecie” – podkreśla publicysta.  
„I wreszcie, czasem trzeba coś 
wykrzyczeń,  zafałszowujecie 
w  ten  sposób oblicze Kościo-
ła.  Kościół  jest  mistycznym 
ciałem  Jezusa,  który  został 
ukrzyżowany, także dla dobra 
instytucji  religijnej  i  narodu. 
On jest z cierpiącymi, skrzyw-
dzonymi,  z  ofiarami.  On  ma 
oblicze ofiar. I Kościół ma być 
właśnie  taki.  On  jest  wspól-

notą  zranionych,  skrzywdzo-
nych, miejscem, gdzie można 
doświadczyć  miłosierdzia, 
przebaczenia,  uzdrowienia, 
ale  to musi  oznaczać,  że  jest 
także  miejscem,  gdzie  miło-
sierdzie  wobec  ofiar  okazuje 
się  przez  sprawiedliwość  dla 
sprawców.  Tu mamy  spotkać 
pełnego  miłości  Chrystusa, 
a  nie  broniących  za  wszelką 
cenę  instytucji,  z  pasją  ata-
kujących  ofiary,  bo  za  póź-
no  zgłosiły,  bo  pewnie  same 
chciały, faryzeuszy. To nie ma 
nic  wspólnego  z  chrześcijań-
stwem. NIC” – podsumowuje 
Tomasz Terlikowski.

(źródło: Facebook.com)

onI są nadZIeJą KoścIoła
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A co, jeśli atakowanie 
niedźwiedzi wejdzie 
niektórym w krew?
W arszawa  wraca  po 

pandemii.  Ludzie 
maseczki noszą coraz 
mniej  chętnie,  a  są 

i tacy, którzy po miesiącach bycia 
w zamkniętych mieszkaniach wyj-
rzeli przez okno i planują wyjście 
z domu! Jedni mówią, że po pan-
demii  przeżyjemy  szok  pourazo-
wy,  inni,  że  będzie  wielki  kryzys 
i długi. Są jednak tacy, co chwalą, 
że  więcej  rzeczy  załatwimy  przez 
internet,  a  pracować  będziemy 
zdalnie.  Jest  mniej  wypadków 
(i  to  znacznie),  korki  w  stolicy 
jakby  mniejsze.  Ale  też  nie  brak 
głosów, że jak wszystko się zawa-

li,  staniemy  się  zależni  od  Rosji, 
tudzież Chin. Czy tak się stanie – 
jako  wrodzony  optymista  śmiem 
wątpić  –  ale  pewne  elementy 
wschodnie  widać.  Przynajmniej 
w zachowaniu ludzi.   Może to już 
ów  szok  pourazowy?  Bo  jak  sły-
szymy, że gdzieś facet zaatakował 
dzikie  zwierzę,  ugryzł  psa,  wrzu-
cił  panterę  śnieżną  do  przerębla, 
siłował się z tygrysem, to w wielu 
przypadkach na myśl  przychodzą 
nam wschodnie  rubieże  dawnego 
carskiego imperium, czy też daw-
nej  sowieckiej  Rosji.  Ale  u  nas, 
w  Warszawie?  Ano  tak,  na  Pra-
dze Północ krewki 23-letni moło-

diec  zapragnął  (na  procentowym 
rzecz  jasna  dopingu)  podtopić 
niedźwiedzicę w stołecznym ZOO. 
Ogród  zoologiczny  został dopiero 
co otwarty po lockdownie, ale ra-
czej  nie  takiej  reklamy oczekiwa-
ła  jego  dyrekcja,  pracownicy,  że 
o  podopiecznych  nie  wspomnę. 
Pozostaje jedynie cieszyć się z fak-
tu, że tylko na strachu i niedowie-
rzaniu się skończyło. Ale co w sy-
tuacji, jeśli naprawdę ludziom coś 
się  stało,  i  po  lockdownie  atako-
wanie miłych, ale groźnych niedź-
wiedzi,  wejdzie  co  poniektórym 
w krew?!!!

(NTW)

10 lat więzienia za… 
pampersy!

