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Miesiąc temu świat się 
zatrzymał.  Świadczą 
o tym puste ulice na-
szego miasta. Święta 

spędziliśmy w większości bez oso-
bistego udziału we Mszy Świętej, 
a Kościół przełożył planowaną na 
7 czerwca beatyfikację prymasa 
Tysiąclecia i kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Jednocześnie słyszymy 
już, że wirus zostanie z nami na 
bardzo długo, że trzeba nauczyć 
się z nim i przy nim żyć. Gospo-
darkę odmrozić trzeba, bo inaczej 
kryzys ekonomiczny nastąpi taki, 
że ludzie masowo będą umierać 
– nie na COVID-19, ale z głodu, 
biedy, na skutek samobójstw wy-
wołanych spowodowaną przydługą 
kwarantanną depresją, strachem, 

kryzysem ekonomicznym. Nadszedł 
czas aby mądrze, ale jednak otwo-
rzyć kraj, wprowadzić normalność 
w naszym życiu. Czas pandemii, 
obok rzeczy strasznych – choro-
ba, niepewność, śmierć; przykrych 
– ograniczenie naszej wolności, nie-
które bezsensowne ograniczenia; 
podłych – żenujący spór politycz-
ny wokół wyborów prezydenckich; 
groźnych – szykujący się kryzys 
ekonomiczny, tudzież kryzys, a być 
może koniec demokracji i zagroże-
nie polskiej niepodległości i naszej 
osobistej wolności – są pewne ele-
menty pozytywne. Skłonienie do 
refleksji, może zmiana podejścia 
biznesowego – powrót do korzy-
stania z lepszej jakości produktów, 
produkowanych przez rzemieślni-

ków i rodzimych przedsiębiorców. 
Powrót, choć częściowy, tradycyj-
nych wartości. Upowszechnienie 
pracy zdalnej i cyfryzacji (choć tu są 
też z kolei zagrożenia). Generalnie 
– nie wiemy, w którą stronę pójdzie 
świat, w którą Warszawa, w którą 
Polska. W dniu Święta Flagi Pań-
stwowej, w przeddzień dnia Konsty-
tucji 3 Maja nie wiemy nawet, czy 
odbędą się zaplanowane za tydzień 
wybory prezydenta RP. Nie wiemy, 
na jakich odbędą się zasadach, 
ani czy rząd obecny przetrwa. Nie 
zniknęły też jednak stare problemy. 
Minęło 18 lat od początku gehenny 
niszczonego przez polskie państwo 
przedsiębiorcy Mirosława Ciełu-
szeckiego. Problemy Warszawy też 
nie wyparowały – wciąż nie mamy 

rozliczonej afery warszawskiej. Ro-
dzimy handel i rzemiosło w mieście 
nadal mają swoje problemy a pyta-
nia o wizję stolicy i jej dzielnic są 
chyba jeszcze bardziej aktualne. 
Pandemiczn kryzys obnażył też sła-
bość podlegającym miastu szpitali.

***
Normalność musi też wrócić na 
rynku wydawniczym. Nowy Tele-
graf Warszawski wchodzi wreszcie 
w tryb wydawanego w internecie ty-
godnika do pobrania w PDF, w tym 
miesiącu zamierzamy wrócić do 
wydań drukowanych. Jak zawsze 
idziemy trochę pod prąd. Bo choć 
mamy określone poglądy, stajemy 
po stronie ludzi, nie partii, tudzież 
środowisk politycznych. W tej kwe-
stii nic się nie zmieniło.

Czas pandemii sprawił, że wszy-
scy interesują się albo działa-
niami rządu PiS (co normalne, 
to rząd zarządza kwarantanną) 

albo sporem o wybory prezydenckie. 
Nieco nam zniknął prezydent Warsza-
wy Rafał Trzaskowski. Dał się jedynie 
zauważyć jego sprzeciw w sprawie 
wydania Poczcie Polskiej rejestru wy-
borców oraz protest w sprawie zablo-
kowania Veturilo. Tymczasem są inne 
ciekawe rzeczy, na które mało kto 
zwrócił uwagę. Nie chodzi nawet o za-
trudnianie autora hejterskiego profilu 
w ratuszu, choć to temat do osobnej 
dyskusji. Chodzi jednak o ocenę poli-
tyki miasta w wielu aspektach, która 
dziś uległa załamaniu. Pandemia ujaw-
niła potworne problemy stołecznych 
szpitali, w tym także tych zarządzanych 
przez miasto. Skłania też do pytań 
o to, jak ma wyglądać strategia miasta 
w sprawie transportu, ruchu drogowe-
go itd. Miasto walczy o Veturilo, ale 
nie jest w stanie znieść opłat w strefie 
płatnego parkowania. A znów susza 
skłania do pytań o sposób zarządza-
nia miejską zielenią. Warto przyjrzeć 
się działaniom miasta. Także w czasie 
pandemii.

Spektakl pod tytułem „robimy 
wybory” trwa w najlepsze. 
W sumie można uznać, że 
rząd i opozycja postanowiły 

sobie urządzić pandemiczne show 
po to, by Polacy mieli się czym in-
teresować w kwarantannie. Ale na 
poważnie. Opozycja chce przesunię-
cia wyborów, a rząd, żeby odbyły się 
w terminie. Trzy tygodnie temu Prze-
mysław Harczuk w Nowym Telegrafie 
Warszawskim proponował, by prze-
sunąć termin głosowania o dwa lata. 
I dwa dni później podobny pomysł 
zgłosił Jarosław Gowin. Opozycja 
pomysł odrzuciła z miejsca. Ale PiS 
także nie chciało o kompromisie roz-
mawiać. Zaczęło za to organizować 
wybory korespondencyjne, których 
albo zrobić się nie uda, albo ich wy-
nik będzie non stop podważany. Obu 
stronom chodzi o interes własnych 
obozów politycznych (PiS-owi opłaca-
ją się wybory jak najszybciej, opozy-
cji później) a nie o interes publiczny. 
W interesie publicznym są wybory 
albo jak najszybciej, albo jak najpóź-
niej. Teraz po prostu się tego nie da 
zrobić. Dlatego najlepiej byłoby, gdy-

by wprowadzono jednak stan klęski 
żywiołowej. Ale nie z powodu koro-
nawirusa ale z powodu suszy, która 
naprawdę przybiera już katastrofalne 
rozmiary. Nie musiałby być to stan 
wprowadzony na długo, nie musiałby 
być na terenie całego kraju. Pozwolił-
by jednak na przesunięcie wyborów. 
I dałby czas na ustalenie reguł gry, 
na jakich głosowanie miałoby się 
odbyć w sierpniu. Najlepszą formą 
byłoby głosowanie mieszane – kore-
spondencyjne z internetowym i trady-
cyjnym, z normalnym liczeniem przez 
PKW. Jednocześnie wszyscy znaliby 
zasady, na jakich te wybory się od-
bywają, w czerwcu i lipcu mogłaby 
się odbyć kampania wyborcza. Nie 
jest to rozwiązanie dobre, ale chyba 
najlepsze z możliwych. Bo inne to 
albo przepchnięcie na siłę przez rząd 
wyborów i chaos, albo jakieś przesi-
lenia i ostry konflikt polityczny w Sej-
mie i może poza nim. A to jedna 
formacja powinna przejąć odpowie-
dzialność za kraj w dobie pandemii 
i kryzysu. I zostać za to, jak sobie 
radzi rozliczona. Jeszcze nie jest za 
późno, aby znaleźć rozwiązanie!

NA POCZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”,
dziennikarz działu 
Opinie „Super 
Expressu”

czas odmrożenia

rafał 
Trzaskowski 
za zasłoną

Wybory powinny być 
w sierpniu, a stan 
klęski z powodu suszy! 

