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20 lat skandalicznego procesu. oto, dlaczego jest skandalem
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191 lat temu, w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe

MazoWsze: DraMat. Już 95 PrzyPaDkóW 
WściekLizny! >> str. 8

Haniebny proces przedsiębiorcy 
Mirosława ciełuszeckiego  trwa już 

prawie 20 lat. obciąża zarówno 
sądownictwo  iii rP jak i prokuraturę 
dobrej zmiany. W skrótowym artykule 

przypominamy dlaczego sprawa ta 
jest skandalem  

>> str. 2, 9
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o 18.00 podporucznik Piotr Wysocki wszedł na zajęcia taktyki w szkole Podchorążych w Warszawie. Przerwał 
zajęcia, wygłosił płomienną mowę. Podchorążowie wybiegli na miasto. zaatakowali Belweder. Buntownicy 
wspólnie z mieszkańcami zajęli arsenał. Powstanie było rozpoczęte. 29 listopada mija 191 lat od wybuchu 
Powstania Listopadowego. Jednego z najważniejszych  zrywów niepodległościowych w historii Polski >> str. 3

WarszaWa: starsza Pani W okuLaracH 
zniszczyła Mu auto >> str. 7
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Działanie niejakiego Mej-
zy ma być dowodem na 
to, że konserwatyzm, 
chrześcijaństwo, patrio-

tyzm  i tradycyjne wartości nale-
ży wykorzenić – usłyszałem nie-
dawno. Dla wyjaśnienia (sprawa 
wiceministra sportu jest tak żało-
sna, że nie poświęcamy jej szerzej 
własnych łamów): wiceminister 
sportu, Łukasz Mejza miał pro-
wadzić firmę, która wyciągała od 
zrozpaczonych ludzi, rodziców 
dzieci walczących o życie, ciężko 
chorych, pieniądze na rzekomo 
wspaniale terapie. Rzecz w tym, 
że terapie te były szarlataneria, 
nie dawały efektów. Zapewnia-
ły za to zarobki ich propagato-
rom. I działanie posła Mejzy jest 
obrzydliwe, a z rządu powinien 
wylecieć jak najszybciej (czy tak 
się stało – nie wiem, czytacie ten 
tekst kilka dni po jego napisaniu). 
Nie rozumiem jednak, dlaczego 
haniebna działalność polityka 
ma być w jakikolwiek sposób ko-
jarzona z konserwatyzmem, czy 
tradycyjnymi wartościami. Jest 
ona tych wartości zaprzeczeniem. 
To trochę tak, jakby jakiś polityk 
określający się jako liberał dra-

stycznie podniósł podatki, a po-
tem na tej podstawie ktoś zwal-
czał liberalizm gospodarczy jako 
rzekomo antyprzedsiebiorczy. 
A z przykładów życiowych – to, że 
prezes Prawa i Sprawiedliwości 
ma kota, naprawdę nie oznacza, 
że wszyscy właściciele, tudzież 
wielbiciele tych zwierząt sa zwo-
lennikami PiS. co więcej, znam 
wielu kochających koty przedsta-
wicieli antypisu. I nieprzepadają-
cych za Mruczkami radykalnych 
zwolenników partii rządzącej. Je-
żeli Donald Tusk lamie przepisy 
drogowe i traci prawo jazdy, nie 
znaczy wcale o tym, że robi tak 
każdy zwolennik PO. Tak samo 
to, że poseł Mejza dopuścił się 
czegoś złego, nie znaczy, ze każdy 
konserwatysta tak robi. Co więcej, 
takie działanie jest konserwaty-
zmu zaprzeczeniem. I, żeby było 
jasne! Nie lekceważę tej sprawy. 
Poseł Mejza jest politykiem, powi-
nien ponieść odpowiedzialność, 
do wyjaśnienie sprawy nie powi-
nien być ministrem. To także test 
dla rządu i PiS, także na ich kon-
serwatyzm. Bo, nie ukrywajmy 
– konserwatyzm partii rządzącej 
jest mocno wątpliwy, wybior-

czy, czasem mało mądry. A brak 
reakcji na wyczyny Mejzy byłby 
kolejnym tego potwierdzeniem. 
Jest także sprawa wiceministra 
dowodem na to, że oczekiwania 
ludzi chcących budowy czegoś 
nowego, trzeciej siły, są niestety 
mrzonka. Bo nowe siły polityczne, 
które mogą się nam wyłonić z pol-
skiego kotła, mogą mieć jakość 
jeszcze niższa, lub taka sama jak 
te, które są. Co to oznacza? Ano 
to, o czym piszemy od lat. Należy 
budować społeczeństwo obywa-
telskie. Na dolach, ponad (a może 
poniżej) podziałami.  Niezależne 
media. Stowarzyszenia. Fundacje. 
Organizacje biznesowe. A poli-
tyków recenzować, mobilizować, 
oceniać. Nawet jeśli zostaną ci, 
którzy są, to przy silnym społe-
czeństwie będą musieli ze zda-
niem obywateli się liczyć. Droga 
do tego bardzo daleka. Ale nie jest 
to droga nie do przebycia. Czas na 
użytkowe, nie na kolanach, trak-
towanie naszych polityków.

****
W tym numerze naszej gazety 

nie poświęcimy więcej miejsc wi-
ceministrowi sportu. Zajmujemy 

się za to historia. Bo właśnie mija 
189 lat od nocy listopadowej, gdy 
podchorążowie w Warszawie roz-
poczęli jeden z naszych narodo-
wych zrywów.

*****
Szeroko – ze spraw ogólnopol-

skich – opisujemy znów proces 
Mirosława Ciełuszeckiego, któ-
rego wymiar (nie)sprawiedliwo-
ści prześladuje od blisko 20 lat. 
Niszczony jest ponad podziałami, 
przez zwolenników PiS-u i anty-
pisu. Śledzimy oczywiście sytu-
acje w Niemczech, gdzie następu-
je zmiana władzy.

****
W Warszawie Rafał Trzaskow-

ski robi porządki w ratuszu. A po-
dzielone są opinie, czy chodzi 
o wzmocnienie zaplecza politycz-
nego, czy przyspieszenie realiza-
cji programu.

****
 Niestety kryzys Legii Warsza-

wa okazał się dużo poważniej-
szy. Drużyna pod wodza nowego 
szkoleniowca przegrywa wszyst-
ko. Także w Europie.

na początek

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”, 
autor „Salonu24”

Dogadajmy się wszyscy poniżej podziałów. a Mejza to żaden konserwatysta

sprawa ciełuszeckiego. 
Przypominania nigdy za wiele!

NOWY TELEGRAF 
WARSZAWSKI, 

www.ntw.waw.pl

Wydawca: Wydawnictwo ntW – przemysław Harczuk. kolportaż, reklama, promocja: arkadiusz czak. projekt: SM. Redakcja: redaktor naczelny: prze-
mysław Harczuk. Dtp i grafika: paweł pawluszek. zespół: Łucja czechowska, olga Doleśniak-Harczuk, Helena kunc, andrzej Maksymowicz, Mirosław 
Skowron, Janusz Sujecki, Grzegorz Wierzchołowski antoni zankowicz.. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. publikujemy także treści 
autorów, z którymi się nie zgadzamy. Materiałów niezamówionych redakcja  nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

nowy

warszawski

zdjęcia na okładce: Pixabay, domena publiczna

Jest wiadomość z ostat-
niej chwili. Po dwu-
dziestu latach procesu 
Mirosław Cieluszecki 

został uniewinniony z zarzutu 
oszustwa. To wyrok prawo-
mocny, ale do końca nie koń-
czy sprawy. My przypomina-
my też tych, którzy do tragedii 
przedsiębiorcy się przyczynili.  

