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Po miesiącach  lockdownu i zamknięcia, braku 
podstawowych usług, rozrywek, bezpośredniego 
dostępu do kultury, powoli wracamy do normalności.  
Weekend 15 i 16 maja jest pierwszym, w którym 
otwarte są ogródki restauracyjne, działać 
zaczynają (wcześniej niż planowano) baseny 
i siłownie, wreszcie – możemy odetchnąć pełną 
piersią. Nie trzeba już nosić masek na świeżym 
powietrzu. Liczba zakażeń znacznie spada, a coraz 
większa jest odporność populacyjna – gdyż wiele 
osób przechorowało COVID-19, coraz 
więcej się zaszczepiło. Czy pandemia 
wkrótce zostanie ponurym wspomnieniem? 
>> str. 3

warszawski
OD PIątku DzIałają WarszaWskIe 

PuNkty szCzePIeń >> str. 7

BOruC zOstaje Na kOLejNy sezON, 
POWażNe DyLematy PauLO sOusy >> str. 12

zaBójstWO Na GOCłaWIu, kOLejNe fakty

kILkaNaśCIe CIOsóW NOżem. 
starszy PaN rOzPaCzLIWIe 

sIę BrONIł
kilkanaście ran kłutych, z których dwie 

okazały się śmiertelne, 
mężczyzna rozpaczliwie bronił się przed atakiem  

– w środę prokuratura podała wyniki sekcji zwłok właściciela 
pralni na Gocławiu, zabitego w piątek, 7 maja 

>> str. 4

Jesteśmy w ogródku, 
witamy się 
z piwkiem!

Czas, by odetchnąć pełną piersią…

POszeDł DO ausChWItz, By Dać śWIaDeCtWO, 
zaBILI GO POLsCy kOmuNIśCI >> str. 6
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Może niektórzy się 
zdziwią, lub oburzą, 
ale rozumiem roz-
goryczenie twórców, 

których wścieka, że ich utwory 
(czasami, podkreślę) są za dar-
mo wyświetlane w różnych plat-
formach internetowych, a oni nie 
dostają z tego nic. Jednocześnie 
sposób, w jaki z tym procederem 
chcą walczyć jest głupi, niemoral-
ny i złodziejski. Bo to, że artyści 
są okradani przez platformy stre-
amingowe nie jest winą ludzi, któ-
rzy z platform tych korzystają (cza-
sem za korzystanie z nich płacą). 
A już na pewno nie jest to winą 
ludzi, którzy mają telefony bądź 
tablety, a na nich nie słuchają 
żadnej muzyki, nie oglądają fil-
mów, czy seriali. Jestem przykła-
dem takiej osoby. Ok., na lapto-
pie zdarza mi się coś oglądać. Ale 
telefon? Internet służy mi w nim 
tylko do tego, by przesłać jakiś 
plik. W sprawach zawodowych. 
Smarfon to moje narzędzie pracy. 

I na pewno ostatnią rzeczą, któ-
rą bym na nim robił to słuchanie 
muzyki, że o oglądaniu filmów nie 
wspomnę. Więc choćby dlatego 
obarczanie mnie opłatą reprogra-
ficzną i zwiększenie ceny laptopa, 
telefonu, czy tabletu, jest zwykłą 
kradzieżą, ale w drugą stronę. 
Druga sprawa – jeśli nawet  jest 
ktoś, kto słucha muzyki sporo. To 
przecież korzysta z jakichś stron, 
na których ta muzyka jest  udo-
stępniana. I tu dojść możemy do 
jednego, tylko jednego sensow-
nego argumentu artystów. Tak, 
zdarza się, że są oni okradani. 
Platformy internetowe potrafią 
nie płacić za wielokrotne odtwa-
rzanie rozmaitych utworów. No, 
ale skoro tak, to zażalenie arty-
ści powinni składać do nich. A jak 
nie są w stanie wygrać, do rządu. 
I pewnie nawet zażalenie to zo-
stało złożone. Rzecz w tym, że po-
litycy w Polsce nie mają jaj, żeby 
cyfrowym  gigantom się postawić, 
wprowadzenie podatku od wiel-

kich podmiotów, które nie płacą 
w ogóle,  stworzenie z tego osob-
nego funduszu dla artystów, roz-
wiązywałoby problem. Ale to nie 
do przejścia, bo obłożenie gigan-
tów podatkiem budzi strach u rzą-
dzących. Artyści o tym wiedzą, 
więc chcą opłaty reprograficznej, 
którą obłożony będzie każdy, kto 
kupi tablet, smartfon, komputer. 
Nawet, gdy tak, jak w moim wy-
padku, takowy smartfon służy do 
robienia wywiadów i zdjęć, nagrań 
moich (!) a nie cudzych. To rzecz 
jasna chore. Bo o ile mogę zro-
zumieć, że ktoś narzeka na to, 
jak dzielona jest kasa za filmiki 
wyświetlane w Youtube, czy spo-
sób rozdzielania kasy za reklamy 
w Google (to osobny temat), to 
jednak nie może żądać pieniędzy 
od kogoś, kto z dóbr kultury nie 
korzysta. Jest jeszcze jedno roz-
wiązanie. Możemy uznać, że usta-
wa reprograficzna jest obowiąz-
kiem i musimy się na nią zrzucać 
wszyscy, a w zamian KAŻDY ma 

BEZPŁATNY dożywotni wstęp do 
opery, teatru, kina. Może sobie 
wziąć książkę z półki sklepowej 
i nie zapłacić i wystarczy, że przy 
kasie pokaże smartfona. Wszak 
jako mecenasowi kultury prawo 
takowe winno mu przysługiwać.

***
Wojna po stronie opozycyjnej, 
o której piszemy poniżej, oraz 
wojna w rządzie i Zjednoczonej 
Prawicy (piszemy o niej na stronie 
dziesiątej) może być początkiem 
potężnej zmiany na polskiej sce-
nie politycznej. Możliwe, że wybo-
ry będą szybciej, a wcale się nie 
zdziwię, jeśli pojawią się jeszcze 
inne, zupełnie nowe partie poli-
tyczne. Dużą rolę odegrać w niej 
mogą politycy z Warszawy. 

***
Już niebawem „Nowy Telegraf 
Warszawski” zademonstruje zu-
pełnie nową stronę internetową. 
Rozpoczynamy też ścisłą współ-
pracę z portalem Salon24. Nieba-
wem więcej informacji. 
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Paweł Zalewski, ma-
zowiecki poseł Plat-
formy Obywatelskiej, 
przedstawiciel kon-

serwatywnej frakcji w ugru-
powaniu został wyrzucony 
z partii. PO wyrzuciła też 
z ugrupowania krakowskie-
go posła PO, Ireneusza Rasia. 
Obaj politycy kojarzeni byli 
z konserwatywnym skrzydłem 
partii. 

„Zostałem wyrzucony z PO 
na wniosek Borysa Budki. 
Właśnie poinformował mnie 
o tym Marcin Kierwinski.  
Nikt ze mną nie rozmawiał, 
nie wiedziałem o wniosku, nie 
miałem możliwości się bro-
nić, nie znam zarzutów. Jak 
nazwać taką procedurę, taki 
sąd? Czy takie są standardy 
PO? Czy o to nam chodziło?” 
– napisał Paweł Zalewski na 
Twitterze. Jak informują me-
dia, decyzję o wykluczeniu 
z partii Pawła Zalewskiego 

i Ireneusza Rasia podjął za-
rząd ugrupowania na wniosek 
przewodniczącego  Borysa 
Budki. Uzasadnieniem były 
wypowiedzi szkodzące intere-
sowi partii. Podpisy obu po-
lityków widnieją pod listem 
do zarządu partii, w którym 
grupa działaczy krytykuje 
działania Platformy, tracącej 
pozycję siły numer jeden po 

stronie opozycyjnej. Ale pod 
listem podpisało się 50 osób. 
Pytanie więc, dlaczego akurat 
wyrzucono tych dwóch. – Nie 
rozumiem tej decyzji – mówi 
nam zastrzegający anonimo-
wość polityk Platformy Oby-
watelskiej. – Jeżeli partia taka 
jak PO chce się liczyś, to musi 
grać skrzydłami, musi być 
frakcja lewicująca, jak bar-
dziej prawicowa, konserwa-
tywna. A tak, to staniemy się 
organizacją lewicową ideolo-
gicznie. Po co nam to? – ubo-
lewa polityk. – PO największe 
sukcesy osiągała wtedy, gdy 
byli ludzie zarówno bliżsi 
Palikotowi, jak Gowinowi. 
Dziś robi się z tego prywatny 
folwark – dodaje inny z na-
szych rozmówców. Wszystko 
to zbiega się w czasie z po-
ważnymi przetasowaniami  
także w koalicji rządzącej, 
gdzie trwa już realna wymia-
na ciosów (o sprawie piszemy 

