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Bezkarność 
syna arabskiego 
dyplomaty

Dopiero artykuł we „Wprost” i pikieta zorganizowana przez Konfederację sprawiły, 
że polskie służby dyplomatyczne zainteresowały się tragedią rodziny Ryszarda 
Lublińskiego. Mężczyzna i jego córka zostali ranni w strasznym wypadku, którego 
sprawcą był syn ambasadora Arabii Saudyjskiej. Choć minęły ponad dwa lata, syn 
ambasadora korzysta z immunitetu, nie poniósł odpowiedzialności. Skrzywdzona 
rodzina do dziś nie otrzymała odszkodowania ani nie usłyszała słowa przepraszam. 
Odczuwa za to jak najbardziej realne skutki zdrowotne wypadku >> str. 3
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PRezyDent MiAStA? >> str. 6

MOSt POniAtOWSKiegO. MiAłO być 
WinD 8. bęDą zALeDWie 2… >> str. 7

KtO zOStAnie PRezyDenteM RP? 
MinuSy i PLuSy głóWnyCh KAnDyDAtóW
Wybory już za tydzień. Kto przekona do siebie 
Polaków? Czy będzie konieczna druga tura? 
O tym zdecydujemy 28 czerwca i ewentualnie 
podczas drugiej tury, 12 lipca >> str. 10



Nowy Telegraf Warszawskiczerwiec 20202 Opinie

Tym, co mnie osobiście 
najbardziej boli jest to, 
że władze się zmieniają, 
a polskie państwo wciąż 

nie służy obywatelom. Mirosław 
Ciełuszecki został skazany po 
18 latach kuriozalnego proce-
su. Osiem miesięcy przesiedział 
w areszcie. Sprawę czytelnicy No-
wego Telegrafu Warszawskiego 
znają od lat doskonale. Powsta-
nie niebawem książka na temat 
kuriozalnego oskarżenia i skan-
dalicznego zniszczenia człowieka. 
Jednak nawet, gdyby CIełuszecki 
był winny, po tylu latach nękania 
powinien zostać przez prezyden-
ta ułaskawiony. Niestety, Andrzej 
Duda pomimo apeli wciąż z prawa 
łaski nie skorzystał. 

Polskie MSZ dopiero po materia-
łach prasowych i protestach czę-
ści polityków zajęło się sprawą 
wypadku, do którego doszło dwa 
lata temu w stolicy. Sprawcą był 
syn ambasadora Arabii Saudyjskiej. 
Rodzina jadąca autem, z którym się 
zderzyła limuzyna została ranna. Ry-
szard Lubiński walczył o życie, był 
w śpiączce, długo dochodził do sie-
bie. Córka walczy o zdrowie – wciąż 
ma poważne problemy. A syn am-
basadora nie poniósł kary, bo chro-
ni go immunitet. O sprawie piszemy 
na stronie trzeciej, wkrótce kolejne 
materiały na stronie internetowej. 
W stolicy wciąż nie rozwiązano 
afery warszawskiej. Most Ponia-
towskiego zostanie wyposażony 
w windy. Pięknie, jednak zamiast 

wind ośmiu, ile miało być, będą 
na razie dwie. 
W numerze zastanawiamy się nad 
tym, czy Warszawa w ogóle potrze-
buje prezydenta stolicy. Absurd? 
Niekoniecznie. Być może lepszym 
rozwiązaniem byłoby zdecentrali-
zowanie miasta i postawienie na 
więcej demokracji w dzielnicach, 
wzmocnienie burmistrzów? 
Na stronie 10 przypominamy 5 
najważniejszych kandydatów na 
prezydenta RP. Żeby było jasne – 
podajemy wady i zalety kandydatów 
(będące naszą subiektywną oceną) 
ale do niczego nie namawiamy. 
Bo nic nie doprowadza mnie do 
szału bardziej, niż powszechny już 
przymus (nie prawny, ale mental-
ny) głosowania. Żeby było jasne 

– osobiście w wyborach 28 czerw-
ca najpewniej wezmę udział. Na 
kogo zagłosuję nie zdradzę. Ale 
też rozumiem doskonale ludzi, 
którzy z różnych przyczyn nie chcą 
głosować. Bo (jak pisałem niedaw-
no w „Super Expressie”)  komuś 
może przecież nie odpowiadać to, 
jak rządzi PiS i jakim jest prezy-
dentem Andrzej Duda, ale też nie 
popierać zarządzania Warszawą 
przez Trzaskowskiego, nie podzie-
lać poglądów Hołowni, Kosinia-
ka-Kamysza, Krzysztofa Bosaka, 
Roberta Biedronia czy pozostałych 
kandydatów. Zostanie w domu jest 
naszym prawem. Podobnie jak na-
szym prawem jest pójście na wybo-
ry i zagłosowanie tak, jak uznamy 
za stosowne. Nikomu nic do tego.
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Hulajnogi elektryczne sta-
nowią na ulicach War-
szawy prawdziwą plagę. 
Do niedawna ich status 

był całkowicie nieuregulowany, 
nie wiadomo było, czy mamy do 
czynienia z pojazdem, czy też nie, 
i w razie zderzenia z hulajnogą 
traktowane to będzie jako wypa-
dek dwojga pieszych. To powoli 
się zmienia. Jednak wciąż ciężko 
mówić, by hulajnogi nagle stały 
się pojazdami bezpiecznymi. Wy-
padki śmiertelne z ich udziałem 
autentycznie miały i mają miejsce 
w różnych miejscach na świecie. 
Dlatego uważam, że dawanie pra-
cownikom hulajnóg, jako alterna-
tywy dla grożącej zarażeniem po-
dróży komunikacją miejską uznać 
należy za lekką przesadę. Bo 
całkiem możliwe, że podróż hu-
lajnogą okaże się dla takiego pra-
cownika bardziej niebezpieczna… 
Inna sprawa, że to bardzo dobrze, 
że firmy próbują o to bezpieczeń-
stwo sanitarne dbać. Przestrzega-
nie rygoru sanitarnego w miejscu 
pracy, czy możliwość pracy zdal-
nej tam, gdzie jest ona możliwa, 
ocenić należy jako rzecz pozytyw-
ną. I być może będzie to jeden 
z bardzo nielicznych pozytywnych 
skutków przeżywanej przez nas 
pandemii.

To była bardzo dziw-
na debata kandyda-
tów na prezydenta. 
Jej formuła, w któ-

rej tak naprawdę preten-
denci wygłaszali jedynie 
formułki, sam dobór py-
tań, budził wątpliwości. 
Czy ktoś wygrał? Na pew-
no kandydatów należy 
podzielić na trzy grupy. 
Główni rywale – urzędujący 
prezydent Andrzej Duda, 
prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski, pretendenci, 
a więc kandydaci walczący 
o podium względnie spra-
wienie sensacji i wejście 
do drugiej tury – Szymon 
Hołownia – kandydat nieza-
leżny, Władysław Kosiniak-
-Kamysz – PSL – Koalicja 
Polska, Krzysztof Bosak – 
Konfederacja, Robert Bie-
droń – lewica. I kandydaci 
drugiego planu, dla któ-
rych jedynym celem jest 
zaistnieć. W tej grupie są 

Mirosław Piotrowski z par-
tii Ruch Prawdziwa Europa, 
Marek Jakubiak, Walde-
mar Witkowski – Unia Pra-
cy, Stanisław Żółtek – Kon-
gres Nowej Prawicy, Paweł 
Tanajno – Strajk Przedsię-
biorców. Kto stracił, kto 
wygrał? Wydaje się, że 
główni rywale wypadli prze-
ciętnie, jednocześnie nie 
można stwierdzić, by który-
kolwiek z nich spektakular-
nie przegrał. Jeśli chodzi 
o pretendentów najlepiej 
wypadł Kosiniak-Kamysz, 
który zanotował kilka bły-
skotliwych powiedzeń 
(Polska pod rządami PiS 
wstała z kolan, ale walnę-
ła się w głowę), dał jasny 
przekaz proprzedsiębiorczy 
i proobywatelski, mówił 
o konieczności budowa-
nia trzeciej siły politycz-
nej, będącej alternatywą 
dla PO i PiS. Był bardziej 
przekonujący od Szymona 