Wyrok jest prawomocny. 
Przedsiębiorca został uniewin-
niony z zarzutu oszustwa.  9 
grudnia Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku zajmie się jeszcze 
sprawą rzekomego działania 
na niekorzyść firmy. W tej 
sprawie Cieluszecki był skaza-
ny, jednak kasację  pozytyw-
nie dla niego rozpatrzył Sąd 
Najwyższy. Kazał ponownie 
zbadać sprawę, ale tez wytknął 
poważne nieprawidłowości.  
Mirosław Cieluszecki był przez 

lata jednym z najważniejszych 
przedsiębiorców na Podlasiu. 
Potentatem w branży che-
micznej. Dwadzieścia lat temu 
zaczęło się planowe niszcze-
nie firmy i człowieka. Wpisu-
je się ono w serie podobnych 
zdarzeń, jak historia Roma-
na Kluski, przedsiębiorców 
z KrakMeat historia przedsta-
wiona potem w filmie „Układ 
Zamknięty”. Jednak w przy-
padku Ciełuszeckiego sprawa 
trwała aż 20 lat! Opisujemy ja 
w bieżącym numerze gazety 
„Nowy Telegraf Warszawski” 
(numer złożony w większo-
ści jeszcze przed uniewinnie-
niem). Realny finał sprawy być 
może nastąpi 9 grudnia, gdy 
przed Sadem  Apelacyjnym 
w Białymstoku odbędzie się 
rozprawa cofnięta przez Sad 
Najwyższy. 

A tu przypominamy tych, 
którzy przyczynili się do dra-
matu przedsiębiorcy. 

Biegli
Janusz M. – wprowadził sąd 

w Białymstoku w błąd twierdząc, 
że ma uprawnienia biegłego, pod-
czas gdy był ich pozbawiony. 
Grzegorz Bonifatiuk – biegły są-
dowy, któremu przelew bankowy 
ELIXIR kojarzył się z płynem (sic!) 
Janina Bielak – biegła sądowa, 
która pytana przez obrońców z roz-
brajającą szczerością wyznała, że 
na potrzeby wyceny ekonomicz-
nej jej opinia byłaby korzystna 
dla oskarżonego przedsiębiorcy. 
Ale wydaje na potrzeby procesu 
karnego, więc jest niekorzystna. 
Kazimierz Chojnowski – biegły, który 
wydał opinię w sprawie gospodar-
czej. Jest ekspertem, ale w dziedzi-
nie… karuzel i lunaparków

Prokuratorzy 
Sławomir Luks – Prokurator, były 

szef prokuratury w Białymstoku. 

Według żony Marka Karpa miał mu 
w procesie grozić, przesłuchiwać go. 
W aktach sprawy nie figuruje. Przez 
lata gwiazda prokuratury. Typowany 
nawet na prokuratora generalnego 
Anatol Pawluczuk – wnioskował 
o areszt dla Ciełuszeckiego w roku 
2007

Andrzej Bura – brat Marka, pro-
kurator z prokuratury w Białymsto-
ku. W początkowym okresie (do 
2007 roku) to on firmuje oskarżenie 
podnosząc też najbardziej absur-
dalne zarzuty. Za rządów „dobrej 
zmiany” awansuje – z proku-
ratury rejonowej do okręgowej. 
Pełni eksponowane stanowisko 
zastępcy rzecznika prasowego 
Marek Bura – brat Andrzeja, proku-
rator z prokuratury w Białymstoku, 
potem w Warszawie. Po przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia 
przez Sąd Apelacyjny to on oskarża 
Ciełuszeckiego. Za rządów „dobrej 
zmiany” przeniesiony do Warszawy. 
W roku 2019 awansuje – zostaje sze-
fem wydziału prokuratury rejonowej 
Warszawa-Praga,

Sędziowie 
Hubert Półkośnik – asesor sądowy, 

który orzeka w sprawie przed sądem 
w Bielsku Podlaskim. Nie daje wiary 
premierom i ministrom, ekspertom. 
Wierzy biegłemu, któremu przelew 
ELIXIR kojarzy się z płynem. Ska-
zuje Ciełuszeckiego na 4,5 roku wię-
zienia. Następnie awansuje – zostaje 
sędzią najpierw w Sądzie Rejono-
wym w Bielsku Podlaskim, następnie 
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. 
Izabela Komarzewska – Sędzia 
Sądu Okręgowego w Białymstoku, 
skazała Ciełuszeckiego w powtórzo-
nym procesie na trzy lata więzienia 
Brandeta Hryniewicka – Sedzia 
Sądu Apelacyjnego – przewod-
nicząca składu, który utrzymał 
w mocy wyrok poprzedniej instancji 
Halina Czaban – Sędzia Sądu 
Apelacyjnego – była w skła-
dzie, który utrzymał w mocy 
wyrok poprzedniej instancji 
Andrzej Czapka – Sędzia Sądu 
Apelacyjnego – był w składzie, który 
utrzymał w mocy wyrok poprzedniej 
instancji. (NTW)
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O 18.00 podporucznik Piotr 
Wysocki wszedł na zajęcia 
taktyki w Szkole Podchorą-
żych w Warszawie. Przerwał 
zajęcia, wygłosił płomienną 
mowę. Podchorążowie wy-
biegli na miasto. Zaatako-
wali Belweder. Buntownicy 
wspólnie z mieszkańcami 
zajęli arsenał. Powstanie 
było rozpoczęte. 29 listopa-
da mija 191 lat od wybuchu 
Powstania Listopadowego. 
Jednego z najważniejszych  
zrywów niepodległościo-
wych w historii Polski. 

W roku 1795 
I Rzeczpospolita 
przestała istnieć. 
Ziemie dawne-

go wielkiego państwa zosta-
ły podzielone miedzy Rosje 
(tereny dzisiejszej Białorusi, 
Ukrainy, Litwy), Austrie (Ga-
licja z Krakowem i Lwowem, 
cala Małopolska z Kielcami), 
Prusy (Wielkopolska, Pomo-
rze, Mazowsze z Warszawa). 
W okresie wojen napoleoń-
skich państwo polskie (w okro-
jonej wersji) odżyło w postaci 
Księstwa Warszawskiego. Po 
upadku Napoleona i Kongre-
sie Wiedeńskim granice Euro-
py zostały ustalone na nowo. 
Pomorze i Wielkopolska trafiły 
pod panowanie Prus. Litwa, 
Białoruś, Ukraina pod pano-
wanie Rosji, Galicja z Lwo-
wem pod panowanie Austrii. 
Kraków i okolice stworzyły 
Rzeczpospolita Krakowska. 
Zaś na terenie części Księstwa 
Warszawskiego car, na mocy 
postanowień Kongresu Wie-
deńskiego utworzył kadłubowe 
Królestwo Polskie. Aleksander 
I został królem Polski. kadłu-
bowe państewko otrzymało 
konstytucje, jak na tamte czasy 
bardzo nowoczesna i z punk-
tu widzenia Polski korzystna. 
Niestety, jej postanowienia nie 
były przestrzegane. Powoli, 
stopniowo, kolejne prawa Po-
laków były łamane, środowiska 