na stronie 10), a także w ogó-
le z grą o rolę hegemona po 
stronie opozycji. Oprócz PO 
o pozycję tę walczy też ruch 
Polska 2050 Szymona Hołow-
ni, czy PSL i tworzona wokół 
niego „nowa chadecja”. Nie 
wiadomo, w którą stronę pój-
dą wykluczeni politycy. Mogą, 
jak Marek Biernacki znaleźć 
się w PSL i współtworzyć 
„nową chadecję”, przejść do 
Szymona Hołowni, próbować 
dogadać się z dawną partią. 
Złośliwi piszą komentarze, za-
chęcające do przejścia do PiS 
(co znając bardzo krytyczny 
stosunek wykluczonych poli-
tyków do partii rządzącej jest 
mało realne). Jest jeszcze je-
den scenariusz – wywrócenie 
stolika, czyli mocne wejście do 
gry prezydenta Warszawy Ra-
fała Trzaskowskiego. Wpraw-
dzie polityk ten jest delikatnie 
mówiąc daleki od konserwa-
tyzmu, jednak to jego bun-

townicy w PO wskazywali jako 
następcę Borysa Budki. Jed-
nocześnie Trzaskowski ruszył 
w objazd po Polsce, ożywił też 
zawieszony zdawało się szyld 
ruchu Wspólna Polska. – Ra-
fał jest zdecydowanie anty-
konserwatywny. Ale ma chyba 
świadomość, że tylko na sze-
rokim, wielonurtowym ruchu 
można zbudować coś trwałego 
– mówi polityk PO. Na razie 
jednak informacja o wyrzu-
ceniu z partii była dla polity-
ków szokiem. Nie mogli więc 
podjąć, ani nawet rozważać 
jakichkolwiek decyzji o przy-
szłości. Dlatego też wszelkie 
scenariusze są realne. Jedno 
nie ulega wątpliwości – roz-
łam w największej partii opo-
zycyjnej jest faktem. A bio-
rąc pod uwagę konflikt także 
w koalicji rządzącej, można 
zaryzykować tezę, że zaczęło 
się przemeblowanie całej sce-
ny politycznej.  (hp)

Z OSTATNIEJ CHWILI ► Poseł z Mazowsza wyrzucony z Po!

Wielki pożar na polskiej scenie

Paweł zalewski
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Po miesiącach lockdownu 
i zamknięcia, braku podsta-
wowych usług, rozrywek, 
bezpośredniego dostępu do 
kultury, powoli wracamy do 
normalności.  weekend 15 
i 16 maja jest pierwszym, 
w którym otwarte są ogród-
ki restauracyjne, działać 
zaczynają (wcześniej niż 
planowano) baseny i siłow-
nie, wreszcie – możemy 
odetchnąć pełną piersią. 
nie trzeba już nosić masek 
na świeżym powietrzu. Licz-
ba zakażeń znacznie spada, 
a coraz większa jest odpor-
ność populacyjna – gdyż 
wiele osób przechorowało 
coVID-19, coraz więcej się 
zaszczepiło. czy pandemia 
wkrótce zostanie ponurym 
wspomnieniem?

Eksperci twierdzą, że 
wiele wskazuje na to, 
iż COVID w Polsce ma 
charakter sezonowy. 

To znaczy, że aktywny  i zja-
dliwy jest późną jesienią, zimą 
i wczesną wiosną. W ciepłe 
miesiące słabnie. Tak było 
choćby rok temu, gdy liczba  
zakażeń latem była mniejsza, 
wróciła względna normalność, 
po czym jesienią nastąpiła 
druga fala, a potem nadeszła 
trzecia… Dziś nie tylko popra-
wiły się warunki pogodowe, 
ale też wiele osób ma choro-
bę przechorowaną i naturalną 
odporność. Miliony Polaków 
przyjęły już choć pierwszą 
dawkę szczepionki. W efekcie 
rząd znosi powoli obostrzenia. 
Możemy chodzić bez mase-
czek w miejscach publicznych. 
Otwarte zostały ogródki piw-
ne i restauracyjne. A ludzie 
czekali na to… w kolejkach do 
północy. Zmiany objęły także 
komunikację miejską. 

Od weekendu 14 i 15 maja 
wróciły nocne pociągi metra, 
zwiększono częstotliwość kur-
sów tramwajów, w których 
może się pojawić większa licz-
ba pasażerów.  Jak zapowie-

dział Zarząd Transportu Miej-
skiego na stronie Warszawski 
Transport Publiczny, skoro 
rząd zapowiedział znoszenie 
kolejnych obostrzeń związa-
nych z epidemią, sukcesyw-
nie są otwierane kina, teatry, 
lokale gastronomiczne, a do 
szkół wrócą starsze roczniki 
uczniów, to zmienią się i roz-
kłady w komunikacji miejskiej 
w Warszawie. W nocy z 14 na 
15 maja ponownie na tory wy-
jechały nocne pociągi metra. 
Pasażerów będą woziły z piąt-
ków na soboty oraz z sobót na 
niedziele. To w sumie ponad 
30 kursów na każdej linii wy-
konywanych od północy do ok. 
godz. 3.00 rano – informuje 
ZTM. Kolejne zmiany wprowa-
dzone zostaną od poniedział-
ku, 17 maja. Jak podaje ZTM, 
tramwaje powrócą do swoich 
podstawowych rozkładów jaz-
dy w dni powszednie. Składy 
linii magistralnych: 1, 2, 9, 17 
(wraz z linią 41) i 33 podjadą 
na przystanki co cztery minuty 
w szczycie, a poza szczytem – 
co sześć. Tramwaje linii zwy-
kłych: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 
15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31 i 35 zabiorą pasaże-
rów odpowiednio co osiem i 12 
minut – informuje ZTM. Od 
17 maja podstawowe rozkłady 
jazdy w dni powszednie wrócą 
także dla autobusów linii: 133, 
135 i 522. Od soboty, 15 maja, 
zmienią się także ograniczenia 
w liczbie pasażerów. W pojaz-
dach Warszawskiego Trans-
portu Publicznego będzie 
mogło podróżować tyle osób, 
ile wynosi 50 proc. wszystkich 
miejsc – siedzących i stojących 
– w pojeździe. Połowa miejsc 
siedzących powinna pozostać 
wolna – przypomina ZTM. 
Mimo zniesienia obostrzeń 
i „wycofywania” wirusa, warto 
jednak zachować podstawowe 
zasady ostrożności – higieny, 
maseczek w zamkniętych po-
mieszczeniach, unikania wiel-
kich skupisk ludzkich. 

(źródło: NTW,WTP/ZTM, gov.pl)

temat numeru

czas, by oDetchnąć Pełną PIersIą…

jesteśmy w ogródku, 
witamy się z piwkiem!

Od 
weekendu 

działają baseny, 
siłownie, w Warszawie jeżdżą nocne pociągi metra, a od poniedziałku częściej kursują tramwaje. Na świeżym powietrzu możemy chodzić bez 

maseczek
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Kilkanaście ran 
kłutych, z któ-
rych dwie okaza-
ły się śmiertelne, 

mężczyzna rozpaczliwie 
bronił się przed atakiem  
– w środę prokuratura po-
dała wyniki sekcji zwłok 
właściciela pralni na Go-
cławiu, zabitego w piątek, 
7 maja. 