Hołowni, choć niezależny 
kandydat nie wypadł naj-
gorzej, można powiedzieć, 
że obronił stan posiada-
nia. Błyskotliwy był Krzysz-
tof Bosak, wydaje się, że 
kandydat Konfederacji (po-
dobnie jak lider PSL) może 
powiększyć swój elekto-
rat. Tragicznie zaprezen-
tował się Robert Biedroń, 
w zasadzie jedynym moc-
niejszym akcentem była 
wypowiedź o rublach przyj-
mowanych zamiast euro. 
Z kandydatów drugiego 
planu zaznaczyli mocno 
swoją obecność Stanisław 
Żółtek i Paweł Tanajno, 
obronił stan posiadania 
Marek Jakubiak. Słabo 
wypadli Mirosław Piotrow-
ski i Waldemar Witkowski.  
Jednak generalnie to cięż-
ko mówić, by ktokolwiek 
w debacie był zwycięzcą. 
Szczególnie, że jej forma 
była co najmniej dziwna.

bezpieczeństwo 
ważne, ale…

Dziwne pytania, debata bez zwycięzcyŁucja  
Czechowska
współpracownik 
Nowego 
Telegrafu 
Warszawskiego

Antoni 
Zankowicz
współpracownik 
Nowego 
Telegrafu 
Warszawskiego
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Dopiero artykuł we „Wprost” i pikieta zorganizowana przez 
Konfederację sprawiły, że polskie służby dyplomatyczne 
zainteresowały się tragedią rodziny Ryszarda Lublińskiego. 
Mężczyzna i jego córka zostali ranni w strasznym wypadku, 
którego sprawcą był syn ambasadora Arabii Saudyjskiej. 
Choć minęły ponad dwa lata, syn ambasadora korzysta 
z immunitetu, nie poniósł odpowiedzialności. Skrzywdzona 
rodzina do dziś nie otrzymała odszkodowania ani nie usły-
szała słowa przepraszam. Odczuwa za to jak najbardziej re-
alne skutki zdrowotne wypadku.

W  ubiegłym  roku 
m i e s z k ań c am i 
stolicy  wstrzą-
snęła  informacja 

o wypadku na ulicy Sokratesa. 
Jadący  z  ogromną  prędkością 
samochód  śmiertelnie  potrą-
cił  mężczyznę.  Miesiąc  temu 
prokuratura  zmieniła  kwali-
fikację  czynu –  sprawca,  choć 
był  trzeźwy,  będzie  sądzony 
za  zabójstwo.  Jazda  z  ogrom-
ną  prędkością  została  uznana 
przez  śledczych  za  zabójstwo 
z  zamiarem  ewentualnym. 
Tak surowego traktowania nie 
musi  obawiać  się  młody  stu-
dent  warszawskiej  politech-
niki,  syn  ambasadora  Arabii 
Saudyjskiej w Polsce, Moham-
meda  Hussaina  Mohammeda 
Madaniego.  Dwa  lata  temu, 
jako 18-latek, jadąc z ogromną 
prędkością  (135  km na  godzi-
nę)  spowodował  on  wypadek 
w Alei KEN. W wypadku ucier-
piała polska rodzina – Ryszard 
Lubliński  i  jego  córka.  Po-
szkodowani,  choć  szkody  na 
zdrowiu  były  bardzo  poważne 
(mężczyzna walczył o życie, do 
zdrowia dochodził miesiącami, 
jego córka ma dziś krótszą o 12 
centymetrów  nogę)  nie  otrzy-
mali  żadnego  odszkodowania, 
ani nie usłyszeli słowa przepra-
szam.    Sprawę  jako  pierwszy 
opisał „Wprost”. Dla Ryszarda 
Lublińskiego  zwykła  podróż 
samochodem  zakończyła  się 
wielkim dramatem – zmieniła 

niemal całe życie. Było marco-
we popołudnie, 26 marca 2018 
roku.  W  samochód,  w  który 
uderzyła z ogromną prędkością 
limuzyna na numerach dyplo-
matycznych.  Na  miejscu  po-
jawiła  się  karetka  pogotowia, 
straż pożarna, policja. Podjęto 
akcje  ratowniczą.  Jak  mówił 
jeden  ze  świadków  zdarzenia, 
lekarz,  kierowca  samochodu 
był  nieprzytomny,  nie  dawał 
znaku życia. Jego córka, kilku-
letnia  dziewczynka  była  przy-
tomna.  Jednak  dziś  z  samego 
wypadku  pamięta  jedynie  to, 
że strażak pracujący przy akcji 
ratowniczej dał jej pluszowego 
misia.  Wypadek  był  jedynie 
początkiem  horroru  rodziny. 
Pan  Ryszard  walczył  o  życie. 
Dochodził do siebie wiele tygo-
dni. Córka skutki wypadku od-
czuwa  do  dziś.    Osobną  spra-
wą było to,  jak poszkodowaną 
rodzinę  potraktowało  polskie 
państwo. Sprawcą był 18-letni 
syn  ambasadora  Arabii  Sau-
dyjskiej,  Mohammeda  Hus-
saina  Mohammeda  Madanie-
go.  Jechał  140  kilometrów  na 
godzinę. Mimo  to  nie  poniósł 
żadnej  kary.  Jak  poinformo-
wał  tygodnik  „Wprost”  pro-
kuratura  nie  ma  wątpliwości, 
że  popełnił  przestępstwo,  ale 
dochodzenie umorzyła” - poin-
formował „Wprost”. Wszystko 
za  sprawą  immunitetu  dy-
plomatycznego,  jaki  rzekomo 
przysługuje  sprawcy.  Minęły 

dwa  lata  i  dopiero  nagłośnie-
nie  sprawy  przez  „Wprost” 
uruchomiło  lawinę  zdarzeń. 
W środę, pod ambasadą Arabii 
Saudyjskiej odbyła się pikieta, 
której organizatorem był poli-
tyk Konfederacji, kandydat na 
prezydenta  Krzysztof  Bosak. 
Tego  samego  dnia  wicemini-
ster  spraw  zagranicznych  Pa-
weł  Jabłoński  poinformował 
na  Twitterze,  że  ambasador 
Arabii  Saudyjskiej  Moham-
med  Hussain  Madani  został 
wezwany  do  polskiego  MSZ. 
Będzie  mu  przekazana  nota 
z  żądaniem  zadośćuczynienia 
krzywdzie  Ryszarda  Lubliń-
skiego niezależnie od przysłu-
gującego  sprawcy  immunitetu 
dyplomatycznego.   W sprawie 
jest  jednak  bardzo  wiele  wąt-
pliwości.  Choćby  dotyczące 
samego immunitetu dyploma-
tycznego,  który  w  przypad-
ku  przestępstw  pospolitych 
nie  powinien  obowiązywać. 
A wypadek  z  ewidentnej winy 
kierowcy  jest  przestępstwem 
pospolitym.  Inną  wątpliwość 
stanowi  porażająca  bierność 
polskiego  państwa,  które  za-
reagowało dopiero wtedy, gdy 
sprawą zajął się „Wprost” i po-
litycy Konfederacji. Do sprawy 
będziemy wracać. 

temat numeru

bezkarność 
syna arabskiego 
dyplomaty

Porażająca bierność państwa. Syn dyplomaty bezkarny, dwuletnia gehenna polskiej rodziny

Pomimo oczywistych dowodów prokuratura umorzyła 
postępowanie w sprawie wypadku

zdjęcia: arch.
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PRAGA PŁD ► PArk PrZy ZNiCZA WCiąż jEST bEZ NAZWy

Place zabaw już dostępne
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Były zamknięte w Dzień Dziecka, w następny weekend już można było z nich skorzystać. 
Dzielnica Praga Południe otworzyła na razie 6 placów zabaw podległych władzom dzielnicy.

W  Dzień  Dziecka,  1  czerwca,  dzielni-
ca nie zgodziła się na otwarcie pod-
ległych  jej  placów  zabaw.  Piszemy 
o tym także w ostatnim numerze ga-

zety Nowy Telegraf Warszawski. W ostatnim tygo-
dniu porzeprowdzone zostało jednak ozonowanie 
placówek, następnie podjęta  została decyzja – 6 
placów  zabaw  zostanie  otwartych.  W  kolejnych 
tygodniach otwarte mają być kolejne. Na razie, już 
w  ten weekend place  zabaw  zostały  uruchomio-
ne:  w parku Polińskiego, w parku OPAK, w parku 

przy ulicy Znicza, w parku im. Jana Szypowskiego 
„Leśnika”, w parku nad Balatonem, przy Olszyn-
ce  Grochowskiej.  Urzędnicy  przypominają  też 
jednak o trwającej epidemii:  „W związku z trwa-
jącym stanem epidemicznym zaleca się dezynfek-
cję  rąk  dzieci  i  dorosłych  przy wejściu  i wyjściu 
z placu zabaw, zachowanie około dwumetrowego 
dystansu, a także zasłanianie nosa i ust zarówno 
przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia” 
– informuje w komunikacie Urząd Dzielnicy Pra-
ga Południe.  (źródło: UD Praga Południe)

Place zabaw zostały już 
udostępnione

Pomimo, iż od pomysłu uczczenia obrońcy 
Grochowa minęły lata, znany grochowski 
park wciąż bez nazwy. 