patriotyczne prześladowane. 
Car nie dotrzymał tez obietnicy 
powiększenia terytorium Kró-
lestwa o ziemie na Wschodzie. 
W roku 1830 sytuacja była bar-
dzo napięta. 29 listopada oko-
ło godziny  18:00 podporucz-
nik Piotr Wysocki wszedł do 
Szkoły Podchorążych Piechoty 
w Łazienkach. Przerwał zajęcia 
z taktyki wojskowej, przemó-
wił do podchorążych (uczniów 
szkoły oficerskiej – red.). Wy-
głosił słynne przemówienie: 
„Polacy! Wybiła godzina ze-
msty. Dziś umrzeć lub zwycię-
żyć potrzeba! Idźmy, a piersi 
wasze niech będą Termopila-
mi dla wrogów”.  Podchorążo-
wie wyszli ze szkoły na miejsce 
zbiórki – pod pomnik króla 
Jana III Sobieskiego. Spi-
skowcy zaatakowali Belweder 
– rezydencję wielkiego księ-
cia Konstantego (namiestnika 
królestwa). Powstańcy zdobyli 
wówczas Arsenał. W pierw-

szych miesiącach ukształto-
wały się władze powstańcze, 
Polacy zdetronizowali cara Mi-
kołaja I z funkcji króla Polski. 
W styczniu zaczęła się wojna 
polsko-rosyjska. Jednym z jej 
najkrwawszych epizodów 
była bitwa o Olszynkę Gro-
chowską. Powstanie ostatecz-
nie upadło w październiku. 
Za koniec uznaje się upadek 
twierdzy Modlin (9 paździer-
nika 1831 roku) i twierdzy 
Zamość (21 października 1831 
roku). Przyczyna klęski była 
przewaga militarna Rosji, ale 
tez brak międzynarodowego 
wsparcia dla sprawy polskiej, 

a przede wszystkim postawa 
dowódców, którzy nie wie-
rzyli w zwycięstwo. W wyniku 
klęski jeszcze bardziej osłabło 
znaczenie Polski.  Skutkami 
klęski była wielka emigracja – 
kraj opuściło kilkanaście tysię-
cy ludzi. Część została wywie-
ziona na Sybir. Polskie dzieci 
wcielane były do armii, do 
oddziałów tzw. kantonistów. 
Krótkotrwałym skutkiem woj-
ny  była przywleczona do Pol-
ski cholera, która dziesiątko-
wała tez polska ludność. Były 
tez inne skutki, długotrwale. 
Zwiększenie skali rusyfikacji, 
likwidacja polskiego szkolnic-

twa wyższego. Rosjanie zyskali 
też uzasadnienie dla łamania 
ustaleń Kongresu Wiedeńskie-
go. Twierdzili, że robią to, bo 
Polacy to awanturnicy, którzy 
wywołali Powstanie przeciw-
ko prawowitej władzy. Samo 
Powstanie stało się tez jednak 
bardzo ważnym elementem 
kulturotwórczym, istotnym 
punktem odniesienia dla 
twórców polskiego romanty-
zmu. Historycy w ocenie sa-
mego aktu są podzieleni. Są 
opinie, że akt nie miał sensu, 
bo można było uzyskać wię-
cej prowadząc grę w ramach 
działającego, autonomicznego  
(choć mocno ograniczanego)   
bytu, jakim było Królestwo 
Polskie. Nie brak także gło-
sów, że Powstanie miało szan-
se powodzenia, zawinili kon-
kretni ludzie. Bez wątpienia 
było jednak jednym z najistot-
niejszych zrywów niepodległo-
ściowych w historii Polski.

Warszawa

Powstanie stało się bardzo ważnym 
elementem kulturotwórczym, istotnym 

punktem odniesienia dla twórców 
polskiego romantyzmu. Bez wątpienia 

było jednym z najistotniejszych zrywów 
niepodległościowych w historii Polski

Listopad to u poLaków, 
niebezpieczna pora

191 Lat temu, W WarSZaWie Wybuchło PoWStanie LiStoPadoWe

Wojciech Kossak. Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w łazienkach

fot. dom
ena publiczna
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OGŁOSZENIE

WiLLa La-neL 
reWa, uLica morSKa 17 ► POkOjE 2, 3, 4 OSObOWE

Prowadzona przez rodziców byłego reprezentanta Polski, bramkarza Tomasza 
Kuszczaka  Willa La-Nel, położona jest w Rewie 12km od Gdyni. Oferuje pokoje 
dwu i trzy-osobowe wykończone w wysokim standardzie. Każdy pokój ma wła-
sną łazienkę i wyposażony jest w telewizor LCD i internet Wi-Fi. Willa  La-Nel 
położona jest tylko 50 m od wspaniałej plaży i wybrzeża z wyśmienitymi warun-
kami do uprawiania sportów wodnych np. kite surfingu, wind surfingu. Serdecz-
nie zapraszamy  wszystkich gości chcących odwiedzić Rewę.

REWA:
położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie ko-
sakowo, na kaszubach.

piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką pucką.

Jedno z niewielu miejsc w europie 
posiadające wyśmienite warunki do 
uprawiania kait surfingu i wszystkich 
sportów wodnych.

oddalone zaledwie 12 km od Gdyni 
i 25 km od międzynarodowego lotni-
ska.

Jest to idealne miejsce do rodzinne-
go wypoczynku, z dala od codziennego 
zgiełku.

Jedną z wielu atrakcji są organizo-
wane tu zawody żeglarskie. W dniach 
24-26 lipca 2020 r. odbyły się tu Mi-
strzostwa polski i puchar polski w kite 
surfingu par (mix). a prowadzona 
przez pawła kowalskiego Reprezenta-
cja  polski w tym czasie przebywała 
w Willi  La-nel na kilkudniowym zgru-
powaniu.

Serdecznie zapraszamy!

REkLAMA

czas pandemii mocno 
uderzył w turystykę, 
wyjazdy są ograniczo-
ne, lub uniemożliwio-

ne. Jednocześnie jest nadzie-
ja, że już niebawem horror 
się skończy. A po pandemii, 
warto pomyśleć o odpoczynku 
w Polsce. Jeśli nie pasuje Ci 
wielogodzinna podróż w da-
lekie zakątki, wartym rozwa-
żenia kierunkiem jest Rewa 
– nadmorska miejscowość 
w powiecie Puckim, w gmi-
nie Kosakowo. Cisza, spokój, 
morze, a do tego… dojazd 
komunikacją miejską z Trój-
miasta! Podróż z Warszawy 
zajmie raptem 4 godziny. 
Rewa jest miejscem spokoj-
nym, bez charakterystycznego 
dla innych bałtyckich kuror-
tów gwaru, jednocześnie jest 
jednak świetnie skomuniko-
wana z Trójmiastem. Atrak-
cje miejscowości to nie tylko 
plaże i kąpielisko (choć atu-
tem jest dość płytka woda Za-
toki Gdańskiej i Puckiej oraz 
znacznie rzadsze niż w innych 
miejscach Bałtyku występo-
wanie Sinic), ale też dosko-
nałe warunki do uprawiania 
wodnych sportów, między 
innymi KiteSurfingu (warun-
ki do jego uprawiania są jed-
ne z najlepszych w Europie) 
i WindSurfingu. Atutem jest 
jedno z największych na Bal-
tykiem stężenie jodu, a także 
tereny o ogromnych walorach 
ekologicznych – cały obszar 
wokół miejscowości objęty 
jest programem Natura 2000. 
Pobliski rezerwat Mecheliń-
skie Łąki to miejsce występo-
wania wielu rzadkich roślin 
i zwierząt (głównie ptaków). 
Dla mieszkańców Trójmiasta 
Rewa to częsty cel wypadów 
na weekend. Pomaga w tym 
bezpośrednie połączenie au-
tobusowe z Gdynią. Miejsco-
wość może być też doskona-
łym miejscem do odwiedzenia 
dla mieszkańców stolicy. Naj-
szybciej do Rewy dojedziemy 
pociągiem. Podróż expressem 
do Gdyni trwa nieco ponad 
trzy godziny. Z Dworca Głów-
nego można albo dojechać 
autobusem miejskim (oko-
ło 45 minut) albo taksówką 
(Czas przejazdu 20 minut). 