Śmierć 73-latka na Go-
cławiu wstrząsnęła Pragą-
-Południe. W popularnej 
pralni przy Bora Komo-
rowskiego 4, doszło do tra-
gedii. W lokalu doszło do 

awantury, słyszano strzały. 
Wezwane na miejsce służ-
by – policja i Straż Pożar-
na – zauważyły zamknięty 
i zabarykadowany lokal. 
Strażacy wyważyli drzwi. 
Wtedy z lokalu wybiegł 
zakrwawiony mężczyzna 
z nożem. Nie reagował na 
polecenia. Zaczął gonić 
jednego z policjantów. Nie 
zareagował nawet na strza-
ły ostrzegawcze. Upadł do-
piero po strzałach w nogi. 
Trafił do szpitala. Jak się 
okazało, był to 37-letni syn 

właściciela pralni. W lo-
kalu funkcjonariusze na-
tknęli się na makabryczny 
widok – znaleźli zakrwa-
wione zwłoki mężczyzny. 
Ofiara to 73-latek, wła-
ściciel pralni. Działalność 
prowadzili wspólnie z sy-
nem. Na miejscu tragedii 
zostały przeprowadzone 
czynności, w poniedzia-
łek, 10 maja ruszyło for-
malne śledztwo.  37-letni 
syn ofiary był początko-
wo w śpiączce farmako-
logicznej, nie można go 
było przesłuchać. W śro-

dę poznaliśmy nowe in-
formacje. Prokuratura 
podała wstępne wyniki 
sekcji zwłok. Okazało się, 
że 73-latek został raniony 
nożem, otrzymał kilka-
naście ciosów. Spośród 
nich dwa – w okolicy ser-
ca – były śmiertelne. Inne 
rany świadczą o tym, że 
starszy mężczyzna musiał 
bronić się przed atakiem. 
Młodszy z mężczyzn został 
już wybudzony ze śpiączki, 
wciąż nie był jednak prze-
słuchany.  (ŁCz)

kilkanaście ciosów 
nożem. starszy pan 
rozpaczliwie się bronił

Miejski Ogród Zoolo-
giczny w Warsza-
wie po raz kolejny 
apeluje o niedo-

karmianie zwierząt. Może być 
to groźne dla ich życia! 

Nieodpowiedzialne zacho-
wanie osób odwiedzających 
ogrody zoologiczne to praw-
dziwa plaga. Obok szaleńców, 
którzy potrafią skoczyć do fosy 
z niedźwiedziami, czy  draż-
nić drapieżniki, ale jednak 
na szczęście są rzadkością, 
potężnym problemem są lu-

dzie dokarmiający zwierzęta. 
Miejski Ogród Zoologiczny 
w Warszawie po raz kolejny 
zaapelował o to, by nie dawać 
zwierzakom żadnego jedze-
nia. Lokatorzy ogrodu mają co 
jeść, a ich karmieniem zajmu-
ją się wykwalifikowani opieku-
nowie.  „W miniony weekend 
jedna z osób zwiedzających 
zaalarmowała opiekunkę małp 
człekokształtnych, że mama 
zachęcała swoje dziecko, by 
wrzuciło na wybieg szym-
pansom jedzenie, a dziecko 

za namową mamy z radością 
dokarmiało zwierzęta. Ręce 
opadają...” – informowali 
w mediach społecznościowych 
pracownicy zoo. Warto pa-
miętać, że karmiąc zwierzaki 
żywnością nie przystosowaną 
do ich potrzeb, możemy zrobić 
im wielką krzywdę, odebrać 
zdrowie i życie. A wszystko 
w imię naszych egoistycznych 
zachcianek, by ucieszyć się, że 
zwierzątko zjadło coś od nas, 
czy naszego dziecka. Skutki 
mogą być tragiczne.  (maks)

zabójsto na GocławIu, koLejne 
FAKTY

PraGa-Północ ► PracownIcy oGroDu ostrzeGają. 
znów wrócIły fataLne PraktykI…

robiąc to w zOO jesteś 
potencjalnym zabójcą

W szczepienie czipów 
zwierzętom to jeden ze 
sposobów na odnale-
zienie pupila, gdy nam 

się zgubi. Niebawem akcja darmo-
wego czipowania kotów odbędzie się 
na Pradze-Południe. czip, wszcze-
piony pupilowi daje mu tożsamość. 
Zwierzak trafia do specjalnej ewiden-
cji. czemu ma to służyć? Ano temu, 
że gdy zwierzątko się zgubi i ktoś je 

znajdzie, dzięki czipowi natychmiast 
udaje się znaleźć właściciela. W mie-
ście prowadzone jest darmowe czi-
powanie kotów. Na Pradze-Południe 
taka akcja odbędzie się w niedzie-
lę, 23-go maja. „Kochasz swojego 
kota? Podaruj mu wyjątkowy prezent 
– tożsamość. Prosimy zabrać ze 
sobą dowód osobisty i książeczkę 
zdrowia kota. czipowanie to jedno 
małe ukłucie, a zabezpieczenie na 

całe kocie życie. czipy zostaną przez 
nas zarejestrowane z bazie Safe-Ani-
mal w ciągu maksymalnie 7 dni od 
wydarzenia, o czym zostaną Państwo 
poinformowani smsem” – zachęcają 
organizatorzy. Aby zaczipować kota, 
należy się z nim udać do Dzielnico-
wego Biura Finansowania Oświaty 
przy ulicy Grochowskiej 262. Akcja 
prowadzona będzie w godzinach 
12.00 – 16.00.  (az)

fot. Pixabay

  PraGa-PołuDnIe ► DarMowa akcja w DzIeLnIcy

kochasz swego kota? zaCzIPuj sIerśCIuCha!

spośród 
kilkunastu 
ciosów okazały 
się śmiertelne

 2
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13 lat więzienia 
i sto tysię-
cy złotych na 

rzecz rodziny. Sąd Okręgo-
wy Warszawa-Praga wydał 
wyrok w sprawie śmiertel-
nego pobicia muzyka, Ro-
berta Brylewskiego. 

Prokurator Wojciech 
Misiewicz z Prokuratury 
Okręgowej Warszawa-
-Praga chciał 
dla oskarżone-
go Tomasza J. 
kary 15 lat wię-
zienia. Obrona 
domagała się 
uniewinnienia, 
a oskarżony 
prosił o łagod-
ny wymiar kary. 
Tragiczną historię opisy-
waliśmy także na łamach 
Telegrafu. W styczniu 2018 
roku Tomasz J. przybył do 
kamienicy przy ulicy Tar-
gowej. Próbował się dostać 
do mieszkania, w którym 
wcześniej mieszkała jego 
matka (kobieta nie wypro-
wadziła się rok wcześniej). 
Gdy otworzył mu aktualny 
lokator, muzyk Robert Bry-
lewski, Tomasz J. wpadł 
w szał. Pobił artystę. Bry-

lewski trafił do szpitala. 
Początkowo nastąpiła po-
prawa, po pewnym czasie 
jednak obrażenia wywoła-
ne pobiciem dały o sobie 
znać. Przez kilka tygodni 
muzyk był leczony w domu, 
kilkakrotnie trafiał do szpi-
tala.  3 czerwca 2018 roku 
niestety zmarł. Jak wynika 
z oceny lekarskiej, śmierć 

s p o w o d o -
wały obra-
żenie głowy, 
w y w o ł a n e 
styczniowym 
p o b i c i e m . 
W sądzie 
o s k a r ż o n y 
t ł u m a c z y ł , 
że mieszały 

mu się różne świadomości, 
myślał, że ktoś chce zrobić 
krzywdę jego rodzicom. 
Sąd uznał go za winnego 
i skazał na 13 lat więzie-
nia. Robert Brylewski był 
jednym z najpopularniej-
szych muzyków rockowych 
w Polsce, kompozytorem, 
gitarzystą, autorem tek-
stów.  Współtworzył takie 
zespoły jak m. in.  Brygada 
Kryzys, Teh Boors, Izrael, 
czy Armia.

śmiertelnie 
pobił, 
bo pomylił 
mieszkania

P rokuratura Okręgo-
wa Warszawa-Praga 
umorzyła postępo-
wanie w sprawie 

sprzedania działki na Ka-
mionkowskich Błoniach Elek-
cyjnych przy ulicy Stanisława 
Augusta na Kamionku. Za-
wiadomienie w sprawie zło-
żył prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski po tym, gdy 
w sierpniu i wrześniu ubie-
głego roku stowarzyszenie 
Miasto Jest Nasze nagłośniło 
nieprawidłowości związane 
ze sprzedażą działki. Działka 

miała zostać sprzedana bez 
wymaganej zgody konserwa-
tora zabytków. Zdaniem MJN 
unieważniało to transakcję. 
Prezydent Warszawy złożył 
do prokuratury zawiadomie-
nie w sprawie. Jak informuje 
TVN Warszawa, postępowa-
nie się zakończyło, a prokura-
tura nie je umorzyła – śledczy 
uznali, że nie ma podstaw do 
uznania nieważności trans-
akcji. Jednocześnie wciąż 
trwa postępowanie w innej 
sprawie – podejrzenia niedo-
pełnienia obowiązków bądź 