Antoni Zankowicz

Park  mieszczący  się  przy  ulicy  Michała 
Znicza na Grochowie nie ma swojej na-
zwy. Kilka  lat  temu społecznicy chcieli 
nadać  mu  imię  gen.  Stanisława  Sosa-

bowskiego  –  twórcy  polskich  jednostek  spe-
cjalnych, zwycięzcy bitwy pod Arnhem i przede 
wszystkim – obrońcy Grochowa z września 1939 
roku. Pomysł, ponieważ nie był zgłaszany przez 
partie polityczne, ale oddolnie przez Południo-
wopraską Wspólnotę Samorządową przez poli-
tyków był traktowany jak gorący kartofel, które-
go trzeba się pozbyć. I choć pomysł pojawił się 
w 2014  roku, park nazwy nie ma do dziś.  Jest 
za  to  nazwa potoczna –  park Znicza.  Tak wie-
lu mieszkańców błędnie nazywa park. I sprawa 
może nie byłaby bardzo istotna, gdyby nie fakt, 
że podobny błąd pojawia się w oficjalnych ma-
teriałach  i  wypowiedziach…  urzędników.  Nie-
dawno urzędnicy z Pragi Południe informowali 
o  uporządkowaniu  terenów  wokół  pomników 
w południowopraskich parkach. I czytamy tam: 
„Wydział  Ochrony  Środowiska  dla  Dzielnicy 
Praga-Południe  wykonał  nowe  zagospodaro-
wanie  terenów  wokół  tablicy  upamiętniającej 
płk. Jana Szypowskiego w Parku  im. płk. Jana 
Szypowskiego  „Leśnika”  oraz  wokół  pomnika 
upamiętniającego poległych za ojczyznę miesz-
kańców  Kolonii  Górki  Grochowskie  w  latach 
1939-1945 w Parku Znicza” –  piszą  urzędnicy. 
Warto więc  jeszcze  raz  przypomnieć  –  nie ma 

czegoś  takiego  jak  „Park  Znicza”.  Jest  park, 
mieszczący się przy ulicy Znicza. Kwestia błaha, 
ale tylko pozornie, bowiem przeciwnicy nadania 
parkowi imienia gen. Sosabowskiego argumen-
towali, że przecież legendarny dowódca ma już 
swoją  ulicę.  Owszem.  Jeżeli  to  jednak ma  być 
argument,  park  nie  powinien  też  nosić  imie-
nia  ZNICZA!  Bo  ulica  Znicza  jak  najbardziej 
również  istnieje.  Dla  przypomnienia:  Michał 

Znicz,  wybitny  polski  aktor  okresu międzywo-
jennego,  przy  którego  ulicy  znajduje  się  park. 
Generał Stanisław Sosabowski – dowódca obro-
ny grochowa z 1939 roku, twórca polskich jed-
nostek  specjalnych  (dowódca  cichociemnych), 
dowodził w bitwie pod Arnhem. Obaj zasługują 
na  upamiętnienie.  Warto  może,  by  przy  ulicy 
Michała Znicza mieścił się park im. Stanisława 
Sosabowskiego.

KieDy uCzCzą 
ObROńCę gROChOWA? 

Grób rodzinny 
Sosabowskich, 

Cmentarz Powązkowski 
w Warszawie

PRAGA POŁuDnie ► W DZiEŃ DZiECkA byŁy ZAmkNięTE, PóźNiEj DZiElNiCA jE OTWOrZyŁA
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TRUJE lUdzi. 
Ale już 
niedługo!

napił się, zniszczył 
meble, a potem… 
radiowóz

pRAGA ► SmuTNE SkuTki 
rODZiNNEj AWANTury

PRAGA PÓŁNOC ► Nie uwieRzysz zA CO mOże iść siedzieć

do 5 lat więzienia grozi męż-
czyźnie, który w styczniu 
ukradł kobiecie sztuczną 
szczękę. Teraz rabuś wpadł 

w ręce policjantów z Pragi Północ.
Jak informuje Komenda Stołeczna 
Policji, w styczniu br. mieszkanka 
Pragi Północ złożyła zawiadomienie 
o kradzieży sztucznej szczęki war-
tej 4000 złotych. Kilka dni temu 
na terenie Rembertowa policjanci 

zatrzymali mężczyznę, który ukradł 
skarpetki i został ukarany manda-
tem. Podczas czynności okazało 
się, że 32-latek jest poszukiwany 
przez policjantów z wydziału mienia 
północnopraskiej komendy w spra-
wie kradzieży sztucznej szczęki. 
W związku z tym mieszkaniec Moko-
towa został zatrzymany. odczas pze-
słuchania mężczyzna przyznał się do 
zarzucanego mu czynu, wyjaśnił, że 

na jednej z klatek schodowych przy 
ul. Wrzesińskiej, zauważył pudełko, 
nie zaglądając do środka zabrał je 
i dopiero po jakimś czasie zoriento-
wał się, że w środku jest sztuczna 
szczęka, dlatego ją wyrzucił. 32- la-
tek usłyszał zarzut kradzieży. Za to 
przestępstwo grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 5 – przypomina 
policja. 

(źródło: Policja.pl)

Pięć lat więzienia grozi 44-letniemu mężczyźnie, 
który najpierw szalał  w mieszkaniu przy Jagiel-
lońskiej na Pradze, a potem zaatakował policjan-
tów. następnie uszkodził radiowóz. W chwili inter-
wencji miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Trafił do policyjnej celi.  usłyszał też 
zarzut zniszczenia mienia.  

Popołudnie  to 
czas,  gdy    wielu 
z  nas  delektu-
je  się  czasem 

spędzonym  z  rodziną. 
Jednak 44-latek z Jagiel-
lońskiej  miał  inną  wizję 
s p ędzan i a 
tego  dnia. 
Po  alkoholu 
powywracał 
i  zniszczył 
meble,  za-
c h ow yw a ł 
się  agre-
sywnie  do 
swojej  part-
nerki.  Jak 
relacjonuje 
K o m e n d a 
S t o ł e c z n a 
Policji,  gdy 
funkcjonariusze  dotarli 
na  miejsce,  w  mieszka-
niu  zauważyli  przewró-
cone  i  zniszczone meble. 
W  chwili  interwencji 
44-latek  nie  stosował 
się  do  poleceń  funkcjo-
nariuszy,  znieważył  ich 
słowami  powszechnie 
uznanymi  za  wulgarne 
oraz  szarpał  za  mundur 
i kopał. Kiedy mężczyzna 

został umieszczony w ra-
diowozie  kilkakrotnie 
kopnął w drzwi powodu-
jąc odgięcie ramy. Miesz-
kaniec  Pragi  Północ  zo-
stał  doprowadzony  do 
komendy. Badanie stanu 

trzeźwości 
wykazało, 
że  44-latek 
miał  w  or-
gan i zmie 
1,5 promila 
a lkoholu. 
W a r t o ś ć 
uszkodze-
nia  została 
o s z a c o -
wana  na 
sumę  po-
nad  1000 
z ł o t y c h . 

Jak  informuje  policja, 
po  wytrzeźwieniu  męż-
czyzna  usłyszał  od  do-
chodzeniowców  zarzut 
uszkodzenia mienia oraz 
znieważenia  i  narusze-
nia  nietykalności  ciele-
snej  interweniujących 
funkcjonariuszy.  44-lat-
kowi grozi kara 5 lat wię-
zienia. 

(źródło: Policja)

lat więzienia 
grozi 
mężczyźnie za 
zdemolowanie 
mieszkania 
i agresję 
wobec 
policjantów

5
Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Grochowa. 
Budynek, który od lat stra-
szył i truł mieszkańców, 
zostanie wreszcie całkowi-
cie wyburzony – informuje 
dzielnicowy ratusz. 