(az)

a po pandemii 
spotkajmy się 
w reWie!

fot. O
D

H
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ruszyły prace na grenadierów

Był wychłodzony, zamarzał

GrochóW ► ParKoWanie i PoruSZanie Się ma być łatWieJSZe

Leżał W WodZie, W KanaLe WyStaWoWym

nowy parking, ścieżka ro-
werowa i płyty zamiast kost-
ki, zmiany na parkingu. trwa 
zapowiadany od dawna re-
mont ulicy Grenadierów. 

Trwa remont Grena-
dierów na odcinku od 
ul. Białowieskiej do 
al. Stanów Zjednoczo-

nych. „Przebudujemy chodnik 
i sygnalizację na skrzyżowaniu 
z ul. Majdańską, wyremontu-
jemy plac postojowy oraz wy-
budujemy drogę dla rowerów. 
Inwestycja realizowana jest 
w ramach budżetu obywatel-
skiego” – informuje Zarząd 
Dróg Miejskich. 

Jak informuje ZDM, po 
północno-wschodniej stronie 
ulicy, na odcinku od skrzy-
żowania z al. Stanów Zjedno-
czonych do placu postojowego 
przy ul. Majdańskiej, powstał 
fragment nowego chodnika. 
Trotuar będzie budowany do 
parkingu, a ten istniejący, przy 
jezdni, zostanie wyremon-
towany. Mieszkańcy zyskają 
krótsze i wygodniejsze dojście 
m.in. do przystanku „Osiedle 
Majdańska 02”. 

Remont przejdzie nie tyl-
ko dotychczasowy chodnik 
na odcinku do skrzyżowania 
z ul. Majdańską, ale także 
ten naprzeciwko – w rejonie 

„krzyżówki”. Zniknie stara 
kostka brukowa, którą zastą-
pią płyty chodnikowe. Dro-
gowcy przebudują i zmoder-
nizują sygnalizację  świetlną. 
Zbudują także drogę dla ro-
werów. Ścieżka powstanie po 
północno-wschodniej stro-
nie ul. Grenadierów między 
al. Stanów Zjednoczonych 
a ul. Białowieską. Na wyso-
kości wjazdu na kładkę nad 

ul. Ostrobramską drogowcy 
połączą ją  z istniejącą siecią 
dróg rowerowych. „Aby nowa 
infrastruktura była komplet-
na, przez wlot ul. Majdańskiej 
utworzymy przejazd rowero-
wy, a po wschodniej stronie 
tej ulicy wyznaczymy kontra-
pas rowerowy do ul. Darłow-
skiej” – przekonuje ZDM.

Drogowcy odnawiają też  
parking wzdłuż ul. Grena-

dierów na północ od ul. Maj-
dańskiej. „Miejsca postojowe 
wyłożymy ekokratką, a drogę 
dojazdową wyasfaltujemy. 
Zmiany także na wlocie prze-
dłużenia ul. Białowieskiej do 
głównego ciągu ul. Grenadie-
rów. „Wyspę dzielącą jezdnię 
wydłużymy i zawęzimy do 
szerokości 4 m w jej najszer-
szym miejscu, a nawierzchnię 
wlotu wymienimy tam, gdzie 

są pasy do skrętu w prawo lub 
w lewo. W bliskim sąsiedz-
twie wlotu, na wysokości 
budynku o numerze Grena-
dierów 11, utworzymy nowe 
przejście dla pieszych, które 
wyposażymy w azyl” – opisu-
ją drogowcy. Inwestycja reali-
zowana jest w ramach budże-
tu obywatelskiego. Projekt 
poparły 584 osoby – przypo-
mina ZDM. 

miał 29,5 stopnia celsjusza 
temperatury. Leżał zanu-
rzony do polowy w wodzie. 
W takim stanie znaleźli bez-
domnego mężczyznę funk-
cjonariusze Straży miejskiej 
przy Kanale Wystawowym, 
na granicy Grochowa i Sa-
skiej Kępy.

W  piątek wieczo-
rem przecho-
dzień zauważył 
b e z d o m n e g o , 

który  mógł potrzebować 
pomocy. Błyskawicznie po-
wiadomił przechodzący pa-

trol Straży Miejskiej. Straż-
nicy zaczęli przeszukiwać 
wskazane miejsce, jednak 
nie znaleźli w okolicy ni-
kogo. Jak informuje Straż 
Miejska, mając na uwadze, 
że bezdomny mógł się prze-
mieścić, nie zaprzestali po-
szukiwań. Dopiero kilkaset 
metrów dalej, kiedy podeszli 
do brzegu kanałku, zobaczyli 
człowieka, który leżał do po-
łowy w wodzie. Natychmiast 
wydostali go z wody i we-
zwali pogotowie ratunkowe. 
Mężczyzna był przytomny, 
jednak bardzo mocno wy-

chłodzony, osłabiony i nie 
mógł wydobyć z siebie słowa. 
Funkcjonariusze umieści-
li go w ciepłym radiowozie 
i okryli kocem termicznym. 
Osoba zgłaszająca, która 
była na miejscu, potwierdzi-
ła, że to ten sam mężczyzna, 
którego widziała wcześniej. 
Po chwili na miejsce przyby-
ło pogotowie. Okazało się, że 
temperatura poszkodowane-
go wynosi 29,5 stopnia Cel-
sjusza. Pogotowie zawiozło 
wychłodzonego człowieka do 
szpitala – informuje Straż 
Miejska. mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy

Prace na Grenadierów już trwają

fot. Straż M
iejska

fot. ZD
M
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Według mediów ostatnie porządki w warszawskim ratuszu 
to czystka rafała trzaskowskiego, mająca na celu skutecz-
niejsze wprowadzanie wizji prezydenta  stolicy. ta wizja to 
m. in. zwężanie ulic i ich rozbetonowywanie. nie brak jednak 
głosów, że chodzi raczej o wzmocnienie jednej opcji poli-
tycznej. nie ma w tym nic złego – mówią nasi informatorzy.

roberta Soszyńskie-
go po długich bardzo 
spekulacjach zastą-
pił Tomasz Bratek. 