Antoni 
Zankowicz
współpracownik 
Nowego 
Telegrafu 
Warszawski

Łucja  
Czechowska
współpracownik 
Nowego 
Telegrafu 
Warszawski

NOWY TELEGRAF 
WARSZAWSKI, 

www.ntw.waw.pl

Wydawca: Wydawnictwo NTW – Przemysław Harczuk. Projekt: SM. Kolportaż, reklama, promocja: Arkadiusz Czak. Redakcja: redaktor naczelny: Prze-
mysław Harczuk. DTP i grafika: Paweł Pawluszek. Zespół: Łucja Czechowska, Olga Doleśniak-Harczuk, Kinga Harczuk, Helena Kunc, Andrzej Maksy-
mowicz, Tadeusz M. Płużański, Mirosław Skowron, Janusz Sujecki, Antoni Zankowicz. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Publikujemy także treści autorów, z którymi się nie zgadzamy. Materiałów niezamówionych 
redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

nowy

warszawski

fot. na okładce: Pixabay



Nowy Telegraf Warszawski maj 2020 3
Przemysław Harczuk

Rok 2020, który miał 
być rokiem radosnych 
rocznic (stulecie Bi-
twy Warszawskiej, 

czterdziestolecie Solidarno-
ści), uroczystości (beatyfikacja 
Prymasa Tysiąclecia) imprez 
sportowych (Mistrzostwa Eu-
ropy w piłce nożnej, Letnie 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio) 
upływa nam pod znakiem 
smutku, cierpienia, trwającej 
pandemii. Do tego doszła su-
sza, za rogiem już czyha kryzys 
ekonomiczny i trwa już potęż-
ny kryzys polityczny i prawny. 
Dość powiedzieć, że za tydzień 
mają być wybory prezydenc-
kie, które nie wiadomo, czy 
i w jakim trybie się odbędą. 
I w tym właśnie klimacie, trud-
nym czasie przypadają naro-
dowe święta – Święto Flagi 
Państwowej, dzień Konstytucji 
3 Maja. Sytuacja skłania do 
pewnych podsumowań i okre-
śleń tego, jak jako redakcja 
podchodzimy do uniwersal-
nych wartości. Bez zbędnego 
patosu: jesteśmy medium kon-
serwatywnym, choć otwartym 
na różne poglądy, dlatego nie 
boimy się rozmawiać z przed-
stawicielami różnych stron, 
również tymi, z którymi się 
nie zgadzamy. A w sprawach 
takich, jak np. obrona niszczo-
nego przez aparat państwo-
wy przedsiębiorcy Mirosława 
Ciełuszeckiego wspieramy po-
rozumienie ludzi dobrej woli 
z rozmaitych stron ideowych 
(zniszczonego człowieka 
wsparli m. in. socjalista Piotr 
Ikonowicz i katolicki konser-
watysta Marek Jurek). Nie 
jesteśmy politykami, dlatego 
patrzymy na świat z lekkim 
sznytem antysystemowym, 
a do polityki podchodzimy 
z dystansem. Jeszcze w po-
przednim „wcieleniu”, jako 
Telegraf24 wydawany w War-
szawie i Kielcach, ostro kryty-
kowaliśmy prezydent stolicy 
z PO i prezydenta Kielc z pra-
wicy, związanego z PiS. Dziś 
jednoznacznie krytykujemy 
władze stolicy – za ideologicz-
ny skręt w lewo, brak strategii 
w kwestii komunikacji, chaos 
w przestrzeni miejskiej, tzw. 
aferę reprywatyzacyjną, za 
którą kryje się ludzka krzywda 
i cierpienie, brak odpowied-
niej i sensownej polityki wobec 
lokalnych kupców. Krytyku-
jemy bardzo mocno wymiar 
sprawiedliwości (niesprawie-

dliwości raczej). Jednocześnie 
jednak uważamy (o czym pi-
saliśmy wielokrotnie), że re-
forma choć niezbędna, w wy-
konaniu Zbigniewa Ziobro 
i PiS-u przeprowadzona jest 
nie tak, jak powinna. Obecna 
opozycja nas śmieszy, a próba 

załatwiania wszystkiego przez 
Brukselę jest żałosna. Od ide-
ologii lewicy się odżegnujemy, 
globalizacja to nie nasza bajka. 
Jednocześnie jednak wybory 
w terminie majowym uważa-
my za nie do przeprowadzenia 
w sposób zgodny z zasada-

mi demokracji tak, aby były 
transparentne. Tępy upór wła-
dzy i pęd do wyborów zorgani-
zowania na siłę jest przejawem 
zarówno stępienia bodźców 
moralnych, jak i dowodem 
na utratę resztek instynktu 
samozachowawczego. Pęd na 

zderzenie z górą lodową, zda-
je się oczywisty. Nie jesteśmy 
politykami, ale staramy się (na 
małą skalę, ale jednak) budo-
wać uczciwe media. A jak pi-
saliśmy w sierpniu ubiegłego 
roku, gdy ruch Pawła Kukiza 
trafił na listy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego – antysyste-
mowe powinny być media, nie 
politycy. Kukiz musiał ponieść 
klęskę. Muszą jednak powstać 
media antysystemowe, pa-
trzące na ręce wszystkim.  Bo 
rolą mediów jest opisywanie 
rzeczywistości takiej, jaką ona 
jest. Do polityków zachować 
trzeba szacunek, ale też dy-
stans. Rozmawiać z każdym, 
ale nie na kolanach. Na koniec 
osobista refleksja – w zdecy-
dowanej większości wywo-
dzimy się ze środowiska ludzi 
zbyt młodych, by załapać się 
na walkę z komuną, czy tym 
bardziej wcześniej na walkę 
z okupantami. Ale w latach 
90-ych i 2000-ych wbrew 
wszystkim byliśmy po stronie 
ludzi, którzy nie godzili się 
na niesprawiedliwość III RP, 
przywileje dla komunistów, na 
głodowe renty i nędzę ofiar ko-
muny, przemilczanie i wykli-
nanie patriotów, promowanie 
wszechwładnej postkomuni-
stycznej oligarchii. Wtedy coś 
to kosztowało – skutkowało 
medialnym przemilczeniem, 
byciem na marginesie, czasa-
mi towarzyskim ostracyzmem 

lub wykluczeniem. Wo-
bec wojny i komuny 

to nic, ale znacznie 
więcej niż za sprze-
ciw można zapłacić 
teraz. Po tragedii 
smoleńskiej sta-
waliśmy po stronie 

rodzin tych, którzy 
zginęli, a nie polityka-

-biznesmena, który na re-
chocie z ludzkiej śmierci i wal-
ce z tradycyjnymi wartościami 
zbijał swój polityczny kapitał. 
Dziś nadal jesteśmy po stronie 
słabszych, bo tak rozumiemy 
rolę mediów. Wielu kolegów 
dziennikarzy uznało, że zmia-
na władzy w 2015 roku była 
wydarzeniem tak doniosłym, 
że teraz należy władzy za 
wszelką cenę bronić. My uwa-

żamy inaczej. Rządzącym trze-
ba patrzeć na ręce. Niezależnie 
od przekonań. Zdajemy sobie 
sprawę, że niektórzy koledzy 
z branży myślą inaczej. Jednak 
parafrazując słowa ich idola, 
„My, jesteśmy  tam, gdzie za-
wsze. Oni…”. 

Opinie

My jesteśmy 
tam gdzie 
zawsze, 
oni…

Święta 2 i 3 Maja przypadają 
w trudnej sytuacji, skłaniającej do pytań 
o wartości. Bez  zbędnego patosu: 
jesteśmy medium konserwatywnym, 
ale uważamy, że władzy trzeba patrzeć 
na ręce, niezależnie od przekonań

fot. Pixabay
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Odmrażanie – część II. Będą 
hotele, sklepy, przedszkola

Od poniedziałku, 4 maja 
otwarte zostaną m. in. hotele 
i centra handlowe. To drugi 
etap odmrażania gospodarki 
podczas pandemii koronawi-
rusa. Są też kolejne poluzowa-
nia, między innymi dotyczące 
przedszkoli. 

Zmiany zapowiedzieli na 
środowej konferencji praso-
wej premier Mateusz Mora-
wiecki i minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski. Oto, co się 
zmieni (na podstawie infor-
macji publicznej gov.pl): 

Działalność gospodarcza 
– otwarte centra handlowe 
i hotele

Od poniedziałku 4 maja 
2020 roku centra handlowe 
i sklepy wielkopowierzchnio-
we zostaną otwarte, ale z li-
mitem osób i bez spożywania 
posiłków. 

Obiekty handlowe o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – czyli centra handlo-
we, sklepy wielkopowierzch-
niowe – zostaną otwarte. Na 
1 osobę musi przypadać 15m2 
powierzchni handlowej. Do  
powierzchni sprzedażowej 

nie wlicza się po-
wierzchnia koryta-
rzy.

W centrach handlowych nie 
mogą funkcjonować jednak 
kluby fitness i przestrzeń re-
kreacyjna (np. place zabaw). 
Nie mogą funkcjonować tak-
że miejsca, w których spo-
żywa się posiłki na miejscu 
(tzw. food court).