przekroczenia uprawnień 
przez miejskich urzędni-
ków w związku ze sprzedażą 
działki. Jak informuje TVN 
Warszawa, trwają czynności 
procesowe, ale nikomu nie są 
postawione zarzuty. Kamion-
kowskie Błonia Elekcyjne to 
miejsce, gdzie w I Rzeczy-
pospolitej odbyły się dwie 
wolne elekcje, króla Henryka 
Walezego oraz króla Augusta 
III. Dziś są lubianym miej-
scem spacerów mieszkańców 
Kamionka, Grochowa i całej 
Pragi-Południe.  (az)

wyrok za śMIerć 
Muzyka Po 
„PrzyPaDkowyM” 
PobIcIu na tarGowej

sPór o kaMIonkowskIe błonIa eLekcyjne

Prokuratura 
przestępstwa nie widzi

Zakończyła się komplekso-
wa modernizacja kamienicy 
przy ulicy Łochowskiej 31 
na Pradze-Północ. Jesz-

cze przed wakacjami pierwsze ro-
dziny dostaną klucze do nowych 
mieszkań – poinformował Urząd 
Dzielnicy Praga-Północ. Jak przy-
pomina praski ratusz,  Kamienica 
przy ulicy Łochowskiej 31 została 
wybudowana w 1920 roku. 4-kon-

dygnacyjny budynek odzyskał swój 
przedwojenny blask i urok. Został 
ocieplony, otynkowany oraz  dopo-
sażony windę i platformę dla osób 
z niepełnosprawnościami. Wymie-
nione zostały stropy, okna i drzwi. 
Dzięki nowej aranżacji powstało 
14 nowych, w pełni wyposażonych 
lokali mieszkalnych i jeden użytko-
wy. Nowi mieszkańcy wprowadzić 
się będą mogli tuż przed wakacjami. 

To nie koniec zmian w tym rejonie. 
Jak informuje ratusz, ZGN realizu-
je jeszcze dwa inne duże remonty, 
budynku przy ul. Łochowskiej 38 
a i 43. Wcześniej zmodernizowne 
zostały 4 kamienice przy ulicy Ło-
chowskiej, pod numerami 40, 39, 
37 i 31. Modernizacja kamienic przy 
Łochowskiej ma kosztować około 
20 milionów złotych – podsumowuje 
Urząd Dzielnicy.  (AZ)

fot. U
D

 Praga Północ

  PraGa-Północ ► MoDernIzacja kaMIenIc Przy łochowskIej

Nowy blask stuletniego domu

lat więzienia 
to wyrok 
dla sprawcy 
śmiertelnego 
pobicia roberta 
Brylewskiego

13

Kamienica przy Łochowskiej 31 
została wybudowana w 1920 roku. 

Teraz przeszła renowację

we wrześniu ubiegłego roku mieszkańcy protestowali przeciwko sprzedaży części 
kamionkowskich błoń elekcyjnych
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rotMIstrz wItoLD PILeckI, 120 rocznIca uroDzIn

Poszedł do auschwitz, 
by dać świadectwo, 
zabili go polscy komuniści

Żonie powiedział, że przy ty, co robią z nim komuniści, auschwitz to była porażka. bestialsko zamordowany, jest jedną z najwspanialszych postaci naszej 
historii. 120 lat temu, 13 maja 1901 roku,  urodził się witold Pilecki. w warszawie uczczono 120. rocznicę urodzin bohaterskiego rotmistrza. uroczystość  
z udziałem syna rotmistrza, andrzeja Pileckiego odbyła się na Żoliborzu, przed pomnikiem rotmistrza witolda Pileckiego.

120 lat temu, 13 maja 1901 
roku,  urodził się Witold Pilec-
ki. Żołnierz Wojska Polskiego, 
uczestnik bitwy warszawskiej, 
w czasie II wojny  światowej 
żołnierz Armii Krajowej. Do-
browolny więzień Auschwitz, 
który jako jeden z pierwszych 
przekazywał informacje na 
temat Holokaustu. Po brawu-
rowej ucieczce z Oświęcimia 
w KEDYWIE AK, uczestniczył 
w Powstaniu Warszawskim. 
Po II wojnie światowej bestial-
sko zamordowany w stalinow-
skim więzieniu, po sfingowa-
nym procesie. Jego ciała wciąż 
nie znaleziono. 

Rodzina Witolda Pileckiego 
za udział w powstaniu stycz-
niowym została zesłana na 
północ Rosji. Tam, w Ołońcu, 
13 maja 1901 roku, urodził się 
Witold Pilecki. Od 1910 roku 
mieszkał i uczył się w Wilnie, 
gdzie w roku 1921 zdał maturę. 
Był już wtedy doświadczonym 
żołnierzem i uczestnikiem 
wojny. Brał udział w walkach 
o Wilno, wojnie polsko-bol-

szewickiej, m. in. bitwie war-
szawskiej. W roku 1939 brał 
udział w kampanii wrześnio-
wej. Po klęsce przedostał się 
do Warszawy. Tu był jednym 
z organizatorów Tajnej Armii 
Polskiej. W roku 1940 spe-
cjalnie dał się złapać podczas 
łapanki w Warszawie. Zro-
bił to po to, by dostać się do 
niemieckiego, nazistowskie-
go obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz. Celem dostania 
się do jednego z najstraszniej-
szych miejsc w okupowanej 
przez Niemców Europie było 
zdobycie informacji na te-
mat obozu. Zorganizował tam 
siatkę konspiracyjną. Jego 
sprawozdania z obozu trafia-
ły o dowódców w Warszawie 
i Londynie. W nocy z  26 na 
27 kwietnia 1943 roku doko-
nał wspólnie z dwoma współ-
więźniami ucieczki z obozu.  
W latach 1943-44 Pilecki słu-
żył w oddziale III Kedywu Ko-
mendy Głównej Armii Krajo-
wej i wziął udział w Powstaniu 
Warszawskim. Po jego upadku 

trafił do niewoli niemieckiej 
w oflagu VII A w Murnau, 
a następnie dołączył do 2. Kor-
pusu Polskiego we Włoszech. 
Na rozkaz gen. Władysława 
Andersa wrócił do Polski, by 
rozpocząć zbieranie informa-
cji wywiadowczych o sytuacji 
w Polsce, w tym o żołnierzach 
AK i 2 Korpusu więzionych 
w obozach NKWD i depor-
towanych do Rosji. W 1947 
roku został aresztowany przez 
funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa i osadzony w wię-
zieniu mokotowskim. Niecały 

rok później, po sfingowanym, 
pokazowym procesie Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Warsza-
wie skazał go na śmierć. Wy-
rok wykonano 25 maja 1948 r. 
(jego unieważnienie nastąpiło 
dopiero w 1991 r.) Ciało Rot-
mistrza do dziś nie zostało od-
nalezione.

Jak przypomniał Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Witold Pilecki 
został pośmiertnie odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
(1995) i Orderem Orła Białego 

(2006). Jest patronem szkół 
w kilku miastach, jego imie-
niem nazwano także kilka ulic. 
Pomnik rtm. Witolda Pileckie-
go (autorstwa rzeźbiarza Jacka 
Kicińskiego i architekta Rafała 
Stachowicza) stoi na Żolibo-
rzu, po północnej stronie pasa 
dzielącego jezdnie al. Wojska 
Polskiego (u zbiegu z ul. Bitwy 
pod Rokitną). Lokalizacja mo-
numentu nawiązuje do miej-
sca, w którym rotmistrz Pilecki 
w 1940 r. dołączył do łapanki, 
żeby znaleźć się wśród osób 
wiezionych do KL Auschwitz. 
Pomnik powstał dzięki uchwale 
Rady Miasta Warszawa, z mar-
ca 2014 roku. W czwartek, 13 
maja, w samo południe w War-
szawie uczczono 120. Rocznicę 
urodzin bohaterskiego Rotmi-
strza. Uroczystość  z udziałem 
syna Rotmistrza, Andrzeja Pi-
leckiego odbyła się na Żolibo-
rzu, przed pomnikiem rotmi-
strza Witolda Pileckiego, w alei 
Wojska Polskiego u zbiegu z ul. 
Bitwy pod Rokitną. 

(Na podstawie mat. pras.) 