Były wiceprezydent odszedł 
w sierpniu. Tomasz Bratek 
oficjalnie zastępcą Rafała Trza-
skowskiego jest od poniedział-
ku, 15 listopada. Prezydent po-
wierzył mu sprawy z zakresu: 
geodezji i katastru, gospodarki 
nieruchomościami. Nowy wi-
ceprezydent zajmuje się także 
tematyką oddawania gruntów 
w użytkowanie wieczyste w try-
bie Dekretu o własności i użyt-
kowaniu gruntów na obszarze 
Warszawy oraz w trybie ustawy 
o gospodarce nieruchomościa-
mi. W zakresie jego obowiąz-
ków są  wypłaty odszkodowań 

za nieruchomości warszawskie 
na podstawie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami. 
Z urzędu odeszła tez Justyna 
Glusman, która  przestała już 
koordynować zrównoważony 
rozwój i politykę w kwestii zie-
leni miejskiej. Jak informował 
niedawno portal Onet.pl to po-
czątek porządków Rafała Trza-
skowskiego, który ma zamiar 
przyśpieszyć pewne inwesty-
cje, między innymi zwężanie 
ulic, czy  zabetonowywanie 
ich. Według informacji „Nowe-
go Telegrafu Warszawskiego” 
sprawa nie jest tak prosta. Po 
pierwsze, sama polityka budzi 
kontrowersje. Jak twierdza 
nasi rozmówcy, po drugie cho-
dzić ma także o wzmocnienie 

j e d n e j 
opcji politycz-

n e j . – Warszawa ma być 
bastionem jednej partii, Plat-
formy Obywatelskiej – twier-
dzi nasz informator. – Malo 
tego, wcale nie musi być to 
traktowane jako coś  złego. PO 
jest główna siła opozycyjna. 
Warszawa jest największym 
miastem, w którym mamy wła-
dze. Walka z rządem PiS toczy  
się także o samorządy. Miasto 
takie jak Warszawa powinno 
być bastionem – mówi nasz 
rozmówca. Nasi informatorzy 
przypominają , że owszem, 
Robert Soszyński był przez ru-
chy miejskie traktowany jako 
hamulcowy polityki opartej 
o zwężanie ulic. Jednak  Justy-
na Glusman była zdecydowanie 
bardziej za przyspieszeniem 
w dziedzinie proekologicznych 
rozwiązań. – Trudno sobie 

wyobrazić, 
by powstrzymywała na przy-
kład zazielenianie Środkowej 
itd. Bardziej warto zwrócić 
uwagę na fakt, ze w zarządzie 
miasta pojawiają się także 
ważni ludzie dla PO – mówi. 
Faktycznie, prezydentem jest 
Rafał Trzaskowski – wice-
przewodniczący PO. W 2020 
roku kandydat na prezyden-
ta RP. Sekretarzem miasta 
(druga osoba  w mieście) jest 
Włodzimierz Karpiński, mini-
ster skarbu  w rządzie Donal-
da Tuska. Rok temu odszedł 
wiceprezydent  Paweł Rabiej, 
polityk koalicyjnej wobec PO 
Nowoczesnej. Z ratuszem po-
żegnali się też Robert Soszyń-
ski i Justyna Glusman, która 
kandydowała na prezydenta 
z ramienia ruchów miejskich. 
Osobną  kwestią jest sama 
polityka rozbetonowywania 
i zwężania ulic. Do tej sprawy 
będziemy wracać.

Jest zastepczyni 
Justyny glusman
Sprawami zielonej Warszawy 
i klimatu zamiast Justyny Glu-
sman zajmować się będzie  
Magdalena Młochowska. „za-
rządza i koordynuje realiza-
cją zadań z zakresu ochrony 
i kształtowania środowiska, 
rozwoju zieleni oraz ochrony 
powietrza i polityki klimatycz-
nej”. Magdalena Młochowska 
będzie koordynować  pracę 
Biura ochrony powietrza i po-
lityki klimatycznej oraz Biura 
ochrony Środowiska.

(Warszawski Serwis prasowy)

RatuSz

targowisko  
nad PoW
Jest umowa na opracowanie 
projektu koncepcyjnego budowy 
targowiska miejskiego u zbiegu 
ul. płaskowickiej i Braci Wagów, 
nad tunelem południowej ob-
wodnicy Warszawy. „utworzony 
projekt będzie podstawą do 
uzyskania decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy, a w ko-
lejnym etapie inwestycji do wy-
konania projektu budowlanego 
i uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę” – informuje urząd 
Dzielnicy ursynów. 

(Warszawski Serwis prasowy)

uRSYnÓW

zmiany w sercu 
śródmieścia
Drzewa, nowe place i wygodne 
chodniki, lustro wodne i zbior-
nik retencyjny w miejscu obec-
nego tunelu dla samochodów 
przy pasażu Wiecha pod Mar-
szałkowską – tak będzie wyglą-
dał rejon ulic złotej i zgoda po 
zmianach. Rozstrzygnięty został 
konkurs architektoniczny na 
koncepcję zagospodarowania 
przestrzeni w sercu Śródmie-
ścia. konkurs był dwuetapo-
wy i nieograniczony. W pierw-
szym etapie uczestnicy złożyli 
dwadzieścia trzy opracowania 
studialne. Sąd konkursowy za-
prosił do drugiego etapu sześć 
zespołów, które miały rozwinąć 
swoje propozycje po uwzględ-
nieniu uwag ekspertów. uczest-
nicy złożyli pięć prac konkurso-
wych. Sąd konkursowy oceniał 
je od 8 do 9 listopada.
 (Warszawski Serwis prasowy)

konkuRSY

wizja, czy 
wzmacnianie 
partii?

porządki w stołecznym ratuszu

fot. W
ikipedia
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sówka pójdźka w wawerskim ogrodzie

remont sokratesa
W czwartek, 25 listopada, ruszył 
kolejny etap przebudowy ulicy 
Sokratesa na Bielanach. Do 
czwartku, 2 grudnia, do godzi-
ny 4.00 zamknięta jest jezdnia 
ul. Sokratesa od ul. Wólczyńskiej 
do ul. kasprowicza. Ruch  na 
ul. Sokratesa odbywa się jedno-
kierunkowo prawym pasem jezd-
ni od ul. kasprowicza do ul. Wól-
czyńskiej. autobusy linii 114, 
121, 203, 210, 250, 712, n01, 
n02 i n58 jeżdżą objazdami.
 (Warszawski Serwis prasowy)

BIeLanY 

Dzień tramwajarza
W czwartek, 25 listopada b.r., 
obchodziliśmy Dzień tramwaja-
rza. „codziennie na ulice War-
szawy wyjeżdża 430 tramwa-
jów. każdego dnia do obsługi 
tramwajów i do utrzymania to-
rów zaangażowane są setki pra-
cowników tramwajów Warszaw-
skich. przez 24 godziny na dobę 
pracują w czterech zajezdniach 
i w zakładzie naprawczym. 
W całej firmie pracuje ponad 
3000 pracowników” – informu-
ją tramwaje Warszawskie.

(Warszawski Serwis prasowy) 

koMunIkacJa

setki pługów w akcji
411 pługów i posypywarek goto-
wych do akcji. całodobowa ana-
liza danych pogodowych i kontro-
la stanu nawierzchni dróg. Dla 
służb oczyszczania miasta sezon 
zimowy już trwa – informuje urząd 
miasta. za 1500 km dróg, czyli 
wszystkie ulice, którymi kursują 
autobusy komunikacji miejskiej, 
odpowiada zarząd oczyszczania 
Miasta. W przypadku długotrwa-
łych, intensywnych opadów śnie-
gu do odśnieżania i posypywania 
ulic zoM wyśle nawet 306 płu-
gów i posypywarek.