Budynek  przy  ulicy 
Szaserów  141  powstał 
w latach 50. Ubiegłego 
stulecia.  Mieściły  się 

w  nim  pomieszczenia  urzędo-
we. Od lat 90. był pusty, powoli 
obracał  się  w  ruinę.  Niestety, 
nie dość, że brzydki i rozwalo-
ny,  to  jeszcze był  trujący – do 

jego budowy użyto bowiem ra-
kotwórczego  azbestu.  Nie  jest 
też  żadnym  zabytkiem  –  zbu-
dowany po wojnie, nie stanowi 
wartości  ani  historycznej,  ani 
architektonicznej.  Teraz  oka-
zuje się, że życzenie mieszkań-
ców, którzy od lat zabiegali, aby 
budynek  zniknął  z  dzielnicy, 
zostanie  spełnione.  Tak  wyni-
ka  przynajmniej  z  oficjalnych 
zapewnień  władz  Pragi  Płd.: 
„Na  początku  roku  obiecali-
śmy  mieszkańcom,  że  zrobi-
my porządek  ze  zrujnowanym 
budynkiem  przy  ul.  Szaserów 

141.  Sprawa  była  o  tyle  pilna, 
że wśród gruzów znajdował się 
trujący azbest. Miło nam zatem 
poinformować,  że  już  nieba-
wem  ruszą  prace  rozbiórkowe 
budynku i oczyszczenie terenu 
nieruchomości.  ZGN  Praga-
-Południe wyłonił w przetargu 
wykonawcę i 3 czerwca podpi-
sał z nim już oficjalną umowę, 
na  podstawie  której  ma  on 
110  dni  na  rozebranie  budyn-
ku  i  uporządkowanie  działki” 
– poinformował ratusz.

(Antoni Zankowicz, źródło: 
UD Praga Południe)

fot. freeim
ages.com

fot. u
D

 Praga Południe

GROchóW ► STrASZyDŁO bęDZiE WyburZONE

Więzienie za kradzież SztuCznej SzCzęKi!
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Po co Warszawie prezydent miasta? 

PoliTYKA ► Kij W mroWiSKo

Start  Rafała  Trzaskowskiego 
w  wyborach  prezydenta  RP 
wywołał dyskusję o przyszłości 
miasta,  o  tym,  kto  powinien 

być  prezydentem  stolicy.  Pojawiły 
się obawy ze strony opozycji,  że rząd 
wprowadzi  komisarza,  ale  wydłuży 
ustawowo czas jego rządów. Toczą się 
też dyskusje o tym, kto mógłby starto-
wać w kolejnych wyborach prezydenta 
stolicy. Ktoś spoza PO? Z PiS? Lewicy? 
Bezpartyjny? A  jeśli  z PO  to bardziej 
Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon 
Hołownia, Paweł Rabiej, Marcin Kier-
wiński? A może postawić pytanie ina-
czej – czy Miasto Stołeczne Warszawa 
musi  mieć  prezydenta?  Odpowiedź 
brzmi:  niekonieczne.  Choć  na  pozór 
takie stawianie sprawy wydaje się ab-
surdalne, wcale absurdem nie jest.

Po pierwsze 
– Warszawa jest miastem pod każ-

dym  względem  wyjątkowym.  Miesz-
kają w nim i ludzie od pokoleń zwią-
zani  ze  stolicą,  i  osoby  osiedlone  tu 
niedawno.  Przebywają  tu  też  osoby 
będące  chwilowo  (pracujące na kon-
traktach,  etc.),  wreszcie  osoby  przy-
jeżdżające na jakiś czas, do pracy, na 
co  dzień  żyjące  i  głosujące  gdzie  in-
dziej. Część z nich może wybrać swoją 
reprezentację, część nie.

Po drugie 
–  w  zasadzie  każda  z  dzielnic  ma 

odrębny klimat, mało tego – na takiej 
Pradze  Południe  można  powiedzieć, 
że są dwie dzielnice – Grochów z Ka-

mionkiem i Gocławkiem z jednej, Go-
cław i Saska Kępa z drugiej strony.

Po trzecie 
– sprawy dla mieszkańców najważ-

niejsze – jak przychodnie, przedszko-
la,  bezpieczeństwo,  śmieci  –  mogą 
być  przeniesione  właśnie  na  poziom 
dzielnic.

Po czwarte 
– sprawy kluczowe dla całego mia-

sta  –  transport,  kultura,  zabytki, 
ekologia – mają znaczenie dla całego 
kraju i całego społeczeństwa, nie tyl-
ko dla ludzi w mieście mieszkających.

Jak  mogłoby  to  być  rozwiązane? 
Zwiększone  zostałyby  kompetencje 
dzielnic  –  mieszkańcy  wybieraliby 
Rady Dzielnic, a także burmistrzów. 18 
burmistrzów tworzyłoby radę Warsza-

wy, która zarządzałaby miastem wspól-
nie  z  wojewodą  i  marszałkiem  woje-
wództwa. Większość spraw załatwiana 
byłaby na poziomie dzielnic, a więc jak 
najbliżej mieszkańców. A sprawy takie, 
które są ważne dla całego miasta zała-
twiałaby  albo  wspomniana  rada,  albo 
– jeśli byłyby to kwestie o charakterze 

strategicznym –  byłyby  rozwiązywane 
na poziomie państwowym.
Oczywiście dziś, przy bardzo silnym 

sporze  politycznym,  dwubiegunowej 
scenie  nie  ma  najmniejszych  szans  
na  zrealizowanie  tego  typu  rozwią-
zań. W  przyszłości  jednak  warto  się 
nad nimi pochylić.

zdjęcia: W
ikipedia
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Z 8 planowanych wind na 
moście Poniatowskiego 
powstaną zaledwie 2, przy 
ulicy Solec. Podpisana zo-
stała stosowana umowa. 
Starsi ludzie i osoby z pro-
blemami z poruszaniem 
się wciąż czekają na resztę 
inwestycji. Zdaniem miesz-
kańców Powiśla brak wind 
skutecznie odcina tę część 
Śródmieścia od reszty sto-
licy. „Jesteśmy peryferiami 
w sercu stolicy” – żalą się 
mieszkańcy.

Andrzej Maksymowicz

Powiśle  jest  częścią 
Śródmieścia,  część 
mieszkańców  skarży 
się  jednak, że komu-

nikacyjnie dzielnica jest nieco 
odcięta  od  świata.  Najlepsza 
forma  komunikacji  –  tram-
waj  z  mostu  Poniatowskiego 
rozwiązuje  problem  jedynie 
dla osób młodych i zdrowych. 
–  Osoby  starsze,  czy  mają-
ce  problemy  z  poruszaniem 
się,  mają  poważny  problem 
z  dotarciem  do  tramwaju. 

Dla  mnie 
jest  on  nie  do  przeskocze-
nia – mówi Marek, mieszka-
niec Powiśla, który z powodu 
zapalenia  stawów  porusza 
się  o  kulach.  Jak  zaznacza, 
brak  wind  na  mości  spra-
wia,  że  by  znaleźć  się  przy 
przystanku  trzeba  pokonać 
strome  schody.  –  Dla  ludzi 
zdrowych  bywa  to  męczące, 
dla  osób  z  niesprawnością 
–  to  niewykonalne  –  mówi 
nasz  rozmówca.  O  budowę 
wind  mieszkańcy  zabiegali 
od  lat.  Kilka  miesięcy  temu 
wydawało  się,  że  wszystko 
się  ruszyło,  bo  budowa wind 
została zapowiedziana. Teraz 
Zarząd  Miejskich  Inwestycji 
Drogowych ogłosił, że podpi-
sał umowę na konkretne pra-
ce. Na razie jednak w jednej, 
a  nie  w  trzech  lokalizacjach. 
Zamiast ośmiu wind powsta-
ną  dwie,  przy  ulicy  Solec: 
„Podpisaliśmy  z  firmą  War-
szawskie  Przedsiębiorstwo 
Mostowe  Mosty  umowę  na 
budowę dwóch wind przy wia-
dukcie  mostu  Poniatowskie-
go,  zlokalizowanych  w  ist-

niejących 
wieżycach  przy 

ul.  Solec.  Lokalizacja  wind 
w  wieżycach  wiaduktu  nie 
zmieni  zagospodarowania 
terenu  oraz  zewnętrznej  ar-
chitektury  obiektu.  Na  re-
alizację  zadania  wykonawca 
będzie  miał  14  miesięcy  od 
dnia  podpisania  umowy. 
Koszt  inwestycji,  to  4,8  mln 
zł.”  –  informują  urzędnicy. 
Sprawa  budowy  wind  od  lat 
budzi kontrowersje. Urzędni-
cy zapowiadali, że windy po-
wstaną w latach 2017 – 2021. 
A  ich  lokalizacja  nie  zmieni 
zagospodarowania  terenu 
oraz  zewnętrznej  architektu-
ry  obiektu.  Przypomnijmy, 
że  –  jak  czytamy  na  stronie 
ZMID,  docelowo  planowane 
jest wykonanie wind w trzech 
lokalizacjach:
•  cztery windy w rejonie Wy-
brzeża  Kościuszkowskiego, 
które  umożliwią  obsługę 

k o -
m u n i k a -

cyjną  z  poziomu  wiaduktu 
z  tunelem pod  jezdnią wia-
duktu.  Tunel  łączy  komu-
nikacyjnie  poziom  jezdni 
po  obu  stronach  trasy Wy-
brzeża  Kościuszkowskiego 
z  przystankiem  tramwajo-
wym na wiadukcie.