Pilecki specjalnie dał się złapać podczas 
łapanki w Warszawie. Zrobił to po to, by dostać 
się do niemieckiego, nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz. Celem dostania 
się do jednego z najstraszniejszych miejsc 
w okupowanej przez Niemców Europie było 
zdobycie informacji na temat obozu. Zorganizował 
tam siatkę konspiracyjną. Jego sprawozdania 
z obozu trafiały o dowódców w Warszawie 
i Londynie

Pomnik Rtm. Witolda Pileckiego na Żoliborzu



Nowy Telegraf Warszawski maj 2021 7Warszawa

fot. Pixabay

fot. Pixabay

E-hulajnogi, które 
na ulicach Warsza-
wy pojawiły się trzy 
lata temu, zyska-

ły ogromną popularność. 
Jednak stały się też źró-
dłem poważnych proble-
mów, głownie ze względu 
na niebezpieczną jazdę 
i chaos związany z porzu-
caniem sprzętu na ulicach. 
Nowe przepisy mają to 
zmienić. 

20 maja wejdą w ży-
cie przepisy określające, 
czym jest e-hulajnoga. 
W związku z tym Zarząd 
Dróg Miejskich przygo-
tował propozycje nowych 
zasad funkcjonowania 
e-hulajnóg w przestrze-
ni publicznej, zgodnych 
z nowymi przepisami. 
Uporządkowane mają 
zostać między innymi za-
sady parkowania –  hu-
lajnogi elektryczne będzie 
można parkować  tylko 
w miejscach do tego prze-
znaczonych, a jeśli ich nie 
ma – na chodniku, równo-
legle do jego zewnętrznej 
krawędzi. Zgodnie z zapi-
sami ustawy, pojazdy za-

parkowane nieprawidłowo 
będą usuwane z drogi na 
koszt właściciela. Osobną 
kwestią jest prędkość e-
-hulajnóg. Zgodnie z usta-
wą,  nie mogą się one 
poruszać szybciej  niż 20 
km/h. „Miasto oczekuje, 
że e-hulajnogi oferowane 
do wypożyczenia nie będą 
umożliwiały przekroczenia 
tej prędkości(…) Będzie-
my również analizować 
możliwość wprowadzenia 
punktowego i czasowego 
ograniczania prędkości 
w szczególnych sytuacjach, 
ze względu na bezpieczeń-
stwo – np. na Bulwarach 
Wiślanych. ZDM planuje 
też stworzenie tzw. stref 
wyłączonych, czyli miejsc, 
gdzie nie będzie można 
wjechać hulajnogą, podob-
nie jak dziś nie można tam 
wjechać rowerem. „Doty-
czy to choćby Starego Mia-
sta, gdzie ruch pojazdów 
na tak małych kołach jest 
niebezpieczny nie tylko 
dla pieszych, ale także dla 
samych hulajnogistów” 
– podsumowuje ZDM. 

(źródło: ZDM)

e-hulajnoga przestanie 
być groźna

Ruszył program War-
szawa Szczepi. Od 
14 maja można się już 
szczepić w punktach 

udostępnionych przez miasto 
stołeczne Warszawa. Po le-
wej stronie punkt szczepień 
na stadionie Legii, po prawej 
na Targówki na Białołęce i na 
Wawrze. Jak informują urzęd-
nicy, jest sporo wolnych ter-
minów. 

Już 14 maja, w piątek, 
odbędą się pierwsze szcze-
pienia w czterech punktach 

na terenie Warszawy. Punk-
ty te to Stadion Legii przy 
ul. Łazienkowskiej 3, Hala 
sportowa OSiR na Targów-
ku przy ul. Ossowskiego 25, 
Białołęcki Ośrodek Sportu 
przy ul. Strumykowej 21, 
Wawerskie Centrum Kultury 
przy ul. Żegańskiej 1 a. Ra-
tusz zapewnnia, że wszystko 
jest przygotowane. Informu-
je przy tym, co trzeba zro-
bić, aby zarejestrować się 
do jednego z czterech punk-
tów: - zadzwonić na infolinię 

989 i w rozmowie z opera-
torem wskazać jeden z czte-
rech Warszawskich Punktów 
Szczepień Powszechnych; 
- skorzystać z systemu e-reje-
stracji na stronie

„W systemie czeka na Was 
wiele wolnych terminów! 
Do rejestracji niezbędne jest 
 e-skierowanie na szczepie-
nie. Zapraszamy!” – infor-
muje Urząd Miasta. Pierwsze 
szczepienia ruszają w piątek, 
14 maja. 

(źródło: UM Warszawa)

konIec z PęDzenIeM Po choDnIkach 
I ParkowanIeM GDzIe sIę Da?

oD PIątku DzIałają warszawskIe Punkty szczePIeń

Radni i władze Śródmieścia 
chcą przemianować plac 
Pięciu Rogów na plac Poli 
Negri.  „Rada dzielnicy 

Śródmieście podczas sesji 12 maja 
wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie 
procedury, która zakończy się na-
zwaniem imieniem Poli Negri placu 
u zbiegu ulic: Brackiej, chmielnej, 
Kruczej, Szpitalnej i Zgoda” – poin-
formował Urząd Dzielnicy Śródmie-

ście. Wybitna polska aktorka, Pola 
Negri (1897-1987) właśc. Nazywa-
ła się Apolonia chałupiec. Miesz-
kała m. in. w Warszawie na Powi-
ślu. Była gwiazdą niemego kina. Od 
1923 roku mieszkała w USA, zrobi-
ła karierę w Hollywood. Radni Śród-
mieścia zaproponowali zmianę na-
zwy placu, która nie będzie wiązać 
się ze zmianami w dokumentach 
dla mieszkańców, a jednocześnie 

będzie uhonorowaniem wybitnej 
artystki. Pomysł ma aprobatę bur-
mistrza dzielnicy. Teraz zajmie się 
nim prezydent, Rafał Trzaskowski, 
ostatecznie zatwierdzi Rada War-
szawy. Plac Pięciu Rogów u zbiegu 
ulic Brackiej, Szpitalnej i chmielnej 
przechodzi rewitalizację. Ma być 
jednym z najbardziej reprezentacyj-
nych placów stolicy.  

(az)

fot. W
ikipedia

  chcą uPaMIętnIć wybItną aktorkę

Plac Pięciu rogów będzie bez rogów?

ruszyła akcja 
WarszaWa szCzePI
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nIe MIeLI kasy na fIrMę, uPozorowaLI PorwanIe wsPóLnIka

jechały na rowerach

Pomysł na biznes skończy 
się w więzieniu

fot. Pixabay

Pomysłowość złodziei 
i oszustów nie zna 
granic, jednak to, co 
zrobili dwaj biznes-

meni pod Warszawą wprawić 
może w osłupienie i najstar-
szych policjantów i śledczych! 
Młodzi ludzie postanowili 
otworzyć intratny biznes. Jed-
nak nie mieli środków na jego 
rozkręceenie, a pozyskanie 
kredytu jest trudne. Upozo-
rowali więc porwanie jednego 
z nich. Postawili na nogi kil-
kuset policjantów, którzy my-
śleli, że zagrożone jest życie 
i zdrowie człowieka. 

Jak informuje policja, 
w kwietniu do Centralnego 
Biura Śledczego Policji wpły-
nęła informacja o uprowa-
dzeniu młodego mieszkańca 
jednej z podwarszawskich 
miejscowości. Jak informuje 
CBŚP, z wstępnych informacji 
wynikało, że „sprawca porwa-
nia” w zamian za uwolnienie 
mężczyzny, zażądał od człon-
ków jego rodziny kilka milio-
nów złotych, grożąc przy tym 
pozbawieniem życia porwane-
go. Dowodem uprowadzenia 
miało być przesłane nagranie 
audio uprowadzonego, w któ-
rym płaczącym głosem prosił 

o spełnienie żądań porywa-
czy. Do akcji uwolnienia męż-
czyzny zaangażowano ponad 
300 policjantów z Central-
nego Biura Śledczego Policji 
i Komendy Stołecznej Policji. 
Czynności prowadzono nie-
przerwanie przez blisko 6 dni. 

Policjanci pracowali pod 
ogromną presją czasu sądząc, 
że może być zagrożone życie 
mężczyzny, a każda chwila 
zwłoki może doprowadzić do 
tragedii. Jednak w miarę zbie-
rania informacji, w policjan-
tach narastało przekonanie, 
że wcale nie doszło do upro-
wadzenia – informuje policja. 
W efekcie policjanci ustalili, że 
najprawdopodobniej dwóch 
młodych „biznesmenów” za-
planowało pozyskanie środ-
ków na rozwój swojej firmy 
pozorując uprowadzenie dla 
okupu jednego z nich. Tym 
samym legł w gruzach plan 
rozwoju firmy, a jego autorzy 
zostali zatrzymani. Jak rela-
cjonują policjanci, w Proku-
raturze Okręgowej Warszawa-
-Praga w Warszawie dwóm 
mężczyznom przedstawiono 
zarzuty usiłowania wymusze-
nia rozbójniczego. Na podsta-
wie zebranego materiału do-
wodowego sąd podjął decyzję 
o tymczasowym aresztowaniu 
obu podejrzanych. Wymusze-
nie rozbójnicze jest zbrodnią, 
za którą kodeks karny przewi-
duje surową karę – aż do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

(źródło: policja.pl, CBŚP)

Samochód zabił siedmiolatkę

Do potwornej tragedii 
doszło w środowe po-
południe w Krupiej 
Wólce koło Piasecz-

na. Siedmioletnia dziewczyn-
ka i jej mama jechały na rowe-
rach. Dziecko wpadło pod koła 
rozpędzonego auta. Nie żyje.