Dwaj panowie zapragnęli wyjść ze sklepu nie 
płacąc za cztery paczki pampersów. Drogę za-
stąpił im ochroniarz. Sprawcy jednak po szar-
paninie uciekli, zabierając towar. Wezwani na 
miejsce policjanci szybko namierzyli złodziei. 
Poszli do ich domu. Mężczyźni początkowo nie 
chcieli otworzyć, jednak gdy pojawiła się straż 
pożarna zmiękli i wpuścili stróżów prawa. Jak 
podaje Komenda Stołeczna Policji w mieszka-
niu mundurowi znaleźli cztery paczki skradzio-
nych pampersów. Sprawcy zostali przesłuchani 
i usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wo-
bec nich dozór policyjny. Mężczyznom grozi do 
dziesięciu lat więzienia. 

(źródło: policja.pl)

NIOCODZIeNNA KRADZIeŻ 
NA URSYNOWIe

Taras w PKin znów otwarty
Niektórzy uważają, że powinien zostać zburzo-
ny, inni, że jako symbol minionej epoki powi-
nien zostać. Pałac Kultury i Nauki budzi kon-
trowersje i ożywione dyskusje. Argumentem za 
pozostawieniem budowli jest widok z tarasu 
widokowego, który znów jest otwarty. „Na XXX 
piętro można wjechać codziennie w godzinach 
12.00-20.00. Goście, oczekujący na windę, 
stoją w dwumetrowych odstępach. Windy pra-
cują bez obsługi windziarzy, pod dozorem ka-
mer i dyspozytora. PKIN zapewnia gościom pe-
łen dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk, 
a kupując bilety na taras można także nabyć 
maski ochronne” – informują urzędnicy. 

(źródło: UM.St. Warszawa)

WARSZAWA Z LOTU PTAKA

KOMeNTARZ TYGODNIA 

Dr Piotr łuczuk 
medioznawca, ekspert ds. wizerunku, uniwersytet kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie

Trzaskowski w wyborach? Łatwo mu nie będzie
rywalem dla Trzaskowskiego nie będzie jedynie urzędujący prezydent andrzej duda, ale też kandydaci opozycji – Władysław Kosiniak-Kamysz, szy-
mon Hołownia, robert biedroń. To rywalizację z nimi prezydent stolicy musi wygrać, by marzyć o wejściu do drugiej tury. łatwo na pewno nie będzie. 

Zadanie, które stoi przed pre-
zydentem Warszawy Rafałem 
Trzaskowskim jest niezwy-
kle trudne. Po pierwsze, nie 
wiadomo jak wyborcy Koalicji 
Obywatelskiej przyjmą samą 
zmianę kandydata i zastąpienie 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
prezydentem stolicy. Po drugie, 

sztab KO musi zdecydować, czy 
pójść „na łatwiznę”, czyli sko-
piować program Małgorzaty Ki-
dawy-Błońskiej, czy też – co jest 
lepsze, ale wymaga szybkiej i ty-
tanicznej pracy – przygotować 
własny, oryginalny program. Po 
trzecie – Trzaskowski wygrał 
w 2018 roku wybory w Warsza-

wie, ale pamiętać należy, że 
sama kampania nie była dość 
wysoko oceniana – eksperci 
wyżej oceniali kampanię Patry-
ka Jakiego, kandydata Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Zjedno-
czonej Prawicy. Paradoksalnie 
właśnie dobra kampania Jakie-
go sprawiła, że mieszkańcy sto-

licy przestraszyli się, że ich mia-
sto wpadnie w ręce PiS. To, jak 
również siła stołecznych struk-
tur PO sprawiło, że Trzaskowski 
wygrał w pierwszej turze. Teraz 
będzie prezydentowi Warszawy 
trudniej. Wybory są w całym 
kraju, a nie tylko w przychylnych 
PO metropoliach. Rywalem nie 

będzie jedynie urzędujący pre-
zydent Andrzej Duda, ale też 
kandydaci opozycji – Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, Szymon 
Hołownia, Robert Biedroń. To 
rywalizację z nimi prezydent 
stolicy musi wygrać, by marzyć 
o wejściu do drugiej tury. Łatwo 
na pewno nie będzie.

Z dysTanseM
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