Hotele i noclegi ruszą, ale bez 
basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do za-
sady nie przyjmowały gości – 
z wyjątkiem osób w delegacji 
i w kwarantannie. Znosimy 
ten zakaz. Usługi hotelarskie 
i noclegowe będą mogły być 
świadczone pod warunkiem, 
że zachowane będą szczególne 
zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiek-
tach noclegowych ograniczo-
na zostaje nadal działalność 
restauracji hotelowych i prze-
strzeni rekreacyjnych. Siłow-
nie, sale pobytu i baseny po-
zostają zamknięte. Natomaist 
restauracje hotelowe mogą 
wydawać posiłki gościom ho-
telowym do pokoju. Nie mogą 
jedynie serwować ich na miej-
scu.

Sklepy budowlane czynne 
w weekendy

Uchylony został dotychcza-
sowy zakaz handlu w week-
endy dla wielkopowierzchnio-
wych sklepów budowlanych.

Uchylony został zakaz dzia-
łalności bibliotek, archiwów, 
muzeów oraz pozostałej dzia-
łalności związanej z kulturą. 
Instytucje kultury będą otwie-
rane stopniowo i w różnym 
czasie. O konkretnym termi-
nie decydować będzie organ 
prowadzący daną placówkę po 
konsultacji z powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną.

Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na 

dolegliwości bólowe będą 
mogły od 4 maja korzystać 
z rehabilitacji leczniczej. Sa-
lony masażu nadal pozostają 
zamknięte!

6 maja otwarte zostaną też 
żłobki i przedszkola – w wy-
jątkowych sytuacjach samo-
rządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców 
będą mogły wrócić do żłobków 
lub przedszkoli. Od środy 6 

maja organy 
prowadzące 
te placów-
ki mogą je 
otworzyć, mając na uwadze 
wytyczne Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, a także 
Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną organ 
prowadzący może ograniczyć 
liczebność grupy przedszkol-
nej lub ograniczyć liczbę dzie-
ci objętych opieką w żłobkach. 
Jednostka samorządu teryto-
rialnego na podstawie dotych-
czasowych przepisów ogól-
nych może zamknąć wszystkie 
żłobki i przedszkola na swoim 
terenie.

Dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy jest wypłacany rodzi-
com, gdy:
• przedszkole i żłobek są za-

mknięte na mocy decyzji 
jednostki samorządu tery-
torialnego,

• gdy żłobek lub przedszkole 
nie może zapewnić opieki 
ze względu na ograniczenia 
spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności 
– najważniejsze stałe zasady 
bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do nor-
malności nie zwalnia nas ze 
stosowania podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Muszą 
one stać się podstawą naszego 
codziennego funkcjonowania. 
O czym należy pamiętać szcze-
gólnie?
• zachowuj 2-metrową odle-

głość od innych w przestrze-
ni publicznej.

• obowiązkowo zasłaniaj nos 
i usta w miejscach publicz-
nych.

• pracuj i ucz się zdalnie, jeśli 
tylko jest to możliwe.

• ściśle przestrzegaj zasad 
sanitarnych w miejscach 
gromadzenia ludzi (dezyn-
fekcja i utrzymanie odpo-
wiedniego dystansu).

• kwarantanna i izolacja dla 
osób zarażonych lub poten-
cjalnie zarażonych.

(źródło: gov.pl)

Rząd poluzował część 
obostrzeń. Co można, 
a czego wciąż nie? 

fot. O
D

H
, Pixabay
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Wzrósł zakupowy 
patriotyzm 
mieszkańców

czas na rozwój polskiego biznesu?

Beatyfikacja Prymasa 
tysiąclecia odłożona

KOŚCIÓŁ
ZASkAkująCy EfEkT PANDEmii

KOMENTARZ

Łucja Czechowska

Poważny kryzys ekonomiczny, któ-
ry czeka nasz kraj bez wątpienia 
nie ominie Warszawy. Zdaniem 
ekspertów powodów do optymi-
zmu jest niewiele, choć da się kil-
ka zauważyć. Pierwszym jest to, że 
kryzys został wywołany przez zda-
rzenie losowe. Dzięki temu istnie-
je pewna szansa na zdecydowane 

odbicie. Jest też pewna nadzieja 
na zmianę nastrojów konsumenc-
kich. Widzimy, że ludzie będą ra-
czej jeździć na wczasy w Polsce, 
nie za granicę, co daje pewną na-
dzieję na odbicie rodzimej branży 
turystycznej. Jest też szansa na 
wybór polskiej żywności, naszych 
produktów. Być może także szan-
sa na rozwój polskich sklepów 
oraz bazarków i targowisk. Poli-

tyka samorządów większości pol-
skich miast – w tym także niestety 
stolicy Polski – przez wiele długich 
lat była delikatnie mówiąc nieprzy-
chylna rodzimemu handlowi. Spra-
wa kupców z KDT, potem z przejść 
podziemnych przy Dworcu Central-
nym to najbardziej jaskrawe przy-
kłady. Czy teraz nastąpi szansa na 
odbudowanie stołecznego handlu, 
rzemiosła, drobnego biznesu?

Konsumenci częściej zwracają uwagę na pochodzenie produktów i chętniej wybierają te 
krajowe – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia dla polskiego pro-
ducenta lodów, firmy PPL Koral.

Jak wynika z badania 
wykonanego w kwietniu 
dla marki Koral przez 
ARC Rynek i Opinia, 

przed wybuchem pandemii 
około połowa Polaków w cza-
sie codziennych zakupów 
zwracała uwagę na pochodze-
nie produktów, a szczególnie 
uwrażliwieni na tę kwestię byli 
konsumenci powyżej 45. roku 
życia, wśród których odsetek 

ten sięgał 60 proc. Z kolei po-
łowa pytanych zadeklarowała, 
że po zamknięciu szkół, re-
stauracji i większości sklepów 
w galeriach handlowych oraz 
wprowadzeniu ograniczeń 
w przebywaniu poza domem 
zwraca większą uwagę na kraj 
pochodzenia produktów niż 
wcześniej. Częściej są to ko-
biety (57 proc.) niż mężczyź-
ni (45 proc.). Podstawową 

przyczyną bardziej masowego 
zwrotu w stronę lokalnych 
wyrobów jest chęć wsparcia 
polskich producentów, jednak 
to niejedyny motyw. Drugim 
jest bezpieczeństwo produk-
tów. Połowa ankietowanych 
jest przekonana, że polskie 
produkty, zwłaszcza podczas 
trwania pandemii, są bezpiecz-
niejsze od importowanych. 

(Newseria)

Be z t e r m i n o w o 
została przeło-
żona zaplano-
wana wcześniej 

na czerwiec beatyfika-
cja Prymasa Tysiąclecia 
kard. Stefana Wyszyń-
skiego – poinformował 
metropolita warszawski, 
kard. Kazimierz Nycz.

To miało być wielkie 
święto polskiego i war-
szawskiego Kościoła. 
Prymas Ty-
s i ą c l e c i a , 
metropolita 
gnieźnień-
ski i war-
s z a w s k i , 
kard. Stefan 
Wyszyński 
miał zostać 
o g ł o s z o n y 
b ł o g o s ł a -
w i o n y m 
Kościoła ka-
tolickiego. Uroczystości 
miały się odbyć 7 czerw-
ca. Z uwagi na epidemię 
koronawirusa zostały 
jednak bezterminowo 
przełożone: „Beatyfika-
cja Prymasa Polski kard. 
Stefana Wyszyńskiego, 
uzgodniona ze Stolicą 
Apostolską na 7 czerwca 
2020 roku w Warszawie, 
z akceptacją Watykanu 
zostaje bezterminowo 
zawieszona. Nowy ter-
min zostanie ustalony 
i ogłoszony po ustaniu 
pandemii, z wyprzedze-

niem czasowym, umoż-
liwiającym odpowiednie 
przygotowanie bezpo-
średnie” – poinformował 
metropolita warszawski, 
kard. Kazimierz Nycz. 
Stefan Wyszyński uro-
dził się 3 sierpnia 1901 
roku w Zuzeli. Święce-
nia kapłańskie przyjął 3 
sierpnia 1924 roku w ka-
tedrze włocławskiej. 12 
maja 1946 roku został 

b i s k u p e m 
lubelskim. 
12 listo-
pada 1948 
papież Pius 
XII na kon-
s y s t o r z u 
w Rzymie 
m i a n o w a ł 
go arcy-
b i s k u p e m 
metropolitą 
gnieźnień-

skim i warszawskim, 
a tym samym prymasem 
Polski. Kardynałem zo-
stał w roku 1952. Pry-
mas Wyszyński kierował 
polskim Kościołem przez 
trudny okres Polski Lu-
dowej. W okresie stali-
nowskim był przez kilka 
lat więziony. W latach 
50., 60., 70., ub. wieku 
był niekwestionowanym 
autorytetem polskiego 
i światowego Kościoła. 
Zmarł 28 maja 1981 roku 
w Warszawie. 