Dramat rozegrał się w środę, 
12 maja,  około godziny 14.00. 
Kobieta z siedmioletnią córką 
jechały poboczem. Dziewczyn-
ka została potrącona przez sa-
mochód. Na miejscu pojawiły 

się służby ratunkowe i policja. 
Niestety, obrażenia dziew-
czynki były zbyt poważne, 
siedmiolatka zmarła. Kierow-
ca opla, który potrącił rowerek 
z dzieckiem został przebadany 
na obecność alkoholu w orga-
nizmie. Był trzeźwy. 27-latek 
został jednak zatrzymany. Na 
miejscu czynności prowadzili 
policjanci pod nadzorem pro-
kuratora. Jak informowały 
niektóre media, dziewczynka 
miała nagle zjechać z pobocza 

na środek jezdni. Niezależ-
nie od tego, uszkodzenia auta 
świadczą o dużej szybkości, 
z jaką się poruszało. A w miej-
scu, w którym doszło do tra-
gedii obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 40 kilometrów 
na godzinę. Trwa ustalanie 
dokładnych przyczyn i oko-
liczności zdarzenia. W czwar-
tek zostało wszczęte śledztwo, 
a 27-letni kierowca został wy-
puszczony. 

(maks)

Przez 6 dni 300 policjantów 
sprawdzało fałszywe porwanie
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Mazowsze ► ePIDeMIa wysoce zjaDLIwej GryPy Ptaków

Nie ma gdzie grzebać padłych zwierząt

Mazowiecki Wo-
jewódzki Lekarz 
W e t e r y n a r i i 
p o i n f o r m o w a ł 

o wykryciu 111 ognisk wy-
soce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego w 2021 r. 
- informuje urząd wojewódz-
ki. Wojewoda po raz kolejny 
zwrócił się z do samorzą-
dów o aktywne włączenie się 
w poszukiwanie grzebowi-
ska, które pozwoli zatrzymać 
rozprzestrzenianie się cho-

roby, ale jest też niezbędne 
w przypadku pojawienia się 
ognisk ptasiej grypy w przy-
szłości.

Należy:
zabezpieczyć paszę przed 

dostępem zwierząt dzikich; 
nie karmić drobiu na ze-
wnątrz budynków, w któ-
rych drób jest utrzymywany; 
nie poić drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez czło-
wieka wodą ze zbiorników, do 
których dostęp mają dzikie 
ptaki; stosować w gospodar-

stwie odzież i obuwie ochron-
ne oraz po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi ptaka-
mi umyć ręce wodą z mydłem; 
stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z bu-
dynków, w których utrzymy-
wany jest drób; przetrzymy-
wać drób w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach 
bez możliwości swobodnego 
poruszania się po otwartym 
wybiegu.

(źródło: biuro pras. MUW,  

Warszawski Serwis Prasowy) 

Podróż kolejką wą-
skotorową w stylu 
retro, odpoczynek 
w lesie i możliwość 

zwiedzenia przedwojennego 
letniska, w którym wychował 
się Marek Hłasko, a mieszkał 
Mieczysław Fogg.  Już w naj-
bliższą sobotę, 15 maja rusza 
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej 
Wąskotorowa. Wąskotorów-
ka pojedzie trasą z Piaseczna 
do Tarczyna i z powrotem. 
Kursy organizowane są w ra-
mach Warszawskich Linii 
Turystycznych. Do stacji 
w Piasecznie, z której nastę-
puje wyjazd można dojechać 
zabytkowym tramwajem linii 
51 – informuje Zarząd Trans-
portu Miejskiego na stronie 
Warszawski Transport Pu-
bliczny.

Jak podał ZTM na stronie 
wtp.waw.pl, zabytkowa ko-
lejka wąskotorowa wyrusza 
w każdą sobotę wczesnym 
popołudniem ze stacji w Pia-
secznie. „Przejeżdża przez 
Zalesie Dolne z zabytkową 
stacją z lat 30. XX wieku, 
Głosków, Runów i Złotokłos 
dociera do Tarczyna. W dro-
dze powrotnej zatrzymuje 
się w Runowie, gdzie peron 
znajduje się tuż przy leśnej 
polanie. Tu pasażerowie 
mają czas dla siebie. Można 
przejść się na spacer do lasu, 
poleniuchować na trawie lub 
zwiedzić pobliski Złotokłos – 
przedwojenne letnisko gdzie 
wychował się Marek Hłasko 
i mieszkał m.in Mieczysław 
Fogg” – zachęcają organizato-
rzy. Jak informują, czas prze-
jazdu w obie strony zająć ma 
cztery godziny. Do Piaseczna 

można dojechać z Warszawy 
m.in. specjalną zabytkową li-
nią autobusową 51 – informu-
je ZTM. Autobusem można 
pojechać tylko na podstawie 
biletu na przejazd kolejką. 
Wyjazd z przystanku Centrum 
przy „patelni” o 13.00. Ze sta-
cji Piaseczno Miasto kolejka 
rusza o 14.00. Jedzie trasą 

do Tarczyna i z powrotem, 
do stacji Piaseczno Miasto 
dociera o 17.30. Powrót na 
stację Centrum – godzina ok. 
18.30. Ceny  biletu normalne-
go. 35 złotych tylko kolejką, 
40 z przejazdem autobusem. 
Cena w dniu wyjazdu jest wyż-
sza. O zniżkach i szczegółach 
zakupu można się dowiedzieć 

na stronie www.kolejkapia-
seczno.pl

***
Wraca też autobus do Pal-

mir. Od 15 maja wznowiona 
zostanie linia 800 na trasie: 
Metro Młociny – al. Wittek – 
Pułkowa – Łomianki: Kolejo-
wa – Kiełpin Stary: Kolejowa 
– Dziekanów Leśny: Kolejo-

wa – Dziekanów Polski: szosa 
gdańska – Palmiry: szosa gdań-
ska – Palmiry: palmirska droga 
– Kampinoski Park Narodowy: 
palmirska droga – Palmiry-
-Muzeum. Linia będzie kurso-
wała we wszystkie soboty, nie-
dziele i święta oraz 4 czerwca.

(źródło: WTP, Kolej Piaseczno, 

Warszawski Serwis Prasowy)

koMunIkacja ► WąSkOTOróWka Wraca Na TOry!

Podróż ciuchcią  
jak Przed
 stu laty

fot. Pixabay
fot. ZTM
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POLITYKA ► wIeLka zaDyMa na tItanIcu W ZJEdNOCZONEJ PRAWICY

żelazny marian rozdaje razy, 
możliwe wcześniejsze wybory?

Senat nie zatwierdził wy-
boru Bartłomieja Wró-
blewskiego na stano-
wisko Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Procedura ru-
sza od nowa. 