(Warszawski Serwis prasowy)

zIMa

Z igliwia patrZyły na niego dZikie oCZy

niecodzienne historie mogą 
przydarzyć się, gdy miesz-
kamy w domu jednorodzin-
nym. We wtorkowy wieczór 

przekonał się o tym mieszkaniec 
Wawra. Jak informuje Straż Miej-
ska, mężczyzna wypuścił  do ogrodu 
swojego psa. przy jednym z drzew 
pupil zaczął szczekać. W stercie 
liści i igliwia cos się ruszało. Wła-

ściciel posesji, gdy podszedł bliżej, 
zauważył wpatrzone w siebie oczY. 
Jak relacjonuje Straż Miejska, pod 
igliwiem siedział wystraszony ptak. 
Mężczyzna wezwał eko patRoL 
Straży Miejskiej. okazało się, że 
jest to sowa pójdźka. Strażnicy 
schwytali apatycznego ptaka. Wsa-
dzili go do transporterka i zawieźli 
do ptasiego azylu w zoo. tam sowa 

dostała niezbędną pomoc. pójdźka 
zwyczajna (athene noctua). Śred-
niej wielkości ptak. Mieszka w eu-
ropie, azji, afryce. W polsce rzadko 
spotykana.  Jak przypomina Straż 
Miejska, głos terytorialny samca 
to przeraźliwe, wysokie „guuk” lub 
„puuijć” (kojarzące się ze słowem 
„pójdź” – stąd polska nazwa). 

(źródło: Straz Miejska)

Starsza pani 
w okularach 
zniszczyła mu auto

Do pięciu lat 
pozbawie -
nia wolności 
grozi star-

szej pani w okularach 
i szarych spodniach, 
która celowo zniszczy-
ła zaparkowany pod jej 
domem samochód. 

Właściciel fiata mu-
siał przeżyć niemały 
szok, gdy przed blokiem 
na Mokotowie zobaczył 
swoje zaparkowane auto. 
Ktoś  samochód uszkodził. 
Na karoserii były wgniecenia 
i zarysowania. Straty wyniosły 
2500 złotych. Jak informuje 
Komenda Stołeczna Policji, 
sprawą zajęli się policjanci 
z mokotowskiego wydziału do 
walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu. Wszystko wska-

zywało, iż zniszczenia 
ktoś dokonał umyślnie. Ale 
wielki był szok funkcjonariu-
szy, gdy na nagraniu potwier-
dzili iż owszem, sprawca dzia-
łał celowo. A raczej… działała. 
Z nagrania monitoringu wy-
nikało, że pojazd uszkodzi-
ła… starsza pani w okula-

rach, w zielonej 
puchowej kurtce i szarych 
spodniach. Po zdarzeniu sta-
ruszka weszła do ostatniej 
klatki bloku. Idąc dalej tym 
tropem, policjanci dotarli do 
zamieszkującej tam 77-latki. 
Starsza pani zdecydowanie 
zaprzeczała, jakoby miała 

dopuścić się przestęp-

stwa. Poli-
cjanci jej nie uwierzyli. Zatrzy-
mali staruszkę, zawieźli ja na 
komendę. Tam zaprezentowa-
li nagranie z monitoringu. Po 
jego obejrzeniu 77-latka przy-
znała się do winy. Tłumaczyła, 
iż nie chciała zniszczyć auta, 
jedynie oparła się o samo-

chód. Kobieta usłyszała 
zarzuty. Materiały 
w tej sprawie wraz 
z aktem oskarżenia 
zostały przekazane 
do mokotowskiej 
prokuratury. Po za-
twierdzeniu przez 
prokuratora trafią 
one do sądu. Kobiecie 
grozi kara do 5 lat wię-
zienia – podsumowuje 
Policja.

Przesądził monitoringniezbity dowód
77-latka zaprzeczała, by niszczyła samochód. policjanci zawieźli ją na komendę. pokazali nagranie. po jego obejrzeniu staruszka przy-znała się do winy

Bez względu na wiek

Senior przestępcą?!

przestępstwa seniorów są szokują-

ce, jednak wbrew pozorom w War-

szawie i na Mazowszu zdarzają się 

całkiem często, choć wśród kobiet 

zdecydowanie rzadziej

80-ka w celi?Grozi jej 5 lat
nie znamy motywów, jakimi kierowała się 77-latka niszcząc cudze auto. za swój naganny czyn starszej pani z Mokotowa grozi kara do pięciu lat więzienia

SPORY SZOK 
mieSZKańca 
moKotoWa

fot. Straż M
iejska

zdjęcia Pixabay
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Już 95. przypadków 
wścieklizny potwierdził 
Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii na mazowszu. Kolejne 
w Gródku (gm. Policzna, 
pow. zwoleński), Karczewie 
i otwocku. Pilnujmy siebie 
i naszych zwierząt! 

We wtorek, 24 listo-
pada Wojewódzki 
Lekarz Wetery-
narii potwierdził 

przypadki wścieklizny u trzech  
lisów. Pierwszy przypa-
dek w miejscowości Gródek 
w gminie Policzna, w powiecie 
zwoleńskim. Dwa pozostałe 

w powiecie otwockim – w Kar-
czewie i w samym Otwocku. 
W tym roku wściekliznę lekarz 
weterynarii potwierdził u 95. 
zwierząt w województwie ma-
zowieckim (u 8. w Warsza-
wie). Potwierdzone przypadki 
to 84 lisy, 4 koty, 3 psy, 2 je-
noty, sarna i nietoperz. 

Wścieklizna to ciężka za-
kaźna choroba ssaków, któ-
ra po wystąpieniu objawów 
jest zawsze śmiertelna. Zara-
zić można się przez kontakt 
z chorym zwierzęciem. W ra-
zie kontaktu z podejrzanym 
zwierzakiem (bądź ugryzienia) 
musimy niezwłocznie udac się 

do lekarza. Seria zastrzykow 
z surowica może uratować 
nam zycie! W przypadku zwie-
rząt domowych ratunkiem sa 
szczepienia profilaktyczne. 
U kotów zalecane – raz w roku 
u wychodzących, co 2-3 (naj-
lepiej co 2) lata u niewycho-
dzących. U psów obowiązko-
we raz w roku. Na obszarze 
zagrożonym wścieklizną nie 
wolno organizować wystaw 
psów, kotów ani innych ssa-
ków. Nie wolno organizować 
targów zwierząt. Zakazane jest 
wypuszczanie kotów z domów. 
Psy możemy prowadząc wy-
łącznie na smyczy! 

Objawami wścieklizny jest 
rozdrażnienie, czasem wście-
kłość, połykanie niejadalnych 
przedmiotów (kamienie), wo-
dowstręt, dezorientacja, tocze-
nie śliny. Czasem apatia. Cho-
roba atakuje układ nerwowy 
i mozg, prowadząc do śpiączki, 
następnie śmierci. W historii 
tylko raz – na początku stulecia 
– udało się wyleczyć człowieka 
(młoda dziewczynę)  z wściekli-
zny po wystąpieniu objawów. 