(az)

czerwca miała 
się odbyć 
beatyfikacja 
kard. stefana 
Wyszyńskiego
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UlgI Dla PRaCOWnIkóW nFZ I DPS-óW

Kryzys związany z pan-
demią koronawirusa skła-
nia do przemyśleń. Także 
w kwestiach samorządo-
wych, lokalnych. Bardzo 
mocno widzimy, jak wiele 
powinno się zmienić w na-
szym mieście.

Po pierwsze – komu-
nikacja, ruch uliczny, sa-
mochody, piesi. Widać, 
że dominował dotąd brak 
jakiejkolwiek wizji. Albo 
inaczej – zderzenie i próba 
łączenia wizji całkowicie ze 
sobą sprzecznych. A więc 
na przykład wprowadzano 
utrudnienia dla kierowców, 
ale komunikacja miejska 

wciąż pozostawiała wiele do 
życzenia. A powinno być tak, 
że skoro ścisłe centrum, ma 
stać się miejscem o mocnym 
ograniczeniu ruchu, to musi 
być bardzo dobrze działająca 
komunikacja. Dokończenie 
drugiej i trzeciej linii metra. 
Połączenie jej z dworcami 
kolejowymi (ciężko o inne 
miasto, gdzie metro nie jest 
połączone z głównymi dwor-
cami). Wzmocnienie SKM 
i ruchu tramwajowego. Bus 
pasy, obwodnice, parkingi 
P+R. Ruch szynowy do cen-
trum a w nim z aut tylko tak-
sówki, za to autobusy jako 
ważny środek transportu 

w ramach dzielnic. Dziś ła-
twiej jest dojechać z końca 
Warszawy do niektórych 
podmiejskich miejscowości 
niż przemieścić się w ramach 
jednej dzielnicy.

Po drugie – przestrzeń 
miejska i zieleń. Tu widzi-
my totalny chaos. Z jednej 
strony niszczy się tereny 
zielone, stawiając bez sensu 
zupełnie deweloperskie osie-
dla. Z drugiej strony czasem 
sadza się drzewa w histo-
rycznych dzielnicach, gdzie 
pasują one jak pięść do oka. 
Tu kolejny przykład braku 
jakiejkolwiek wizji.

Po trzecie – handel i rze-

miosło. Warto, by przy-
wrócić do łask targowiska, 
bazarki, małe sklepy, punk-
ty rzemieślnicze. Polityka 
miasta zarówno w czasach 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
jak i Rafała Trzaskowskiego 
pozostawia tu dużo do ży-
czenia (mówiąc delikat-
nie). Być może właśnie 
postawienie na rodzimy 
handel i biznes będzie 
jakimś plusem w tej 
niewątpliwie trud-
nej sytuacji, w której 
w związku z pandemią 
się znaleźliśmy.

Oczywiście co do 
kierunku zmian opi-

nie mogą być różne. Jednak 
kluczowe jest przywrócenie 
wizji. Bo tej w ostatnich la-
tach brakowało. Czy uda się 
to po zakończeniu pande-
mii?

(NTW)

Prezydent Warszawy zwolnił 
z opłat za parkowanie w Stre-
fie Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego (SPPN) kolejną 

grupę pracowników medycznych. Tym 
razem chodzi o pracowników Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, Domów Po-
mocy Społecznej, pracowników placó-
wek leczniczych.

Jak przypomina stołeczny ratusz, 
już od 27 marca bezpłatnie parkować 
mogli pracownicy szpitali i pogotowia 
mający bezpośredni kontakt z pacjen-
tami. Teraz ta grupa została rozszerzo-

na. Podjęta została decyzja o zwolnie-
niu z opłat pozostałych pracowników 
placówek leczniczych, domów pomocy 
społecznej, a także placówek NFZ i sa-
nepidu. Nie będą oni musieli płacić za 
parkowanie, jeśli placówka, w której 
pracują, znajduje się na terenie SPPN.  
Władze stolicy wciąż nie zgadzają się 
jednak na zniesienie opłat dla wszyst-
kich mieszkańców. „Stale analizujemy 
stopień zapełnienia strefy płatnego 
parkowania. Znaczna część miejsc jest 
zajęta przez pojazdy posiadające abo-
nament mieszkańca, w związku z tym 

pula miejsc dostępnych dla pozo-
stałych użytkowników jest mniej-
sza. Jednak dzięki utrzymaniu 
opłat dla pozostałych kierowców, 
możemy uprzywilejować grupy 
użytkowników najbardziej tego 
potrzebujące. Zniesienie opłaty 
dla wszystkich kierowców mogło-
by przynieść efekt odwrotny od 
zamierzonego i utrudnić znale-
zienie wolnego miejsca osobom, 
które najbardziej go potrzebują” 
– czytamy w uzasadnieniu. 

(maks)

kOlEjNE ZWOlNiENiA Z OPŁAT ZA PArkOWANiE

PrZyWrócić WiZJę!
Jaka Warszawa po pandemii?

fot. W
ikipedia

fot. O
D

H
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statkiem Wisłą nie popłyniemy

na jezdni,  
nie na chodniku!
Parkowanie na chodnikach to 
potężna niewygoda dla pie-
szych, ale też spore zagroże-
nie. Zarząd Dróg Miejskich 
zapowiada zmiany i przenie-
sienie – w różnych miejscach 
w Warszawie – parkowania 
z chodników na ulicę. W Śród-
mieściu w wielu miejscach już 
to się udało.  Jak podaje ZDM, 
teraz ma zostać wprowadzone 
parkowanie aut na jezdni w kil-
ku dzielnicach: na Pradze Pół-
noc, Śródmieściu, Bielanach, 
Mokotowie. 
(Źródło: ZDM)

PARKINGI

latarń nie wyłączą
„Do końca 2022 roku na 
wszystkich głównych ulicach 
Warszawy pojawi się nowe 
oświetlenie LeD. Będzie jaśniej 
i bezpieczniej, a koszty energii 
zmniejszą się trzykrotnie. No-
woczesne latarnie będą także 
bardziej przyjazne dla środo-
wiska” – poinformował Zarząd 
Dróg Miejskich. Jak zapewnia 
ZDM, choć pojawiają się pomy-
sły, aby w związku z pandemią 
w ogóle wyłączać oświetlenie 
uliczne, takie rozwiązanie nie 
jest rozważane.

(Źródło: ZDM)

OŚWIeTLeNIe

Głosowanie 
przeniesione
Rada Warszawy zdecydowa-
ła, że głosowanie budżetu 
obywatelskiego nie odbędzie 
się w terminie, zostało prze-
niesione na jesień. Powodem 
jest oczywiście stan epidemii. 
Rada m.st. Warszawy zde-
cydowała o zmianie uchwały 
w sprawie konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami w formie 
budżetu obywatelskiego. Jak 
informuje stołeczny ratusz, 
etap oceny projektów został 
wydłużony do 24 czerwca, 
rozpatrywanie odwołań od ne-
gatywnej oceny projektów  od 
24 czerwca do 14 sierpnia 
br., a głosowanie odbędzie 
się w dniach 1–15 września 
br., a wyniki ogłoszone zosta-
ną 30 września br. – podaje 
Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa.

(źródło: UM Warszawa)

BUDŻeT OBYWATeLSKI

KATAsTROfAlNA susZA 2020

Pandemia koronawirusa oraz 
susza fatalnie odbiją się na 
warszawskiej turystyce. Prze-
sunięty został na przykład 
start Warszawskich Linii Tury-
stycznych. Powodem oczywi-
ście stan epidemii, ale i bez 
niego rejsy statkami w związ-
ku z niskim stanem Wisły były-
by mocno utrudnione.
W maju zazwyczaj inauguro-
wały sezon Warszawskie Li-
nie Turystyczne. Rejsy statku 

do Serocka, tramwaj wodny 
i wiślane promy cieszyły się 
ogromną popularnością. Nie-
stety w tym roku o starcie 
WLT w maju możemy zapo-
mnieć. Powodem jest oczy-
wiście stan epidemii ale nie 
tylko. Także katastrofalna 
susza i rekordowo niski stan 
wody w Wiśle. Nawet gdyby 
nie epidemia statki najpraw-
dopodobniej nie mogłyby 
pływać. Z powodu epidemii 

Na ulice Warszawy nie wy-
jeżdżają też zabytkowe tram-
waje i autobusy.  W związku 
ze stanem epidemii WLT są 
zawieszone a nadrzeczne in-
stytucje kultury i lokale za-
mknięte do odwołania. Jak 
podaje ZTM po zakończeniu 
pandemii Dzielnica Wisła i or-
ganizacje pozarządowe mają 
w planach szereg atrakcji dla 
mieszkańców. 