Bartłomiej Wróblewski jest 
prawnikiem, posłem Pra-
wa i Sprawiedliwości z frak-
cji konserwatywnej. Zgłosiło 
go Prawo i Sprawiedliwość. 
Jego kandydatura wywołała 
sprzeczne opinie. Podkreślano 
(także po stronie opozycyjnej), 

że merytorycznie Wróblewski 
spełnia warunki do pełnienia 
urzędu RPO (choć dla środo-
wisk lewicowych nie do przy-
jęcia był jego konserwatyzm), 
jednak problemem jest zbytnie 
polityczne umocowanie kan-
dydata, jego związki z partią 
rządzącą. Kandydaturę praw-
nika i posła PiS zatwierdził 
Sejm. W czwartek, 13 maja 
Senat kandydaturę odrzucił. 
„Za”, głosowało 48 senatorów 
koalicji rządzącej. Przeciw 

– 49 senatorów z opozycji. 
Wstrzymał się od głosu se-
nator Jan Filip Libicki z PSL 
– Koalicji Polskiej oraz Lidia 
Staroń, senator niezależna. Co 
istotne, to właśnie Lidia Sta-
roń, była polityk PO, dziś nie-
zrzeszona, jest przewidywana 
jako potencjalna kandydatka 
na RPO. Według polityków 
Porozumienia Jarosława Go-
wina Staroń może być kandy-
datką łączącą zarówno opozy-
cję, jak i koalicję.  (maks)

Raport miażdżący 
dla premiera, ostra 
odpowiedź rządu, 
w tle wojna w koali-

cji rządzącej. 
Marian Banaś, prezes Naj-

wyższej Izby Kontroli odpa-
lił bombę. Ujawnił raport 
NIK dotyczący przygotowań 
do wyborów kopertowych 
wiosną 2020 roku. Według 
raportu premier Mateusz 
Morawiecki i jego współpra-
cownicy dopuścili się po-
ważnych naruszeń prawa. 
Konstytucjonalista Ryszard 
Piotrowski uważa, że raport 
mógłby być podstawą do po-
stawienia urzędników przed 
Trybunałem Stanu. Strona 
rządowa odpiera zarzuty tłu-
macząc, że wybory musiały 
się odbyć  konstytucyjnym 
terminie, a opozycja bloko-
wała normalne głosowanie. 
Sprawa ma drugie dno – bar-
dzo ostry konflikt w obozie 
władzy. Prezes NIK Marian 
Banaś jest skonfliktowany 
z rządem, więc ujawnianie 
kolejnych niekorzystnych dla 
władzy raportów jest kwestią 
czasu. – Paradoksalnie ten 
konflikt jest korzystny. Banaś 
ma swoje za uszami, ale dzięki 

wojnie z rządem nie jest ślepo 
posłusznym wykonawcą pole-
ceń partii – mówi nasz infor-
mator. – To ważne, bo NIK 
przez lata było izbą stojącą 

w lekkiej opozycji  do władz, 
i tak jest nadal – dodaje nasz 
rozmówca. Zdaniem części 
mediów za atakiem Banasia 
miało stać otoczenie Zbignie-

wa Ziobry. Nie ma żadnych 
informacji, które mogłyby 
to potwierdzać. Faktem jest 
jednak, że konflikt w Zjedno-
czonej Prawicy jest i jest jak 

najbardziej realny. Nie ustają 
spekulacje na temat możliwe-
go skrócenia kadencji  Sejmu. 
Wicepremier i prezes PiS Ja-
rosław Kaczyński ma mieć 
plan przeprowadzenia jesie-
nią wcześniejszych wyborów 
do Sejmu i Senatu. Do tego 
czasu pandemia się skończy, 
a do Polski zaczną napływać 
środki z europejskiego fundu-
szu odbudowy. Rzecz w tym, 
że jak przypomniał to choćby 
prof. Jarosław Flis, socjolog 
z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, wcale nie musi to dać 
efektu. „Donald Tusk też li-
czył, że 300 miliardów z Unii 
Europejskiej go pociągną. Nie 
pociągnęły” – mówił profe-
sor w wywiadzie, udzielonym 
Salonowi 24. Atutem teore-
tycznie mogą być podziały 
w opozycji, która też prze-
żywa swoje kłopoty. Jednak 
rok temu też miała, a zmiana 
kandydata PO w wyborach 
prezydenckich zmieniła sytu-
ację o 180 stopni. Nie zmienia 
to faktu, że sytuacja na całej 
scenie politycznej robi się co-
raz bardziej napięta. A wcze-
śniejsze wybory nie są może 
przesądzone, ale wykluczyć 
ich nie można.  (hp)

senat nIe zatwIerDzIł noweGo rzecznIka Praw  obywateLskIch

Pat trwa i będzie trwać nadal

Po raz kolejny nie udło się wybrać rzecznika Praw 
obywatelskich

fot. adrian G
rycuk/W

ikipedia

fot. adrian G
rycuk/W

ikipedia

Marian banaś dolał oliwy do i tak rozpalonego politycznego ognia



Nowy Telegraf Warszawski maj 202111świat

fot. Pixabay
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Jako Unia Europej-
ska powinniśmy 
wrócić do pewnych 
źródeł energii. Po-

winniśmy umożliwić funk-
cjonowanie przemysłowi. 
Zarówno straty energe-
tyczne oraz brak energii 
powodują przenoszenie 
się produkcji w inne regio-
ny świata. Wobec tego wy-
stosowałem list do Franka 
Timmermansa- zupełnie 
apolityczny, który podpi-
sali członkowie większości 
ugrupowań w Parlamen-
cie Europejskim (min. 
byli Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek i Antonio Ta-
jani) w  sprawie obrony 
gazu jako pewnego i bez-
piecznego źródła energii. 
Zaskoczył mnie fakt, że 
komisarz Timmermans 
odpowiedział na ten apel 
bardzo konstruktywnie. 
Odpowiedział, że na bieżą-
co będzie monitorował ten 
temat i oczekuje na dalsze 
konsultacje społeczne w  
tym zakresie. Cieszy mnie 

fakt, że kolejne kraje Unii 
Europejskiej mają po-
dobne zdanie do mojego. 
O gazie trzeba rozmawiać 
jako o efektywnym, pew-
nym i niezawodnym źró-
dle energii. Będąc człon-
kiem zespołu ds. polityki 
budynkowej Parlamentu 
Europejskiego w  trakcie 
przeglądu technicznego 
budynków w  Brukseli za-
dałem bardzo  proste py-
tanie, czy to  gaz jest głów-
nym źródłem energii w  
Parlamencie? Odpowiedź 
wydaje się zupełnie prosta 
i naturalna, jest to oczywi-
ście gaz. Pragnę podkre-
ślić, że nie mam zupełnie 
nic przeciwko inwestorom 
z różnych alternatywnych 
źródeł energii w  tym od-
nawialnych. Stoję jednak 
na stanowisku, że gaz był 
jest i  będzie  pewnym źró-
dłem energii dla gospodar-
ki całej Unii Europejskiej.

BOGDAN RZOńCA, 
eurodeputowany 

do Parlamentu 
Europejskiego

Gaz 
– pewne źródło 
energii

Relacje polsko-nie-
mieckie były na prze-
strzeni lat bardzo 
trudne, okupione 

cierpieniem, bez wątpienia 
przez Polaków niezawinio-
nym. Były też jednak okresy 
dobrej współpracy. Dziś moż-
na i trzeba budować relacje 
przyjazne – Niemcy są naszym 
najważniejszym partnerem 
w Europie. Niestety, często 
budowanie tych relacji polega 
albo na platformianym klęcze-
niu i liczeniu jedynie na po-
klepaniu po plecach, albo na 

pisowskim machaniu szabelką 
i krzyku o wstawaniu z kolan. 
Nie tędy droga. Współpraca 
z Niemcami to dla nas wiele 
szans i trzeba je wykorzysty-
wać, ale też postawić pewne 
warunki. Na zasadzie – tak, 
jesteście ważnym partnerem, 
tak, budujemy sojusz. Ale po 
pierwsze – musimy pamiętać 
o historii, że to Wy, szanowni 
sąsiedzi wojnę wywołaliście. 
Dlatego bez krzyku, na spo-
kojnie i wykorzystując dro-
gę prawną o reparacje albo 
przynajmniej odszkodowania 

się postaramy. A wcześniej 
też spokojnie i z uśmiechem 
oczekujemy od Was zaprze-
stania wywożenia na nasz te-
ren śmieci i robienia z Polski 
wysypiska. Aha, przy okazji, 
liczymy na uprzątnięcie dna 
Bałtyku, bo to piękne i nasze 
wspólne morze, a Wasza broń 
na dnie bardzo temu miejscu 
szkodzi. Jednocześnie chce-
my współpracy gospodarczej, 
turystycznej, handlowej, kul-
turalnej. W obopólnym inte-
resie. 