Na Mazowszu dobiega koń-
ca jesienna akcja szczepienia 
lisów przeciwko wściekliźnie 
w województwie mazowiec-
kim. Szczepionka będzie wy-
kładana ręcznie oraz zrzuca-
na z samolotów na lasy, pola 
i łąki. Przynęty ze szczepionką 
nie wolno dotykać. Zwierzęta 
nie przyjmą tych z zapachem 
człowieka. Przez dwa tygodnie 
od wyłożenia szczepionki na-
leży zachować ostrożność pod-
czas wyprowadzania zwierząt.

Mazowsze

Najwięcej przypadków 
stwierdzono u lisów

fot. Pixabay

Działka w Częstochowie, dla dewelopera, 
w atrakcyjnej lokalizacji, blisko jasnej Góry (!) 
warunki zabudowy wielorodzinnej. Powierzchnia 
6600 m2. Cena za m²: 700 zł. Możliwość doku-
pienia sąsiednich działek i powiększenie po-
wierzchni do 15800 m2. Cena do negocjacji. 

Więcej informacji udzielam telefonicznie, 
tel. 503310809

OGŁOSZENIE

Jasna Góra

działka

atrakcyjna działka 
niedaleko najważniejszego 
polskiego sanktuariuM! 

REkLAMA

TRZY LISY 
Zarażone 
WścieKLiZną 
na maZoWSZu

zaraza w regionie 
wciąż nie odpuszcza
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dLacZeGo SPraWa ciełuSZecKieGo JeSt SKandaLem

SIEdEm wymIarów 
(NIE)SprawIEdlIwOścI

fot. Pixabay

haniebny proces przedsiębiorcy mirosława ciełuszeckiego  trwa już prawie 20 lat. obciąża zarówno sądownictwo  iii rP jak i prokuraturę dobrej zmiany. 
W skrótowym artykule przypominamy dlaczego sprawa ta jest skandalem.

W czwartek, 25 li-
stopada, w Są-
dzie Apelacyjnym 
w Białymstoku 

odbyła się rozprawa w opisy-
wanym przez nas od lat proce-
sie Mirosława Ciełuszeckiego. 
Wyrok miał zapaść w piątek, 
a więc już po oddaniu bieżą-
cego numeru do druku.  Oto 
kilka aspektów ukazujących 
skandaliczność całej sprawy. 
Poczynając od przewlekłości 
postępowania, poprzez jego 
przebieg, na absurdalnych za-
rzutach kończąc. 

Po pierwsze 
– maltretowanie człowieka 

Zostawmy na chwilę roz-
ważania na temat winy, bądź 
niewinności Mirosława Ciełu-
szeckiego. Nie patrzmy na to, 
czy czynów, które zarzucała 
mu prokuratura przedsiębior-
ca się dopuścił, czy nie. Bo 
największym skandalem jest 
fakt, ze proces trwa lat prawie 
dwadzieścia i końca tej spra-
wy nie widać. Rzecz dotyczy 
przestępstwa gospodarczego, 
zagrożonego karą kilku lat 
więzienia. A więc gdyby został 
skazany po szybkim procesie, 
odsiedział wyrok np. trzech lat 
pozbawienia wolności, potem 
mógłby zacząć życie budować 

na nowo. Generalnie – pod-
stawowym naszym prawem, 
jest prawo do UCZCIWEGO 
I SZYBKIEGO PROCESU. Jak 
człowiek zrobi cos niezgod-
nego z prawem, nagannego 
– musi odpowiedzieć. Ale po 
procesie z prawem do obrony, 
wysłuchania stron. I przede 
wszystkim musi być to proces 
szybki. Jesteś winny? Ponosisz 
karę. Niewinny? Uniewinniają 
Cię. Przewlekłość postępowa-
nia nie powinna mieć miejsca. 

Po drugie 
– rażące błędy procesowe

Także pomijając samą winę, 
bądź niewinność Mirosława 
Ciełuszeckiego – w tej sprawie 
szokują rażące błędy prokura-
tury, sądu, biegłych. Po kolei 
– ktoś (prokurator, sędziowie, 
biegły?) zgubił dokumenty. 
Dane firmy Mirosława Cie-
łuszeckiego. „Przypadkiem” 
były to dowody obrony. Znaj-
dowały się na komputerze 
stacjonarnym. Nie w laptopie, 
na tablecie, przenośnym dys-
ku, ale w stacjonarnym, du-
żym komputerze. Wiadomo, 
iż sprzęt ten zaginął. W pro-
cesie opinie wydawali biegli 
niekompetentni (przelew ELI-
XIR kojarzył im się z płynem) 
albo… nieuprawnieni. Choćby 

Janusz M., który uprawnień 
biegłego był dyscyplinarnie 
pozbawiony. 

Po trzecie – 
możliwość pułapki prawnej 
Powyższe argumenty wska-

zują, że nawet jeśli Ciełuszecki 
byłby winny, sprawa i tak jest 
potężnym skandalem. Teraz 
przyjrzyjmy się samej historii. 
W Polsce prowadząc biznes 
trzeba być trochę saperem. 
Łatwo o błąd. Prawo zmienia 
się co i rusz. Ciełuszecki o tym 
wiedział. Więc, planując trans-
akcję (chciał sprzedać swoja 
działkę swojej firmie, by pod-
nieść kapitał spółki) zwrócił 
się do profesjonalnego rzeczo-
znawcy, który wydal w spra-
wie opinie. Wg niej plano-
wana transakcja była zgodna 
z prawem. Potem prokuratura 
uznała inaczej. Czyli można 
stwierdzić, że przedsiębiorca 
został wpuszczony w pułap-
kę. Prokuratura zarzuciła mu 
działanie na niekorzyść firmy, 
oszustwo itd. Tymczasem, co 
przyznał przy rozpatrywaniu 
kasacji Sąd Najwyższy, nawet 
jeśli dane działanie byłoby 
bezprawne, ale przedsiębior-
ca podejmował decyzję  na 
podstawie opinii prawnej, wg 
której działał zgodnie z pra-

wem, nie wolno go uznać za 
winnego. 

Po czwarte 
– działanie na nie(korzyść) 

spółki 
Ciełuszeckiego prokuratura 

oskarżyła o działanie na nie-
korzyść własnej spółki. Miro-
sław Ciełuszecki był jej głów-
nym właścicielem, prezesem 
zarządu. Oczywiście – może 
się zdarzyć, że ktoś działa na 
szkodę własnej firmy. Jak było 
w tym wypadku? Cieluszecki 
sprzedał (na podstawie opinii 
prawnej, wg której wszystko 
było zgodne z prawem) swoja 
działkę, swojej firmie. Pienią-
dze z transakcji przekazał… 
z powrotem (z nawiązką) na 
konto SWOJEJ FIRMY. A wiec 
spółka Farm Agro Planta kupi-
ła działki (więc zdobyła cenne 
nieruchomości) nie tracąc przy 
tym ANI ZLOTOWKI. Bo pie-
niądze (z nawiązką!) wróciły na 
jej konto, a kapitał spółki został 
podwyższony. JESZCZE RAZ 
PODKRESLMY – w wyniku 
DZIALALNOSCI „NA NIEKO-
RZYSC” spółka CIełuszeckie-
go zyskała działki na granicy 
z Białorusią z terminalem prze-
ładunkowym, i zwiększyła ka-
pitał.  Ciekawa to szkoda, pole-
gająca na zwiększeniu kapitału! 

po piąte 
– nieruchomości w istocie 

bardzo cenne
Jednym z argumentów 

oskarżenia było sprzedanie 
działki za ponoć zawyżoną 
cenę. Rzecz w tym, że  oskar-
życiele brali pod uwagę ceny 
zwykłych działek na podlaskiej 
wsi. Tymczasem działki Ciełu-
szeckiego znajdowały się na 
granicy z Białorusią. Znajdo-
wał się na nich terminal prze-
ładunkowy torów szerokich na 
wąskie. 