(maks)

Zostaw 
wodę 

zwierzakowi!
T rwająca dziś 

susza jest 
n a j w i ę k s z ą 
k a t a s t r o f ą 

tego typu od dzie-
sięcioleci. Wisła pra-
wie wyschła. Miasto 
wstrzymuje koszenie 
traw i apeluje o to samo 
do zarządów wspólnot. 
To logiczne – w ten 
sposób zachowujemy na 
trawnikach i zieleńcach 
resztki wody. Jest też jed-
nak inna poważna kwestia – to 
pomoc zwierzętom, zarówno 
tym wolnożyjącym, jak i na-
szym domowym pupilom.

W tym trudnym czasie 
szczególnie mocno musimy 
pamiętać o udostępnianiu 
naszym psom, kotom i innym 
zwierzętom dostępu do świe-

żej wody 
(zawsze trzeba to robić, ale 

w czasie suszy, czy upału, 
szczególnie należy o tym pa-
miętać!). Warto też jednak 
pamiętać o ptakach i innych 
wolnożyjących zwierzętach. 
Wystawmy na balkon, albo 
przed klatkę schodową mi-
seczki z wodą. Dla nas to 
żaden problem, dla spra-

gnionego zwierzaka może być 
to kwestią życia bądź śmierci!

Pamiętajmy też o tym, żeby 
w gorące dni pod żadnym 
pozorem nie pozostawiać 
zwierząt w samochodzie. To 
może skutkować tragedią 

– śmiercią zwierzaka 

w męczarniach. Pies może wy-
trzymać jakiś czas bez jedze-
nia. Nie przetrwa bez wody, 
wystawiony na słońce!

Inną kwestią jest oszczęd-
ność samej wody. Być może 
zasadne jest w czasie suszy 
przestawienie się z wylegiwa-

nia w wannie i kąpieli na 
zwykły prysznic, 
zbieranie wody desz-
czowej na działkach, 
zaprzestanie kosze-
nia trawników. Jak 
twierdzą naukowcy 
choć obecna susza 
jest największa od lat, 
musimy przygotować 
się na następne. Warto 
wiedzieć, jak postępo-
wać i minimalizować 
skutki kataklizmu.

(NTW)

Pies
największy przyjaciel człowieka (obok rzecz jasna kota, kanarka i akwariowej rybki). Bez jedzenia potrafi przetrwać. Bez wody, nie ma szans

kot
to zwierzę tylko pozornie nie lubi 

wody. Nie przepada, ale potrzebu-

je. A to dzięki wolnożyjącym kotom 

na naszych osiedlach nie ma plagi 

myszy i szczurów

Ptaki
ich śpiew umilał nam życie w przy-musowej kwarantannie. Zimą wielu z nas je dokarmia. Latem warto pamiętać jednak o daniu im wody!

Susza daje się we znaki nie tylko ludziom

fot. Pixabay

fot. O
D

H
, Pixabay
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Przemoc na 
OCZaCH DZIECka!

on nie był słoniem. on był mamutem!

Weekend bez metra 
na pierwszej linii!

KOLej POdzIemnA TyLKO 
z mŁOCIn dO POLITeChnIKI

TARGÓWeK ► GrOZiŁ, żE ZADźGA i WyrZuCi PrZEZ OkNO

  meTRO ► SENSACyjNE ODkryCiE NAukOWCóW

To nie był słoń leśny, ale włochaty 
mamut! – tak  sensacyjnie orzekli 
naukowcy pracujący na zlecenie Mu-
zeum Archeologicznego w Warsza-
wie. Chodzi o wykopany podczas bu-
dowy stacji metra Zacisze fragment 
żuchwy prehistorycznego zwierzęcia.

Początkowo wszyscy myśleli, że 
odnaleziony na początku kwietnia 
kawałek szczęki należał do słonia le-
śnego – prehistorycznego ogromnego 

ssaka, który przechadzał się tysiące 
lat temu w lasach na terenie obecnej 
Warszawy. Kość została przekazana 
do Muzeum Archeologicznego w War-
szawie, które z kolei przekazało ko-
ści do analizy dwóm niezależnym 
ośrodkom badawczym. ekspertyzy 
nie pozostawiają złudzeń – znalezio-
ne szczątki nie należały do słonia, 
ale do mamuta włochatego. Żyjące 
na terenie obecnego osiedla Zacisze 

zwierzę było bardzo młodym osobni-
kiem – ząb w odnalezionej szczęce 
był jeszcze niewyrżnięty – informuje 
Zarząd Transportu Miejskiego.

Naukowcy zbadali też szczątki in-
nego zwierza, które wcześniej odna-
leziono podczas budowy stacji metra 
Bródno. Okazało się, że szczątki nie 
należały do tura, jak początkowo są-
dzono, ale do prażubra.

(źródło: ZTM)

Bił ją po twarzy, wyzywał, groził, że wyrzuci przez okno i zadźga nożem. Wszystko na 
oczach sześcioletniej dziewczynki. Rodzinny horror rozegrał się w mieszkaniu w jednym 
z bloków przy ulicy Rembielińskiej na Bródnie w dzielnicy Targówek!

Aż trudno opisać horror, jaki 
przeżyła mieszkanka Targów-
ka i jej sześcioletnia córeczka! 
Partner kobiety od dłuższe-
go czasu nadużywał alkoholu 
i znęcał się nad rodziną psy-
chicznie i fizycznie. W pią-
tek wieczorem przekroczył 
kolejną granicę. Jak wynika 
z relacji kobiety 32-latek na 
oczach dziecka zwyzywał ją, 
bił po twarzy, zdemolował 

mieszkanie niszcząc meble. 
Mówił, że zadźga ją i wyrzu-
ci przez okno. Przestraszona 
kobieta wraz z córką uciekła 
przed klatkę schodową i we-
zwała policję.  Na miejsce 
przyjechali policjanci. Przed 
klatką spotkali agresywnego 
32-latka. Mężczyzna był agre-
sywny także wobec stróżów 
prawa. Chciał ich pobić, jed-
nemu z funkcjonariuszy po-

rwał mundur i zerwał zegarek. 
Szybko został obezwładniony. 
Trafił do policyjnej celi. Jak 
informuje Komenda Stołeczna 
Policji, decyzją prokuratora 
mężczyzna został objęty po-
licyjnym dozorem, dodatko-
wo otrzymał  zakaz zbliżania 
się do pokrzywdzonej i nakaz 
opuszczenia miejsca zamiesz-
kania.

(Łcz)

M etro Politech-
nika – Mło-
ciny – taką 
trasą poje-

dzie pierwsza linia metra 
w weekend majowy. W kie-
runku Kabat i z powrotem 
pojedzie zastępcza linia 
autobusowa – informuje 
Zarząd Transportu Miej-
skiego.

Jak przy-
pomina ZTM, 
w metrze 1-go 
i 3-go maja 
obowiązuje 
ś w i ą t e c z n y 
rozkład jaz-
dy, a 2-go 
maja w sobo-
tę – sobotni. 
Jednocześnie 
w długi weekend wyłączo-
ny z ruchu będzie odcinek 
I linii metra Politechnika 
– Kabaty. Metro będzie 
jeździć na odcinku Mło-
ciny – Politechnika. Na 
wyłączonym fragmencie 
uruchomiona zostanie au-
tobusowa komunikacja 
zastępcza. Jak informuje 
ZTM, autobusy będą jeź-
dzić na trasie:

ZM1: METRO KABATY 
– al. Harcerzy Rzeczypo-
spolitej – Rolna – al. Wila-
nowska – Puławska – J.P. 
Woronicza – al. Niepod-
ległości – Stefana Bato-
rego – L. Waryńskiego 
– rondo Jazdy Polskiej 

– METRO POLITECHNI-
KA – PL.KONSTYTUCJI 
– L. Waryńskiego – rondo 
Jazdy Polskiej – Stefana 
Batorego – al. Niepodle-
głości – al. Wilanowska 
– przejazd przez pętlę Meto 
Wilanowska – al. Wila-
nowska – Rolna – al. Har-
cerzy Rzeczypospolitej – al. 
KEN – METRO KABATY.