(hp)

euroPa ► Debata o strateGII w unII

ANALIZAI ► waŻne reLacje z zachoDnIM sąsIaDeM

między służalstwem 
a machaniem szabelką

W Strefie Gazy znów do-
szło do tragicznych wy-
darzeń. Po ataku wojsk 
izraelskich na bazę 

terrorystycznego Hamasu znajdu-
jącą się na osiedlu mieszkalnym, 
Palestyńczycy odpowiedzieli ata-
kiem rakietowym. Tym razem jed-
nak palestyńskie rakiety przedarły 
się przez izraelską żelazną kopu-
łę, zginęli ludzie. Po obu stronach 

wrze, na ulicach Tel Awiwu tłum 
zlinczował palestyńskiego kierow-
cę. Na terenach muzułmańskich 
widać ogromną agresję wobec nie 
muzułmanów. Do tego dochodzą 
napięcia w samej Autonomii Pale-
styńskiej i kryzys polityczny w Izra-
elu. Wszystko to sprawia, że wielu 
ekspertów dostrzega zagrożenie 
potężną eskalacją konfliktu a na-
wet wybuchem trzeciej intifady. Sy-

tuacja może też niepokoić w szer-
szej, globalnej perspektywie. Jeśli 
Bliski Wschód zapłonie siłą rzeczy 
NATO jako sojusz będzie zmuszone 
interesować się sprawą. A wtedy 
uwaga sojuszu będzie rozproszona. 
Siłą rzeczy istnieje obawa, że Pakt 
Północnoatlantycki mniej zajmować 
się będzie Europą Środkową, Pol-
ską, Ukrainą i działaniami Federacji 
Rosyjskiej.  (az)

fot. Pixabay

  bLIskI wschóD ► DraMat w zIeMI śwIętej

Czy Polska ma się czego obawiać?
W strefie Gazy znów doszło 

do krwawych zajść. Czy będą 
eskalować na cały świat?

Niemcy mogą być naszym 
partnerem, ale relacje trzeba 

budować bez agresji, ale asertywnie
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LeGeNDa zOstaje W LeGII!

Poważne kłopoty Paulo sousy!

PIłka noŻna ► artur boruc PrzeDłuŻył kontrakt

PIłka noŻna ► juŻ nIebaweM MIstrzostwa euroPy, tyMczaseM…

artur boruc zostaje w Legii

wreszcie doskonałe in-
formacje z obozu Legii 
warszawa! artur boruc 
podpisał nowy kontrakt, 
obowiązujący do 30 czerw-
ca 2022 roku – poinfor-
mował klub. Legendarny 
bramkarz, uczestnik mi-
strzostw świata i euro-
py, pomimo 40 lat wciąż 
prezentuje wysoką klasę 
piłkarską i jest filarem mi-
strzów Polski. 

To, czy Boruc zostanie 
w bramce Legii nie 
było do końca pew-
ne. Bramkarz chciał 

przedłużenia kontraktu, ale 
pojawiły się plotki, że klub 
chce renegocjować wynagro-
dzenie. Ostatecznie strony 
dogadały się, i na kolejny 
sezon były reprezentant po-
zostanie w klubie z Łazien-
kowskiej. I to świetna infor-
macja, bo 40-letni piłkarz 
był filarem zespołu Czesława 
Michniewicza, który  pewnie 
wywalczył mistrzostwo Pol-
ski. „W trakcie kończącego 
się sezonu Boruc rozegrał 
swój 100. mecz w barwach 

Legii (obecnie już 117), został 
najstarszym zawodnikiem 
w historii najbardziej uty-
tułowanego polskiego klubu 

i najstarszym zawodnikiem 
w Ekstraklasie, który zdobył 
tytuł Mistrza Polski. Boruc 
jest również nominowany 

do nagrody organizatora 
rozgrywek w kategorii naj-
lepszy bramkarz za sezon 
2020/21” – pisało w komu-
nikacie o transferze biuro 
prasowe Legii. Ale Artur Bo-
ruc to oprócz dobrego sezo-
nu  legenda Legii i reprezen-
tacji Polski. Gwiazda drużyn 
z najsilniejszych lig – szkoc-
kiej, włoskiej, angielskiej. 

Artur Boruc to nie tylko 
wieloletni, świetny bram-
karz, ale też zagorzały kibic 
Legii. W stołecznym zaczął 
grać w roku 1999. W roku 
2002 wywalczył mistrzo-
stwo Polski, a w 2004 zo-
stał powołany do narodowej 
reprezentacji. W niej stał 
się szybko jednym z naj-
ważniejszych zawodników. 
Wystąpił we wszystkich me-
czach na MŚ w Niemczech 
w roku 2006, gdzie wpraw-
dzie Polacy rozczarowali, 
ale Boruc zyskał dobre re-
cenzje. Przyczynił się (bro-
niąc na zmianę z innym  by-
łym legionistą Wojciechem 
Kowalewskim) do awansu 
kadry Leo Beenhakkera na 
Euro 2008. Był to pierwszy 

w historii awans Polaków 
na mistrzostwa Europy. Na 
turnieju Biało-Czerwoni za-
wiedli, ale Boruc prezento-
wał klasę światową.  Potem, 
po różnych perturbacjach 
(bywał poza kadrą) znalazł 
się w reprezentacji Adama 
Nawałki. Był trzecim bram-
karzem na mistrzostwach 
Europy we Francji, gdzie 
Polacy dotarli do ćwierć-
finału. Karierę reprezen-
tacyjną zakończył w roku 
2017, w pożegnalnym me-
czu z Urugwajem. Kariera 
klubowa jest imponująca 
– Boruc po odejściu z Legii 
grał w Celtiku Glasgow (był 
mistrzem Szkocji), Fiorenti-
nie we włoskiej Serie A., an-
gielskich Sothampton i Bor-
nemouth. W wieku 40 lat 
ponownie zagrał w war-
szawskiej Legii, walnie 
przyczyniając się do zdo-
bycia mistrzostwa Polski. 
W pucharach, gdzie Legia 
zagrała słabiej, był jedynym, 
który nie zawiódł. Jeśli cho-
dzi o obsadę bramki przed 
rozgrywkami pucharowymi 
możemy być spokojni.  (az)

Krzysztof Piątek, snaj-
per Herthy Ber-
lin i reprezentacji 
Polski złamał nogę 

w kostce i czeka go długa 
przerwa. Na pewno nie wy-
stąpi na rozpoczynających 
się 11 czerwca (pierwszy mecz 
Polaków 14 czerwca) mistrzo-
stwach Europy. To niejedyny 
kłopot, bo kontuzjowanych 
jest jeszcze kilku zawodni-
ków. A kilka dni temu na-
prawdę powiało grozą, bo 
media informowały o urazie 
Roberta Lewandowskiego, ja-
kiego kapitan kadry nabawił 
się na treningu. Na szczęście 
uraz był niegroźny. Jednak 
Piątek, a także Krystian Bie-

lik, Maciej Góralski, czy Bar-
tosz Białek o turnieju mogą 
zapomnieć. 

Rola wymienionych zawod-
ników w kadrze jest oczywiście 
różna. 

Krzysztof Piątek to zawod-
nik istotny dla kadry, strze-
lający ważne bramki (także 
w eliminacjach). Wprawdzie 
w ostatnich miesiącach ob-
niżył loty – jeszcze dwa lata 
temu był gwiazdą Serie A, 
ulubieńcem kibiców Milanu, 
i niektórzy (mniej mądrzy)  
twierdzili, że jest… lepszy 
od Lewandowskiego. Lepszy 
oczywiście nie był, ale do roli 
dżokera nadawał się doskona-
le. A ostatnio znów forma pił-

karza poszła w górę. Niestety, 
kontuzja wyeliminowała go na 
długi czas. 

Krystian Bielik – miał je-
sienią wejście smoka. W Der-
by County trener, a niegdyś 
świetny piłkarz Whayne Ro-
oney nie mógł się wprost Po-
laka nachwalić. Do tego były 
legionista to zawodnik ideal-
ny do systemu gry Paulo So-
usy – defensywny pomocnik, 
który umie i lubi kreować grę, 
w razie potrzeby może zagrać 
na środku obrony, byłby w ka-
drze nieoceniony. 

Maciej Góralski – bardziej 
zadaniowiec i boiskowy twar-
dziel, jednak w warunkach 
turniejowych, przy ciężkich 

spotkaniach, mógłby być bar-
dzo pożyteczny. 

Bartosz Białek – przyszłość 
reprezentacji, „mini Lewan-
dowski”. Stopniowo wprowa-
dzany do zespołu Wolfsburga, 
ma na koncie gole w Bunde-
slidze, gwiazda młodzieżówki. 
Na debiut w „dorosłej” kadrze 
mógłby liczyć szczególnie 
w związku z kontuzją Piątka. 
Niestety i jego wyeliminowała 
kontuzja. 

Polacy pierwszy mecz na mi-
strzostwach Europy rozegrają 
14 czerwca w Petersburgu ze 
Słowacją, 19 czerwca w Sewilli 
z Hiszpanią i 23 czerwca znów 
w Petersburgu ze Szwecją.

(hp) Paulo sousa
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