•  dwie windy w rejonie  stacji 
kolejowej PKP Powiśle, któ-
re  będą  zamontowane  we-
wnątrz  istniejących  wieżyc 
wiaduktu, umożliwiając ob-
sługę  komunikacyjną  z  po-
ziomu  al.  3  Maja  ze  stacją 
PKP  Powiśle  oraz  chodni-
kiem na wiadukcie.

•  dwie windy w rejonie ul. So-
lec, które zostaną zainstalo-
wane wewnątrz istniejących 
wieżyc  wiaduktu,  umożli-
wiając  obsługę  komunika-
cyjną  z  poziomu  ul.  Solec 
z chodnikiem na wiadukcie.

Miały powstać do 2021 roku, 
jednak na razie jest decyzja co 
do jednej lokalizacji.

Miało być 
wind 8. Będą 
zaledwie 2…

łoś zawitał na 
Bielany. do akcji 
wkroczyło… 
WojSKo

Łoś pojawił się w ubiegły 
weekend na ulicach Bie-
lan. Konieczna była pomoc 
Straży Miejskiej, łowcze-
go i… wojska. Zwierzak 
po otrzymaniu zastrzyku 
wpadł w szał i ruszył z ko-
pyta. O mało nie stratował 
funkcjonariuszki i popędził 
w stronę ulicy. na szczęście 
na strachu się skończyło.

Jak informuje Straż Miej-
ska,  łoś  pojawił  się  na 
skrzyżowaniu  ulic  Rey-
monta  i  Broniewskiego 

na  Bielanach.  Zwierzę  spa-
cerowało  sobie  ulicami,  nie 
robiąc  sobie  nic  z  ulicznego 
ruchu.  Na  miejsce  wezwany 
został Eko Patrol Straży Miej-
skiej,  policja  i  Żandarmeria 
Wojskowa.  Wezwano  też  we-
terynarza  i  łowczego.  Zwierzę 
miało  być  obezwładnione  po-
przez  3  zastrzyki  usypiające.  
Jak relacjonuje Straż Miejska, 
w  pewnym  momencie  sytu-
acja  stała  się  groźna,  bo  po 
pierwszym  zastrzyku  środka 
usypiającego zwierzę pobiegło 
w stronę jednej ze strażniczek. 
Minęło  ją  o  metr  i  wybiegło 
na  ulicę.  Strażnicy  zagonili  je 
jednak  z  powrotem  w  stronę 
parku przy ul. Aspekt. Tam łoś 
dostał  dwa  kolejne  zastrzyki. 
Gdy po kilku minutach usnął, 
ważącego  około  300  kilogra-
mów  zwierzaka  funkcjonariu-
sze  przenieśli  do  samochodu 
łowczego – podaje Straż Miej-
ska. Na  tym nie koniec. Ledwo 
strażnicy  załadowali  śpiące-
go  łosia  do  samochodu,  a  już 
dostali  kolejne  zgłoszenie. 
Okazało  się,  że  w  parku  przy 
ulicy Lindego pojawił się dzik. 
Zwierz także został odłowiony. 
Zarówno dzik, jak i łoś  zostały 
wypuszczone w Puszczy Kam-
pinoskiej.

(źródło: Straż Miejska)

ŚRÓDMieŚCie ► inWeSTyCJA PRZy MOŚCie POniATOWSKieGO
BIELANY ► 
NiECODZiENNA 
AkCjA SŁużb

fot. W
ikipedia

fot. Straż m
iejska
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PO RAZ PieRWSZy OD KiLKunASTu LAT

nAd Morze Bez 
„Słonecznego” 

Wezwał policję. 
grozi mu więzienie

pOWIAT OTWOcKI ► NiESPODZiEWANy 
fiNAŁ iNTErWENCji

  GóRA KALWARIA ► bruTAlNy ATAk NA uliCy

Szokujące zdarzenie w Górze 
Kalwarii. Młodzi chłopcy bru-
talnie pobili starszego męż-
czyznę.

Jak relacjonuje Komenda Stołeczna 
Policji, dzielnicowy z Góry Kalwarii 
mł. asp. Andrzej Łepecki podczas 
obchodu zwrócił uwagę na starszego 
mężczyznę, który miał widoczne śla-
dy pobicia. Na początku zastraszony 
61-latek był skryty i nie chciał z po-

licjantem rozmawiać. Dzielnicowy 
skontaktował się jednak z rodziną 
mężczyzny. W obecności bliskich 
mężczyzna przyznał, że został napad-
nięty przez trzech młodych niezna-
nych mu chłopców, którzy przewrócili 
go na ziemię, a następnie bili i ko-
pali po całym ciele. Po skatowaniu 
mężczyzny, ukradli mu pieniądze 
i zagrozili, ponownym pobiciem – in-
formuje policja. Dzielnicowy ustalił 

tożsamość, jak dwóch 15-latków 
i 16-latka, którzy dokonali rozboju 
na mężczyźnie.  Jeden z  nich został 
już zatrzymany przez funkcjonariuszy 
z Góry Kalwarii. Ustalono, że pozo-
stali dwaj młodzi sprawcy, przebywa-
ją w jednym z młodzieżowych ośrod-
ków wychowawczych. Ich sprawa 
trafi teraz do sądu rodzinnego i dla 
nieletnich – informuje KSP.

(źródło: Policja.pl)

Na  dwa  lata  do 
więzienia  może 
trafić  38-let-
ni  mężczyzna, 

który wezwał policjantów 
twierdząc,  że  robotni-
cy  drogowi  w  Józefowie 
pracują  pod  wpływem 
alkoholu.  Funkcjonariu-
sze sprawdzili, okazał się, 
że drogowcy byli trzeźwi. 
Problem w tym, że w żad-
nym  razie  za  kółko  nie 
powinien  wsiadać  sam 
zgłaszający.  Jak  relacjo-
nuje Komen-
da  Stołeczna 
Policji,  funk-
c j o n a r i u -
szy  z  pionu 
p r e w e n c j i 
komisariatu 
w  Józefowie 
s k i e r o w a -
no  na  jedną 
z  miejskich 
ulic,  gdzie 
wykonywane 
były  przed  drogowców 
prace  porządkowe.  Ja-
dący  tamtędy  samocho-
dem, 38-latek z powiatu 
otwockiego,  zarzucał 
pracownikom,  że  mogą 
być  po  alkoholu.  Zaczął 
się  z  nimi  wykłócać.  Na 
miejsce  wezwano  pa-
trol  Policji.  Policjanci 
testerami  trzeźwości 
sprawdzili  wszystkich 
tam  pracujących,  a  tak-
że  kierowcę.  Wynik  ze-

rowy  nie  potwierdził 
zarzutów  kierowanych 
do  ekipy  porządkującej. 
Kierowca, pomimo tego, 
że  również  był  trzeźwy, 
to  zachowywał  się,  tak 
jakby  znajdował  się  pod 
wpływem  środków  odu-
rzających.  Mundurowi 
z  drogówki  sprawdzili 
DrugTest-em  kierowcę. 
Analizator śliny wykazał, 
że  podejrzenia  funkcjo-
nariuszy  były  słuszne. 
Dla  określenia  dokład-

nej  warto-
ści  środka 
odurzają-
cego,  kie-
r o w c y 
p o b r a n o 
krew  do 
b a d a ń 
– informu-
je  policja. 
K ierowca 
trafił  do 
pomies z -

czenia  dla  osób  zatrzy-
manych,  a  następnie 
na  przesłuchanie,  gdzie 
policjanci z zespołu kry-
minalnego  komisariatu 
w Józefowie przedstawili 
mu  zarzut  karny  kiero-
wania pojazdem mecha-
nicznym  pod  wpływem 
środków  odurzających. 
Grozi  za  to  kara  do 
dwóch  lat  pozbawienia 
wolności.