A u t o b u -
sy linii ZM1 
będą pod-
jeżdżały na 
przystanki 
co ok. 3-4 
minuty – po-
daje ZTM. 
I n f o r m u j e 
przy tym, że 
autobusy li-

nii 710, 724 i 742 zostaną 
wycofane z pętli OS. KA-
BATY i pojadą ulicami Ł. 
Drewny i Przyczółkową 
do pętli WILANÓW. Uru-
chomiona też zostanie za-
stępcza linia autobusowa 
Z39 na trasie: OK.KABATY 
– al. KEN – Wąwozowa 
– Relaksowa – M. Ro-
snowskiego – S. Korboń-
skiego – Ł. Drewny – AN-
DRUTOWA – podał ZTM.

Zmiany w metrze wy-
nikają z prac na Linii M1, 
mających na celu wymia-
nę urządzeń odpowiada-
jących za bezpieczeństwo 
ruchu.

(źródło: ZTM)

tyle stacji 
metra zostanie 
wyłączonych 
w długi 
weekend 
majowy!
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Janosikowe jest pro-
blemem dla wielu teo-
retycznie bogatszych 
samorządów, które 

muszą dzielić się z innymi, 
biedniejszymi. O ile w okre-
sie prosperity jest to tylko ob-
ciążający wydatek, w czasie 
kryzysu, w który wchodzimy, 
obciążenie to jest naprawdę 
poważnym problemem. Stąd 
wielu samorządowców sprze-
ciwia się janosikowemu. Po-
jawili się też jednak obrońcy 
owego podatku. Utrzymują 
oni, że konieczne jest wspar-

cie małych miejscowości, 
biedniejszych gmin. Pytanie 
jednak, czy nie można tego 
robić BEZ kontrowersyjnego 
podatku?

Problem małych miejsco-
wości polega na tym, że wielu 
ludzi w nich mieszkających 
musi pracować w większych 
miejscowościach. Aby to 
umożliwić należy zrobić dwie 
rzeczy. Po pierwsze infra-
struktura – naprawdę szyb-
ka kolej z takich miejsco-
wości jak Radom, czy Kielce 
do Warszawy rozwiązałaby 

szereg problemów. Z War-
szawy do Kielc jest 188 ki-
lometrów pociągiem. Skład 
pędzący 200 kilometrów na 
godzinę pokonałby tę trasę 
w mniej niż godzinę. Tym-
czasem przejazd z jednego 
końca Warszawy na drugi 
zajmuje czasem więcej cza-
su! A więc ktoś pracujący 
niedaleko Dworca Zachod-
niego, wsiadałby w pociąg 
o 6 rano, wysiadałby o 7 na 
miejscu, na 7.30 był w pracy. 
O 16.30 mógłby wracać do 
domu. Niestety tak by było, 

gdyby na wspomnianej trasie 
jeździł normalny pociąg. Nie-
stety, podróż tą trasą trwa 
nie godzinę, ale prawie trzy…

Oprócz szybkiej kolei do-
brym rozwiązaniem jest pra-
ca zdalna. Tam, gdzie jest to 
możliwe, powinna być ona 
udostępniana. Jest nie mniej 
efektywna od pracy stacjo-
narnej, a firmom zapewnia 
oszczędność finansową (brak 
konieczności utrzymywa-
nia biur itd.). Daje też moż-
liwość zatrudnienia ludzi 
z mniejszych miejscowości, 

bez konieczności przeprowa-
dzania się.

Zyskiwałby na tym pra-
cownik – mógłby zostać 
w miejscu zamieszkania, bez 
przeprowadzek. Pracodawca 
– oszczędzając koszty. Mała 
miejscowość – bo mieszka-
niec by nie wyjeżdżał, płacił-
by podatek na miejscu. Me-
tropolia – bo zaoszczędziłby 
pracodawca, więc zapłaciłby 
więcej z podatku. I to byłoby 
lepsze rozwiązanie niż recep-
ty sztuczne, jak Janosikowe.

(NTW)

Praca 
Zdalna, 
koleJ, 
JanosikoWe

Dylematy po kwarantannie

OSIEm lat WIęZIEnIa Za ZROBIEnIE ZakUPóW?

30 
tysięcy złotych grzyw-
ny oraz kara więzie-
nia grozi mieszkance 
gminy Długosiodła, 

która wraz z mężem pojechała na za-
kupy. Kobieta miała potwierdzone za-
rażenie koronawirusem SARS COV-2.

Policjanci zatrzymali do kontroli sa-
mochód, którym podróżowało małżeń-
stwo z powiatu wyszkowskiego (54-let-
nia kobieta i 56-letni mężczyzna). Jak 
się okazało, oboje nie mieli prawa 
opuszczać swojego domu. U kobiety 
testy laboratoryjne potwierdziły zara-

żenie koronawirusem SARS COV-2. 
Mężczyzna poddany był domowej kwa-
rantannie. Mimo to oboje pojechali 
na zakupy do sklepu na terenie gminy 
Goworowo. Teraz trwa ustalanie osób, 
z którymi para miała kontakt – przez 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie 
mężczyzna i kobieta zafundowali tym 
osobom przymusową kwarantannę.

Jak podaje policja, małżeństwo cze-
kają teraz poważne konsekwencje. 
Kara SANEPIDU może wynieść na-
wet 30 tys. zł. A zarażona kobieta, za 
oddalenie się z miejsca, w którym po-

winna przebywać, będzie odpowiadać 
zgodnie z przepisami kodeksu kar-
nego. Za samo oddalenie się grozi 
kara pozbawienia wolności do 
roku. Jednak jeżeli osoba spro-
wadzi niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia wielu osób 
powodując zagrożenie epide-
miologiczne lub szerzenie się 
choroby zakaźnej, podlega 
karze pozbawienia wolności 
do lat ośmiu – przypomina 
policja.

(źródło: policja)

kOrONAWiruS

fot. Pixabay
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W sobotę, 25 kwietnia minęło 18 lat od zatrzymania przez 
Urząd Ochrony Państwa mirosława Ciełuszeckiego – przed-
siębiorcy, który po powrocie do Polski ze Stanów zjedno-
czonych zainwestował na Podasiu a jego firma stałą się 
potentatem na rynku chemicznym. Ciełuszecki został znisz-
czony, jego spółka przestała istnieć, on sam trafił na bruk. 
Sprawa ta jest jednym z największych skandali ostatnich 
dekad. Pokrzywdzony wciąż nie doczekał sprawiedliwości!

Mirosław Ciełuszec-
ki wrócił do Polski 
z USA na początku 
lat 1990. Pozytyw-

nie odpowiedział na wezwanie 
Lecha Wałęsy do powrotu do 
odradzającej się ojczyzny. Za-
robione w Ameryce pieniądze 
zainwestował w biznes w Pol-
sce. Firma Farm Agro Planta 
stała się potentatem – na po-
czątku w regionie podlaskim, 
potem na rynku ogólnopol-
skim. Działalność Ciełuszec-
kiego zaczęła mieć strategicz-
ne znaczenie dla państwa. 
Doradcą firmy był Marek 
Karp – twórca i wieloletni 

dyrektor Ośrodka Studiów 
Wschodnich, wybitny ekspert 
w sprawach Rosji i krajów by-
łego ZSRR. 25 kwietnia 2002 
roku do domu Ciełuszeckiego 
wpadli funkcjonariusze Urzę-
du Ochrony Państwa. Wypro-
wadzili przedsiębiorcę w kaj-
dankach. Ciełuszecki kilka 
miesięcy spędził w areszcie. 
Został oskarżony o działanie 
na niekorzyść własnej firmy, 
której był głównym (98 proc. 
udziałów) właścicielem. Za-
rzuty były absurdalne. W pro-
cesie było szereg nieprawi-
dłowości, jak fałszywy biegły, 
niekompetentni biegli, zni-

kające dowody. Marek Karp 
(również oskarżony w kurio-
zalnym procesie) zmarł po 
dziwnym wypadku samocho-
dowym. Mirosław Ciełuszecki 
został, pomimo absurdalności 
oskarżenia skazany w kurio-
zalnym procesie. Sprawa ta 
w równym stopniu obciąża 
i prokuratorów i sędziów. 
Kompromituje WSZYSTKIE 
rządy, które w czasie proce-
su rządziły. A było ich trochę 
– premierami od początku 
procesu przedsiębiorcy byli: 

Leszek Miller, Marek Belka, 
Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jarosław Kaczyński, Donald 
Tusk, Ewa Kopacz, Beata 
Szydło, Mateusz Morawiecki. 
Prezydentami byli Aleksander 
Kwaśniewski, Lech Kaczyń-
ski, Bronisław Komorowski, 
Andrzej Duda. Na biurku 
urzędującego prezydenta 
znajduje się wniosek o ułaska-
wienie przedsiębiorcy. W jego 
obronie zjednoczyli się ludzie 
o rozmaitych poglądach od 
lewicy (Piotr Ikonowicz) po 

prawicę (Marek Jurek). Na ra-
zie jednak nie wiadomo kiedy 
wniosek zostanie rozpatrzony 
ani jaka będzie decyzja głowy 
państwa.

O sprawie Mirosława Cie-
łuszeckiego powstaje książka, 
której autorem będzie Prze-
mysław Harczuk, dziennikarz 
i publicysta, współpracownik 
„Super Expressu” i portalu 
DoRzeczy.pl, redaktor naczel-
ny Nowego Telegrafu War-
szawskiego. 

(Az)

sPraWa ciełusZeckieGo ► PrZyPominamy, kto Jest kim W skandalicZneJ sPraWie
BIeGLI: 
Janusz M. – wprowadził sąd 
w Białymstoku w błąd twier-
dząc, że ma uprawnienia bie-
głego, podczas gdy był ich po-
zbawiony.
Grzegorz Bonifatiuk – biegły są-
dowy, któremu przelew banko-
wy eLIXIR kojarzył się z płynem 
(sic!)
Janina Bielak – biegła sądowa, 
która pytana przez obrońców 
z rozbrajającą szczerością wy-
znała, że na potrzeby wyceny 
ekonomicznej jej opinia była-
by korzystna dla oskarżonego 
przedsiębiorcy. Ale wydaje na 
potrzeby procesu karnego, 
więc jest niekorzystna.

Kazimierz Chojnowski – biegły, 
który wydał opinię w sprawie 
gospodarczej. Jest ekspertem, 
ale w dziedzinie… karuzel i lu-
naparków

PROKURATORZY:
Sławomir Luks – Prokurator, 
były szef prokuratury w Białym-
stoku. Według żony Marka Kar-
pa miał mu w procesie grozić, 
przesłuchiwać go. W aktach 
sprawy nie figuruje. Przez lata 
gwiazda prokuratury. Typowany 
nawet na prokuratora general-
nego
Anatol Pawluczuk – wniosko-
wał o areszt dla Ciełuszeckie-
go w roku 2007

Andrzej Bura – brat Marka, pro-
kurator z prokuratury w Białym-
stoku. W początkowym okresie 
(do 2007 roku) to on firmuje 
oskarżenie podnosząc też naj-
bardziej absurdalne zarzuty. Za 
rządów „dobrej zmiany” awan-
suje – z prokuratury rejonowej 
do okręgowej. Pełni ekspo-
nowane stanowisko zastępcy 
rzecznika prasowego
Marek Bura – brat Andrzeja, pro-
kurator z prokuratury w Białym-
stoku, potem w Warszawie. Po 
przekazaniu sprawy do ponowne-
go rozpatrzenia przez Sąd Apela-
cyjny to on oskarża Ciełuszeckie-
go. Za rządów „dobrej zmiany” 
przeniesiony do Warszawy. 

W roku 2019 awansuje – zosta-
je szefem wydziału prokuratury 
rejonowej Warszawa-Praga

SĘDZIOWIe:
Hubert Półkośnik – asesor 
sądowy, który orzeka w spra-
wie przed sądem w Bielsku 
Podlaskim. Nie daje wiary pre-
mierom i ministrom, eksper-
tom. Wierzy biegłemu, które-
mu przelew eLIXIR kojarzy się 
z płynem. Skazuje Ciełuszec-
kiego na 4,5 roku więzienia. 
Następnie awansuje – zostaje 
sędzią najpierw w Sądzie Rejo-
nowym w Bielsku Podlaskim, 
następnie w Sądzie Rejono-
wym w Białymstoku.

Izabela Komarzewska – Sędzia 
Sądu Okręgowego w Białym-
stoku, skazała Ciełuszeckiego 
w powtórzonym procesie na 
trzy lata więzienia
Brandeta Hryniewicka – Sedzia 
Sądu Apelacyjnego – przewod-
nicząca składu, który utrzymał 
w mocy wyrok poprzedniej in-
stancji
Halina Czaban – Sędzia Sądu 
Apelacyjnego – była w skła-
dzie, który utrzymał w mocy wy-
rok poprzedniej instancji
Andrzej Czapka – Sędzia Sądu 
Apelacyjnego – był w składzie, 
który utrzymał w mocy wyrok 
poprzedniej instancji.

(NTW)

tak PańStWO 
ZnISZCZyłO 
CZłOWIEka

18 lat nękanIa I SZCZUCIa
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„Są RZECZy, któRyCH 
ROBIć nIE WOlnO”

Ze skrajności w skrajność 

Wśród konserwatywnych publicystów nie brak jest głosów bardzo krytycznych w kwe-
stii majowego terminu wyborów. 

Jeśli (podkreślam sło-
wo jeśli, bo wcale 
nie jest to oczywiste) 
wybory zostaną prze-

prowadzone w maju – to 
możemy mieć większą roz-
wałkę niż teraz – napisał 
w swoim profilu w portalu 
społecznościowym filozof 
i katolicki publicysta, dr 
Tomasz Terlikowski. „Są 
rzeczy, których robić nie 
wolno. Non licet!” – napi-
sał z kolei były marszałek 
Sejmu, twórca Prawicy Rze-
czypospolitej Marek Jurek.

Zdaniem Tomasza Terli-
kowskiego sytuacja, jeśli wy-
bory odbędą się w maju, gro-
zić będzie chaosem: „Część 
wybory będzie uznawać, 
a część nie, Sąd Najwyższy 
może je zakwestionować, 

a instytucje unijne też zajmą 
w ich sprawie stanowisko” 
– pisze Tomasz Terlikowski. 
Zaznacza też jednak, że brak 
wyborów też wcale nie koń-
czy problemu: „Jeśli ich (wy-
borów-red.) nie będzie to też 
wcale nie będzie lepiej, bo 
wcale nie jest jasne, do kiedy 
Prezydent będzie prezyden-
tem, i czy przypadkiem nie 
będzie trzeba jeszcze zorga-
nizować wyborów parlamen-
tarnych. A wszystko w sytu-
acji gigantycznego kryzysu 
ekonomicznego i społeczne-
go. Powiedzieć, że jest słabo, 
to nic nie powiedzieć. I nie 
mówcie, że za wszystko od-
powiadają ONI (kimkolwiek 
są – dla Was – owi ONI). To 
jest smutny dowód głębokie-
go kryzysu polskich elit, tych 

z tej i z tamtej strony – pod-
sumowuje publicysta.

Nie jest jedynym przed-
stawicielem konserwatyw-
nych publicystów, którzy 
krytycznie podchodzą do 
uporu PiS w związku z ma-
jowymi wyborami. Przeciw-
ko opowiadali się między 
innymi Łukasz Warzecha, 
Piotr Zaremba. Zdecydowa-
nie krytycznie wypowiada 
się były marszałek Sejmu, 
twórca Prawicy RP Marek 
Jurek: „To prawda, że wybo-
ry w kryzysie ekonomicznym 
będą trudne. I prawdą jest, 
że pandemiczny kryzys nie 
skończy się, gdy cofnie się 
wirus, ale się jedynie zmieni 
w kryzys społeczny i gospo-
darczy. Czy jednak uciekanie 
przed trudnościami, które 

trzeba podjąć, uciekanie 
w to, czego nie wolno zrobić 
– nie jest zwykłym tchórzo-
stwem?” – napisał na Face-
booku. „Czy władza, która 
nie wierzy, że może potwier-
dzić demokratyczny mandat 
po prostu przekonując Pola-
ków – nie zapiera się war-
tości, na których opiera się 
wolność polityczna? Tym-
czasem sprawy są proste i co 
więcej dziś, gdy obchodzimy 
10. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej, uderzająco jasne. 
Są rzeczy, których nie wol-
no. Non licet! Tak jak nie 

robi się wyborów poprzez 
demonstracje z Putinem 
„dobrych relacji z Rosją” nad 
katyńskimi dołami śmier-
ci, tak nie robi się wyborów 
w czasie pandemii, gdy już 
co siedem kwadransów ginie 
człowiek, gdy Smoleńsk już 
trwa. Po prostu! Tak trudno 
to zrozumieć?” – podsumo-
wał były marszałek Sejmu.