(źródło: policja.pl)

lata więzienia, 
to kara, 
która grozi 
38-latkowi, 
który wezwał 
policję

2

Po  raz  pierwszy  od 
15  lat  w  tegoroczne 
wakacje  nie  będzie 
pociągu  „Słoneczny”, 

który  każdego  lata  jeździł  ze 
stolicy  nad  morze.  Powodem 
jest  pandemia  koronawirusa 
i  kwestie  bezpieczeństwa  pa-
sażerów  –  informują  Koleje 
Mazowieckie.  Według  spółki 
niemożliwe  jest  utrzymanie 
reżimu sanitarnego w pociągu.
Ogłoszona w Polsce w mar-

cu  br.  pandemia  wirusa  CO-
VID-19 spowodowała poważne 
ograniczenia w transporcie pu-

blicznym. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 29 
maja  2020  r.  limit  pasażerów 
w  środkach  transportu  pu-
blicznego  wynosi  tyle,  ile  wy-
nosi 50 proc. liczby wszystkich 
miejsc  siedzących  i  stojących 
(połowa  miejsc  siedzących 
musi pozostać wolna) – podają 
Koleje Mazowieckie. „Słonecz-
ny” w drodze do Ustki zatrzy-
muje się na kilkunastu stacjach 
i  przystankach  osobowych  na 
których  odbywa  się  rotacja 
podróżnych.  W  tej  sytuacji, 
zarówno  kontrola  składu  pod 

względem jego zapełnienia, jak 
również  każdorazowe  zlicza-
nie podróżnych na każdej sta-
cji  pośredniej  są  niemożliwe 
do  wykonania.  Dodatkowym 
czynnikiem  utrudniającym 
kontrolę frekwencji jest specy-
fika  sprzedaży  biletów. W od-
różnieniu  od  przewoźników 
dalekobieżnych spółka KM nie 
ma  możliwości  prowadzenia 
sprzedaży  biletów  na  ściśle 
określone  miejsca  (miejsców-
ki) – informuje przewoźnik.  

(inf. pras.  
Kolei Mazowieckich)

fot. Policja

fot. W
ikim

edia

nastolatkowie skatowali starszego pana

Dzielnicowy Andrzej Łepecki zauważył 
pobitego, starszego pana
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BeZPieCZeŃSTWO ► W DŁugi WEEkEND TONęli miESZkAŃCy mAZOWSZA

Prokurator ZAKAZAŁ mu PIĆ ALKOHOLU

fot. Pixabay
fot. Policja

od  miesięcy  po  pijanemu  groził,  poni-
żał  i  utrudniał  zamieszkiwanie  własnej 
siostrze.  24-latek  z  Konstancina  został 
zatrzymany,  gdy  po  pijanemu  kopał 

i uszkadzał drzwi. Jak się okazało, w młodego czło-
wieka  po  spożyciu  alkoholu wstępowało  coś  bar-
dzo złego. Stawał się bardzo agresywny. Nie pano-
wał nad sobą.
Życie  siostry  zamienił  w  horror.  Jak  informuje 

policja,  funkcjonariusze  zostali  wezwani  do  inter-
wencji w bloku w Konstancinie.  Zastali uszkodzone 
drzwi w jednym z mieszkań. 24-latek chwilę wcze-
śniej kopał  w drzwi tak długo, aż je wyważył. Mun-
durowi  ustalili  właściciela  uszkodzonego  mienia 

i poinformowali go o tym. Zatrzymali też 24-letnie-
go  mieszkańca  Konstancina.  Badanie  alkomatem 
wykazało, że mężczyzna ma prawie 2 promile alko-
holu w organizmie. Trafił on do policyjnego aresztu, 
gdzie  spędził  noc.  Funkcjonariusze  z  konstanciń-
skiej dochodzeniówki ustalili,  że 24-latek od kilku 
miesięcy, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał 
awantury, podczas których groził, wyzywał, poniżał 
i utrudniał zamieszkiwanie swojej siostrze. Gdy wy-
trzeźwiał, usłyszał zarzut psychicznego znęcania się 
nad siostrą oraz zniszczenia mienia. Prokurator za-
stosował wobec 24-latka dozór policyjny oraz nakaz 
powstrzymania się od spożywania alkoholu. 

(Łucja Czechowska, źródło: Policja.pl) ???

Z ośmiu osób, które utonęły w długi weekend w Polsce cztery to 
mieszkańcy Mazowsza. Dwie osoby utonęły w Warszawie. Policja 
apeluje o szczególną ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. 
Alkohol i brawura to najczęstsza przyczyna tragedii, do których 
w ciepłych miesiącach dochodzi zdecydowanie zbyt często.

Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, od wczesnych niedziel-
nych godzin porannych trwały na Wiśle poszukiwania 20-latka, 
który wszedł do wody aby się schłodzić. Zabawa na stołecznych 
bulwarach zakończyła się tragicznie. W długi weekend w Polsce 

utonęło 8 osób, z czego cztery to mieszkańcy województwa mazowiec-
kiego, a 2 osoby utonęły w Warszawie. Wszystkie ofiary  to mężczyźni 
w wieku od 20 do 62 lat. Sześciu z nich było w stanie po spożyciu alko-
holu… Jak podaje policja, tuż przed godziną 5 rano w niedzielę patrol 
motorowodny  z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie  udał  się 
w okolice mostu Średnicowego (kolejowego) gdzie do wody wszedł mło-
dy mężczyzna. Jego towarzysze wskazali miejsce gdzie nurt wciągnął go 
pod wodę. Zniknął pod cumującą nieopodal barką  i  już nie wypłynął. 
Jak informuje policja, kilka godzin wcześniej na bemowskich Glinian-
kach Sznajda utonął 40-letni mężczyzna. Jak przypominają policjanci, 
bardzo często źle się kończy kąpiel nieprzeznaczonym do tego miejscu. 
Tragiczne w  skutkach  okazuje  się    również  gwałtowne  zanurzenie  się 
w wodzie po długim opalaniu. Po takiej próbie ochładzania się 55-let-
ni mężczyzna z woj. mazowieckiego utonął w Jeziorze Bialskim. Nato-
miast  62  -latek  odpoczywający  nad morzem wykazał  się  skrajną  nie-
odpowiedzialnością wchodząc do Bałtyku podczas trudnych warunków 
atmosferycznych. W próbie  jego  ratowania przeszkadzała  gęsta mgła. 
Nieszczęśliwa w skutkach okazała się również kąpiel 27-latka nad Je-
ziorem Białym. Wchodzącego do wody podchmielonego kolegę  zosta-
wili  znajomi. Gdy wrócili  z  posiłku, mężczyzna unosił  się  już martwy 
na wodzie – podaje policja. „Przerażająca jest świadomość, że 90 proc. 
tych przypadków mogłoby się nie wydarzyć gdyby zastosowano się do 
podstawowych zasad zdrowego rozsądku. Gdziekolwiek jesteśmy i co-
kolwiek robimy, powinniśmy być odpowiedzialni za siebie oraz swoich 
współtowarzyszy” – podsumowuje KSP.

(źródło: Policja.pl)

WRóCiLi z ObiADu, CiAłO KOLegi 
unOSiłO Się nA WODzie!

KONSTANcIN ► ZNęCAŁ Się NAD WŁASNą SiOSTrą, ZA kArę…
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minuSy i PluSy 
głóWnych 
KandydatóW 

WyBORy 2020 ► KTO ZOSTANIE pREZYdENTEm Rp?

Wybory już za tydzień. Kto przekona do siebie Polaków? Czy będzie konieczna druga tura? O tym zdecydujemy 28 czerwca i ewentualnie podczas drugiej 
tury, 12 lipca. Poniżej nasz przegląd sześciu najpoważniejszych – w naszej ocenie – kandydatów na prezydenta. 

andrzej duda

►  urzędujący  prezydent  RP 
od  2015  roku.  Wcześniej 
eurodeputowany,  minister 
w  Kancelarii  Prezydenta  Le-
cha  Kaczyńskiego.  W  wybo-
rach    pięć  lat  temu  nikt  nie 
dawał  mu  szans,  a  posta-
wienie  na  polityka  drugiego 
szeregu  wydawało  się  eks-
trawagancją.  Ku  zaskoczeniu 
wszystkich  kandydat  PiS  po 
aktywnej  kampanii  pokonał 
faworyta,  urzędującego  pre-
zydenta  Bronisława  Komo-
rowskiego.  Jako  prezydent 
jest politykiem jednoznacznie 
kojarzonym ze swoim obozem 
politycznym.  W  roku  2017 
wywołał  sensację,  wetując 
ustawę  o  sądach,  jednocze-
śnie  jednak  ustawa,  którą 
przygotował,  nie  różniła  się 
zbytnio  od  tej,  szykowanej 
przez  Zbigniewa  Ziobrę.  Na 
plus  można  zapisać  pomysł 
Trójmorza. Największy minus 
–  w naszej ocenie fakt, że od 
miesięcy  zwleka  z  ułaskawie-
niem  przedsiębiorcy,  Miro-
sława Ciełuszeckiego. 

rafał trzaskowski 

► urzędujący prezydent War-
szawy od 2018 roku. Wcześniej 
eurodeputowany, minister cy-
fryzacji,  wiceminister  spraw 
zagranicznych. Jednoznacznie 
kojarzony z opcją liberalno-le-
wicową, w kampanii złagodził 
przekaz. Na plus – doskonałe 
wykształcenie,  znajomość  ję-
zyków obcych. Największy mi-
nus – sposób, w jaki zarządza 
Warszawą jest w naszej ocenie 
sporym rozczarowaniem. Opis 
jego  działań  jako  prezydenta 
znaleźć  można  w  archiwal-
nych wydaniach NTW. 