Wybory prezydenckie 
są zarządzone na 10 maja. 
Wciąż nie wiadomo, czy się 
odbędą.

(az,  
źródło Facebook.com)

Obserwując mieszkańców Warszawy w dobie pandemii można odnieść wrażenie, że są 
jakby dwie grupy ludzi – przerażeni i ześwirowani, słowo wirus odmieniający przez przy-
padki, bojący się nawet ludzkiego spojrzenia. I drudzy pewni, że żadnego wirusa nie ma, 
pandemia to spisek, wszelkie obostrzenia należy olać. jak jest naprawdę?

Antoni Zankowicz

W irus autentycz-
nie istnieje. Jego 
ś m i e r t e l n o ś ć 
nie jest najwięk-

sza (choć też nie wcale tak 
mała), jednak gdyby w Polsce 
nie było żadnych obostrzeń, 
najpewniej spowodowałaby 
całkowite zablokowane służ-
by zdrowia. Dlatego pierwszy 
etap wprowadzenia ograni-
czeń w naszym kraju miał 
sens, mało tego, reakcja choć 
na tle innych krajów szybka, 
i tak była mocno spóźniona.

Przy wprowadzaniu ob-
ostrzeń nie uniknięto też jed-
nak błędów (jak brak testów 
dla ludzi w kwarantannach, 

brak odpowiednich rozwią-
zań co do DPS-ów, które są 
najniebezpieczniejszym obok 
szpitali miejscem). Gospo-
darkę trzeba już odmrażać, 
a w walce z wirusem państwo 
jest w lesie. Jednak pomija-
jąc to wszystko uderzają re-
akcje ludzi. Jedni tak przejęli 
się wirusem, że nawet w ma-
skach, rękawiczkach i zimo-
wym ubraniu przy 20 stop-
niach na plusie przemykają 
pośpiesznie ulicami, a na wi-
dok osoby ludzkiej reagują 
przerażeniem przynajmniej 
takim, jak normalny czło-
wiek zareagowałby na uką-
szenie jadowitego węża. Jest 
też jednak druga postawa. 
To ci, którzy nagle oznajmili, 

że wirusa nie ma, a wszyst-
ko jest wielką ściemą. Że 
można robić „koronaparty”, 
lizać klamki w autobusach 
itd. Ludzie ci na forach in-
ternetowych i w portalach 
społecznościowych polecają 
i promują tezy domorosłych 
mędrców, lansujących się na 
autorytety medyczne. Ludzie 
z wykształceniem technicz-
nym są tam bardziej pożą-
dani od wirusologów, a ku-
charki robią za autorytety od 
zwalczania chorób. 

Wracając jednak do tema-
tu – największym problemem 
jest fakt, że wśród ludzi domi-
nują postawy skrajne. Dobrze 
by było, gdyby powrócił zdro-
wy rozsądek.

WAlkA Z PANDEmią PO POlSku ► kOmENTArZ

kONSErWATyWNE GŁOSy ZA PrZEŁOżENiEm WybOróW

fot. Pixabay

fot. O
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Od tygodnia przeniesiona 
jest siedziba Kurii Biskupiej 
w Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej. Jak informuje biuro 
prasowe diecezji, zakończyły 
się prace remontowe budyn-
ku. Urzędy diecezjalne zostały 

przeniesione do siedziby przy 
ulicy Floriańskiej 2A. Zmiany 
obowiązują od poniedziałku, 

27 kwietnia. Budynek kurii 
czynny jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 9-14. 
„Interesantów prosimy o sto-
sowanie się do obowiązują-
cych przepisów sanitarnych”, 
czytamy w komunikacie biura 
prasowego Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej.

(inf. pras. Diecezja  
Warszawsko-Praska)

kasłała na policjanta, 
uszkodził radiowóz
Do różnych sytuacji 
doszło w poprzednim 
miesiącu na Pradze 
Płn. i Pradze Płd. 
w związku z pande-
mią koronawirusa. 
Na Stalowej pijana 
kobieta postanowi-
ła… nakasłać na po-
licjantów. Z kolei na 
Grochowie młody mężczyzna 
zatrzymany bez obowiązkowej 
maseczki uszkodził policyjny 
radiowóz. 

Na Grochowie policjanci 
ruchu drogowego zauważyli 
spacerującego bez masecz-
ki młodego człowieka. Gdy 
zatrzymali go do kontroli, 
28-latek zaczął uciekać. Funk-
cjonariusze złapali go i zapro-
wadzili do radiowozu. Tam, wg 
relacji policjantów, mężczyzna 
wpadł we wściekłość. Zwy-
zywał mundurowych i zaczął 
kopać radiowóz uszkadzając 
go. Na koniec stwierdził, że 
przynajmniej mu ulżyło. in-
nej awantury doszło z kolei na 
Pradze Północ, gdzie 42-letnia 
mieszkanka ulicy Stalowej na-
kasłała w twarz policjantowi, 
który spisywał gromadzących 
się ludzi. Kobieta była pijana 
i bardzo agresywna. Kobieta 
i mężczyzna trafili do celi. 

(Łcz)

W czwartek, 30 kwietnia ru-
szył remont wysłużonego 
i mocno zniszczonego wia-
duktu przy Ostrobramskiej.  
Chodzi o stary, wybudowany 
w latach 1970-ych wiadukt  
wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad 
al. Stanów Zjednoczonych. Jak 
podał Zarząd Dróg Miejskich, 
obiekt jest w fatalnym stanie, 
jego nośność jest utrzymywa-
na dzięki zastosowaniu tym-
czasowych podpór. W ramach 
remontu wiadukt zostanie ro-
zebrany, a jego najważniejsze 
elementy zastąpione nowy-

mi. W zakres prac wchodzą 
m. in. wymiana płyt obiektu, 
częściowa wymiana korpusu 
przyczółków, skrzydeł, ścian 
zaplecznych i podpór pośred-
nich. Obiekt zyska również 
nowe urządzenia dylatacyjne, 
krawężniki, balustrady i barie-
ry ochronne oraz system od-
prowadzania wód opadowych. 
W trakcie prac wyłączona z ru-
chu zostanie północna jezdnia 
ul. Ostrobramskiej pomiędzy 
ul. Międzyborską a Kinową 
– podał Zarząd Dróg Miej-
skich.  (źródło: ZDM)

PRAGA PŁd.
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Zmiana 
siedziby 
kurii

Rusza remont wiaduktu

GROChÓW

Rozdziobią gołębie 
i koty te wrony

O morderczych wronach 
z Grochowa pisaliśmy na 
stronie ntw.waw.pl. Od mie-
sięcy mieszkańcy okolic ulic 
Zbaraskiej, Międzyborskiej, 
Stanisława Augusta znaj-
dują zmasakrowane, mar-
twe gołębie. Sprawcami 
są wrony, które urządzają 
polowania. Następnie 

zostawiają szczątki pta-
ków „na widoku”. Ofia-

rą wron mogą paść 
także inne niewiel-

kie zwierzęta, 
niedawno me-

dia infor-
mowały 

o zmasakrowaniu przez dra-
pieżniki kociąt. Szczególnie 
agresywne ptaki są późną 
wiosną, gdy dodatkowo 
chronią swoich piskląt. 

(Łcz)

ozonowanie ulic 
w dzielnicy

W nocy z 27 na 28 kwietnia 
br. kolejne miejsca w dzielnicy 
poddano dezynfekcji. Wśród 
lokalizacji były m.in. domy 
pomocy społecznej znajdu-
jące się przy ulicy Arabskiej 
i Hetmańskiej a także okolice 
Dworca Wschodniego i Ronda 
Waszyngtona – poinformował 
Urząd Dzielnicy Praga Płd. Ozo-
nowanie to skuteczna metoda 
dezynfekcji w związku z korona-
wirusem.

maski i przyłbice 
dla potrzebujących
Kolejna partia 
m a s e c z e k 
i przyłbic tra-
fi do tych, 
którzy tego 
s p r z ę t u 
potrzebują 
najbardziej. 
Wyżej wymie-
niony sprzęt 
został przekazany d o 
m.in. SZPZLO Warszawa Pra-
ga-Południe. Maseczki trafią 
również do członków Polskiego 
Związku emerytów Rencistów 
i Inwalidów Praga-Południe 
oraz do południowopraskich 
Amazonek – informuje Urząd 
Dzieknicy Praga Płd.
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