Szymon hołownia 

► kandydat niezależny, wcze-
śniej  dziennikarz  TVN.  Na-
dzieja  ludzi  zniechęconych 

partiami  politycznymi  w  Pol-
sce.  Określający  się  jako  pu-
blicysta  katolicki,  zarazem 
zwolennik  rozdzielenia  Ko-
ścioła od państwa. Największy 
plus  –  świeżość  i  brak  ogra-
nia. Minus – w naszej  ocenie 
reprezentuje  głównie  wąską 
grupę wielkomiejskich wybor-
ców. W wyborach ma naszym 
zdaniem szansę na kilkanaście 
procent i trzecie miejsce. 

Władysław 
Kosiniak-Kamysz 

►  prezes  Polskiego  Stronnic-
twa  Ludowego. Wcześniej mi-
nister pracy  i polityki  społecz-
nej.  Lekarz.  Po  klęsce Koalicji 
Europejskiej  (bloku  całej  opo-
zycji w wyborach europejskich) 
uratował  PSL  w  wyborach 
parlamentarnych  –  zbudowa-
na przez niego PSL – Koalicja 
Polska (startująca też z ruchem 
Kukiz’15)  uzyskała  przyzwoity 
wynik  do  Sejmu.  Straciła  na 
rzecz  PiS  w  elektoracie  wiej-
skim,  zyskała  jednak  kosztem 
PiS w miastach, w  elektoracie 

wielkomiejskich  konserwaty-
stów.  Jako  lekarz  Kosiniak-
-Kamysz dbał w kampanii o to, 
by na spotkaniach wyborczych 
zachowane zostały wymogi sa-
nitarne. Na plus zapisać można 
głoszone  poglądy  –  zakończe-
nia wojny polsko-polskiej,  do-
browolny  ZUS  itd.  Minusem 
jest  w  naszej  ocenie  główna 
formacja  stojąca  za  kandyda-
tem,  czyli Polskie Stronnictwo 
Ludowe,  a  konkretnie  pewna 
związana  z  nim  schizofrenicz-
ność.  PSL  to  partia,  w  której 
zbiegają  się  ze  sobą  wspania-
ła,  stuletnia  tradycja  polskie-
go  ruchu  ludowego,  z  ponurą 
historią  ZSL,  historia  partii 
obrotowej w  III RP,  jednocze-
śnie  blokującej  jednak  lewico-
we eksperymenty koalicjantów 
z SLD i PO. Formacji trzęsącej 
samorządami,  w  polityce  par-
tyjnej od lat, i organizacji pro-
ponującej  konieczne  odpartyj-
niające zmiany ustrojowe. Czas 
pokaże, w którą stronę popro-
wadzi  PSL  –  Koalicję  Polską 
Kosiniak-Kamysz.  W  wybo-
rach naszym zdaniem zawalczy 
o  kilkanaście  procent,  trzecie 
miejsce, najlepszy wynik w hi-
storii  prezydenckich  startów 
kandydatów PSL. 

Krzysztof Bosak 
►  jeden z liderów Ruchu Na-
rodowego,  członu  Konfede-
racji.  Wcześniej  w  Młodzieży 

Wszechpolskiej.  Bosak  dzięki 
dynamicznej  kampanii  ma 
szansę uzyskać wynik lepszy od 
własnej  formacji.  Plus  –  pro-
przedsiębiorczy  program  go-
spodarczy.  Minusy  –  widocz-
ni   wśród  osób  popierających 
Konfederację  radykałowie,  na 
przykład antyszczepionkowcy. 
Naszym zdaniem w wyborach 
będzie  rywalizować  z  Szymo-
nem Hołownią i Kosiniakiem-
-Kamyszem o trzecie miejsce.
Robert  Biedroń  –  jeden  z  li-
derów lewicy, przewodniczący 
własnej partii Wiosna, eurode-
putowany.  Aktywny  działacz 
LGBT.  W  przeciwieństwie 
do  Bosaka  fatalna  kampania 
sprawia, że ma szansę na uzy-
skanie  wyniku  słabszego  od 
sondaży własnej formacji. 

Marek  Jakubiak,  Stanisław 
Żółtek,  Paweł  Tanajno,  Miro-
sław  Piotrowski,  Waldemar 
Witkowski  –  w  naszej  ocenie 
nie  osiągną  w  tych  wyborach 
oszałamiających sukcesów. Ich 
sylwetki zaprezentujamy na na-
szej stronie www.   (NTW) 

zdjęcia: W
ikipedia
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AWAntuRA W uSA, 
POgARDA nAD WiSłą

ANALIZA ► RASiZM, WARSZAWA, AMeRyKA

Przemysław Harczuk

zadyma w Ameryce po 
śmierci  zamordowa-
nego  przez  policjanta 
George’a  Floyda  wy-

wołała  poruszenie  na  całym 
świecie,  w  tym  w  Warszawie 
i  w  Polsce.  Tym,  co  uderza 
w polskiej debacie to miałkość 
argumentów,  totalne  zacie-
trzewienie  stron  sporu.  Jedni 
twierdzą,  że  przecież  w  USA 
nie  ma  rasizmu,  a  jeśli  to  ze 
strony  czarnych,  a  mówienie 
czegoś  innego  jest  uleganiem 
lewackiej  propagandzie.  Inni 
znów gotowi są przepraszać za 
rasizm  za  oceanem,  któremu 
rzekomo mamy   być  jako Po-
lacy  współwinni  (sic!).  Nisz-
czony  przy  tym  jest  pomnik 
Tadeusza Kościuszki – zarów-
no w Stanach,  jak  i w Polsce. 
Kościuszkę  oceniać  można 
różnie,  ale  akurat  rasizm  jest 
ostatnią  rzeczą,  którą  można 

mu  zarzucić.  Zaś  jeśli  idzie 
o debatę w Polsce, najczęściej 
wypowiedzi  są  tyleż  radykal-
ne, co głupie. A więc kilka fak-
tów.
Po pierwsze – rasizm w USA 

istniał  i  istnieje. I ma charak-
ter obustronny. Biali, zamożni 
Amerykanie  z  pogardą  od-
noszą  się  do  czarnoskórych, 
uboższych mieszkańców USA. 
Ci  z  kolei  często  białych  po 
prostu  nienawidzą.  I  czarny 
rasizm  wobec  białych  także 
istnieje.  Po  drugie  –  George 
Floyd  bez  wątpienia  nie  był 
aniołem. Miał  na  koncie  bar-
dzo  poważne  przestępstwa, 
a  z  policjantem,  który  go  za-
mordował  poważny  zatarg. 
Nic nie usprawiedliwia jednak 
tego, jak biały policjant go po-
traktował. Było to morderstwo 
z premedytacją, i tak powinno 
zostać potraktowane – zresztą 
policjant  za  swą  zbrodnię od-
powie  karnie,  oby  dostał  su-

rowy,  jak najsurowszy wyrok. 
Po  trzecie  –  fakt,  że  w  USA 
jest  rasizm,  że  Floyd  został 
bestialsko  zamordowany,  nie 
usprawiedliwia działań Antify, 
polegających  na  totalnej  de-
molce miast,  niszczeniu  skle-
pów, własności  prywatnej. To 
już  potworne  zagrożenie  neo-
bolszewickie,  i  trzeba  o  tym 
głośno mówić i przeciwko nie-
mu protestować. Czym innym 
pokojowy  protest  przeciwko 
rasizmowi (takie też w Amery-
ce mają miejsce), czym innym 
wielka rozróba. A już zniszcze-
nie  pomnika  Kościuszki  jest 
naprawdę  chore  –  bo  akurat 
nasz  generał  był  rewolucjoni-
stą, w Polsce walczył o prawa 
pańszczyźnianych  chłopów 
(„Za  samą  szlachtę  bił  się  nie 
będę”),  co  więcej,  zabiegał 
o  wykupienie  i  uwolnienie 
czarnych  niewolników.  Po 
czwarte  –  wątek  Kościuszki 
nie  jest  jedynym,  który  całą 

sprawę Floyda  łączy z Polską. 
Przepraszanie  liberalnych  elit 
w Polsce za rasizm w USA jest 
trochę  śmieszne,  ale  też  bar-
dzo smutne. Czemu? Bo wśród 
owych elit nie brak ludzi, któ-
rzy  owszem,  nad  rasizmem 
w  Stanach  gotowi  są  uronić 
łezkę,  a  nawet  szczerze  tym 
rasizmem  się  oburzyć,  sami 
zaś żywią pogardę. Mieszkań-
cy  Wilanowa  gardzą  ludźmi 
z  Pragi,  urzędnicy  czy  mena-
dżerowie z wielkich korpo, ży-
jący na kredycie,  z uśmiechem 
politowania  patrzą  na  drob-
nych rzemieślników i kupców, 
wyzywając  ich od  „Januszów” 
i  „Grażyn”.  Nie  bacząc,  że  to 
rzemieślnicy  i kupcy, nie kor-
po  ani  urzędnicy  budowali 
nasz  kapitalizm.  Ta  pogarda 
nie różni się wiele od tej, któ-
rą  żywią  biali  Amerykanie  do 
czarnoskórych  współobywa-
teli. Słusznie oburzamy się na 
zamordowanie Floyda. Ale po-

licjant,  który  to  zrobił,  będzie 
sądzony. A warto wspomnieć, 
że kilka lat temu aresztowano 
niejakiego „Starucha”. Faceto-
wi nagle zmieniono kwalifika-
cję czynu z udziału w bójce, na 
rozbój.  Dlatego,  że  w  policyj-
nym  aucie miał  zostać  pobity 
–  zmiana  kwalifikacji  czynu 
służyć miała temu, by nie wy-
szło to na jaw. Śp. Senator Zbi-
gniew Romaszewski,  który  za 
„Staruchem”  się  wtedy  wsta-
wił,  został  osądzony  od  czci 
i wiary, że „broni przestępcy”. 
Otóż tak – lider kibiców Legii 
nie  był  aniołkiem,  miał  spo-
ro  za  uszami.  Ale  katowania 
kogokolwiek,  czy  karania  za 
coś,  czego  nie  zrobił,  być  nie 
może! I postawa Senatora była 
wówczas jak najbardziej słusz-
na i uczciwa. Nawet, gdy ktoś 
jest przestępcą, należy mu się 
godne  traktowanie,  uczciwy 
proces  itd.  Niezależnie,  czy 
w USA, czy w Polsce.

fot. Pixabay
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Praca zdalna będzie 
coraz częstsza

ZdROWIE ► PANDEmiA ZmiENiŁA PrZyZWyCZAjENiA

W dobie restrykcji pande-
micznych na popularności 
zyskały oferty pracy zdalnej, 
zwłaszcza w branży iT, która 
od lat eksploatuje ten model 
zatrudnienia. Pracodawcy 
przekonali się, że świad-
czenie pracy na odległość 
może być równie skuteczne, 
co zatrudnienie stacjonar-
ne, a kilka tygodni izolacji 
społecznej pozwoliło wielu 
firmom przetestować na-
rzędzia do zdalnej komuni-
kacji. Pierwsi w postpan-
demicznej rzeczywistości 
odnajdą się pracownicy 
iT i to oni przetrą szlak dla 
upowszechnienia się pracy 
zdalnej.

W  branży  IT  od  za-
wsze  liczy  się  to, 
jak  pracujesz  i  co 
potrafisz,  a  nie 

z jakiego miejsca pracujesz. To 
widać zwłaszcza w czasie pan-
demii,  bo  przed  nią  10  proc. 
stanowiły  ogłoszenia  o  pracę 
zdalną,  co  było  znakomitym 
wynikiem,  jeśli  porównamy 

to  z  innymi  branżami.  W  tej 
chwili  odsetek  ofert  zdalnych 
publikowanych  w  No  Fluff 
Jobs wzrósł  dwukrotnie.  Pra-
codawcy zauważają, że można 
pracować zdalnie i efektywnie. 
Mamy  możliwość  umówienia 
się na wizytę u lekarza zdalnie, 
nauczyciele potrafią i chcą ko-
rzystać  z  Teamsów,  Zoomów 
i  radzą  sobie  z  tym  świetnie. 
Pandemia przetarła nowe dro-
gi  komunikacji  –  podkreśla 
w  rozmowie  z  agencją  infor-
macyjną  Newseria  Innowacje 
Marta Steiner z No Fluff Jobs.
Pandemia  koronawirusa 

była dla firm technologicznych 
impulsem,  który  pozwolił  im 
w dużej mierze przestawić się 
na  pracę  zdalną.  Większość 
pracowników  Google  i  Face-
booka do końca 2020 roku nie 
pojawi się w biurze, Microsoft 
do  2021  roku  wszystkie  kon-
ferencje  będzie  organizować 
w trybie online, a przedstawi-
ciel Twittera poinformował, że 
ich pracownicy nawet po zdję-
ciu  restrykcji  pandemicznych 
będą  mogli  świadczyć  pracę 

z  domu,  jeśli  wysuną  taką 
prośbę.
Przymusowa  izolacja  społe-

czeństwa  wymusiła  drastycz-
ne  ograniczenie  kontaktów 
międzyludzkich,  również  tych 
w  obrębie  zakładów  pracy. 
Z  badań  przeprowadzonych 
przez firmę Devire wynika, że 
w Polsce pracę zdalną udało się 
wprowadzić w 65 proc. przed-
siębiorstw,  a  najchętniej  na 
taki krok decydowały się firmy 
z  sektora  IT,  nieruchomości, 
telekomunikacji  czy usług dla 
biznesu.  Co  ciekawe,  spośród 
firm,  które  przed  pandemią 
nie  oferowały  takiego modelu 
współpracy, aż 67 proc. umoż-
liwiło  zatrudnionym  osobom 
świadczenie pracy zdalnej.
Model  pracy  zdalnej  może 

na dobre zakorzenić się w spo-
łeczeństwie nawet po wygasze-
niu  pandemii  koronawirusa, 
gdyż pracownicy zaadaptowali 
się  do  takiego modelu współ-
pracy.  Z  raportu  „Pra-
ca  z domu w czasie pandemii 
COVID-19”  autorstwa  firmy 
doradczej  Colliers  Internatio-

nal  wynika,  że  82  proc.  pra-
cowników świadczących pracę 
zdalną chciałoby po zniesieniu 
restrykcji  pandemicznych  co 
najmniej  przez  jeden  dzień 
w tygodniu pracować z domu.
Elastyczne  ramy  zatrud-

nienia  jako  jedne  z  najcen-
niejszych  świadczeń  poza-
płacowych  wskazali  także 
respondenci  „Raportu  pła-
cowego  Hays  2020”.  Według 
niego w 2019  roku dostęp  do 
takiego  modelu  współpracy 
deklarowało 40 proc. pracow-
ników oraz 50 proc. pracodaw-
ców.  Raport  „Doświadczenia 
kandydatów IT” autorstwa No 
Fluff  Jobs  wskazuje  kolei,  że 
współpraca  zdalna  jest  także 
atrakcyjna  z  punktu widzenia 
osób ubiegających  się o nową 
pracę.
– To, co może być dla kan-

dydatów w  branży  IT wyzwa-
niem,  to  przede  wszystkim 
praca  zdalna  w  ujęciu  mena-
dżerskim i zarządzania zespo-
łem – wskazuje ekspertka.
43 proc. ankietowanych uwa-

ża, że najlepszym sposobem na 

kontakt z rekruterem jest kon-
takt za pośrednictwem e-maila. 
Z  kolei  aż 80 proc.  pracodaw-
ców  przeprowadza  obecnie 
rekrutację  całkowicie  zdalnie, 
a na początku roku odsetek ten 
wynosił zaledwie 10 proc.
–  Małe  firmy  otworzą  się 

na  rozwiązania  online,  bo 
będzie  to  mniej  kosztowne 
i  skuteczniejsze.  W  tej  chwili 
wizyta w banku ze względu na 
ograniczenia nie jest popular-
ną  formą  załatwiania  spraw, 
użytkownicy  będą  próbować 
je  załatwiać,  siedząc  w  domu 
przed komputerem. Co z nami 
zostanie po pandemii? Ludzie 
zrozumieją i przekonają się na 
własnej skórze, że zdalny zna-
czy  dostępny  i  łatwiejszy,  co 
nie  znaczy  mniej  efektywny. 
A  kiedy  świat  jeszcze  szerzej 
otworzy  się  na  rozwiązania 
online,  przybędzie  cyfrowych 
nomadów,  czyli  takich  ludzi, 
którzy mogą  pracować  z  każ-
dego  miejsca  na  świecie  nie 
tylko w branży IT – podsumo-
wuje Marta Steiner.

(NEWSERIA)
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