Po szóste 
– podatki zapłacone 

Na transakcji nie stracił też  
Skarb Państwa – bo przed-
siębiorca zapłacił od niej od-
powiednie podatki. Od kwoty 
rzekomo zawyżonej. 

po siódme 
– czy można oszukać samego 

siebie? 
Najbardziej absurdalnym 

zarzutem jest jednak rzekome 
oszustwo. Cieluszecki miał 
wprowadzić w błąd prezesa 
firmy. Rzecz w tym, że owym 
prezesem był… on sam. I wła-
śnie tego dotyczy czwartkowa 
rozprawa przez Sądem Apela-
cyjnym w Białymstoku.

(red)

Zarzut rzekomego oszustwa jest absurdalny. Cieluszecki miał wprowadzić w błąd prezesa firmy. 
Rzecz w tym, że owym prezesem był… on sam. I właśnie tego dotyczyła czwartkowa rozprawa 

przez Sądem Apelacyjnym w Białymstoku

JESZCZE RAZ PODKREŚLMY – w wyniku DZIAŁALNOŚCI „NA NIEKORZYŚĆ” spółka Ciełuszeckiego 
zyskała działki na granicy z Białorusią z terminalem przeładunkowym, i zwiększyła kapitał. 

Ciekawa to szkoda, polegająca na zwiększeniu kapitału! 

Największym skandalem jest fakt, ze proces trwa prawie dwadzieścia lat i końca tej sprawy nie widać
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były wicepremier 
Jarosław Gowin 
w poważnym sta-
nie trafił do szpi-

tala. Lider Porozumienia 
wg doniesień medialnych 
cierpi na depresje. 

Prof. Jarosław Gowin 
jest filozofem, od 2005 
roku działa politycznie. 
Był senatorem VI Kadencji 
(2005-2007) z ramienia 
Platformy Obywatelskiej. 
W kadencjach VI (2007-
2011) i VII (2011-2015) 
Sejmu również 
był przedsta-
wicielem PO. 
Po odejściu 
z partii Jana 
Rokity został 
nieformalnym 
liderem frakcji 
konserwatyw-
nej. W roku 
2011 został mi-
nistrem spra-
wiedliwości. Po konflik-
cie w ramach PO  w 2013 
roku założył swoją partię 
– Polska Razem. Formacja 
o profilu konserwatyw-
no-liberalnym po kilku 
latach zmieniła nazwę na 
Porozumienie. 

Ugrupowanie Gowina 
bez sukcesu startowało 
w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. W wy-

borach 2015 roku tworzy-
ło Zjednoczona Prawice 
z PiS i Solidarna Polska. 
Poparło Andrzeja Dudę 
w wyborach prezydenc-
kich, ugrupowania wspól-
nie startowały do Sejmu 
i Senatu. Gowin został wi-
cepremierem i ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. W kwietniu 2020 
roku Porozumienie sprze-
ciwiło się wyborom koper-
towym, a Gowin na krótko 
odszedł z rządu. Potem 

powrócił. Jed-
nak w sierpniu 
2021 roku pre-
mier zdymi-
sjonował Go-
wina. Polityk 
miał budować 
formacje cen-
troprawicowa 
razem z ma-
łymi ugrupo-
waniami pra-

wicowymi oraz Polskim 
Stronnictwem Ludowym. 
Na razie jednak, choć za-
potrzebowanie na umiar-
kowanie konserwatywna 
sile jest widoczne w son-
dażach, partia taka nie po-
wstała. W środę, 24 listo-
pada Jarosław Gowin trafił 
do szpitala. Nieoficjalnie 
powodem jest poważna 
depresja.

gowin w szpitalu. 
z powodu 
depresji

Jeśli dotychczasowe tąp-
niecie na polskiej scenie 
politycznej się utrzyma, 
w przyszłym Sejmie 

rząd wyłoniony będzie w ra-
mach koalicji różnych ugru-
powań. 

Prawo i Sprawiedliwość 
mocno traci w wyborczych 
sondażach. Partia rządząca 
ma potężny problem z inflacja 
i drożyzną. Drugim kłopotem 
jest wciąż szalejąca pandemia 
COVID-19. Do tego dochodzi 
krucha większość w parla-
mencie, kompromitacja przy 

reformach sadow, których 
(reform) nie było. Wreszcie 
afery, w tym ostatnia, z po-
słem Mejza. To wszystko spra-
wia, że partia rządząca straciła 
w sondażach w sposób trwały. 
Nie zyskuje też jednak opozy-
cja, dystans miedzy partiami 
opozycyjnymi a formacją rzą-
dząca jest na stałym poziomie. 
Nie powstało wciąż jeszcze 
ugrupowanie centroprawi-
cowe, o którym w kuluarach 
mówiło się od miesięcy. Miało 
ono skupiać konserwatystów 
z PO, Porozumienie Jarosława 

Gowina, a przede wszystkim 
Polskie Stronnictwo Ludowe. 
A jeśli ktokolwiek poszerza 
szeregi, to armia ludzi niezde-
cydowanych. Wiele wskazuje 
na to, że w kolejnych elek-
cjach frekwencja będzie bar-
dzo niska. Co to oznacza? Naj-
prawdopodobniej pierwsze 
miejsce w wyborach zajmie 
Prawo i Sprawiedliwość, któ-
re jednak nie odwojuje Sena-
tu, dodatkowo nie zdobędzie 
większości w Sejmie. Będzie 
konieczność budowy koalicji 
rządowej.

PoWażny Stan byłeGo 
WicePremiera

W KoLeJnym SeJmie będą tWorZone KoaLicJe?

koniec dominacji Pis, 
nadal słabizna Po i reszty

Tempo wzrostu cen jest naj-
szybsze od dwudziestu lat. 
W październiku i listopadzie  
Rada polityki pieniężnej za-

skoczyła rynek, podnosząc refe-
rencyjną stopę procentową o 40 
punktów bazowych do 0,5 proc, 
a w listopadzie o 75 pb. do 1,25 
proc. to prawdopodobnie nie koniec 
wzrostów. analitycy spodziewają się 
bowiem wzrostu inflacji do nawet 8 

proc. tuż przed podniesieniem stóp 
prezes nBp i przewodniczący Rpp, 
prof. adam Glapiński, zapewniał, 
że podwyżek nie będzie. Bo jego 
zdaniem inflacja ma charakter po-
dażowy, czyli  wynika z globalnych 
czynników. częściowo miał racje – 
czynnikiem globalnym jest   wzrost 
cen energii czy paliw. ale są tez inne 
powody. na przykład  wynikający ze 
zwiększonej o zwiększony popyt ze 

strony konsumentów. W efekcie 
drożeje także żywność oraz  inflacja 
bazowa. efektem wysokiej inflacji 
w polsce i nieprzejrzystej komuni-
kacji banku centralnego z rynkiem 
jest osłabienie złotego. zwłaszcza 
do dolara – od początku roku polska 
waluta straciła do amerykańskiej 
niemal 11 proc. Do euro „tylko” nie-
co ponad 3 proc. 

(źródło: ntW, newseria)

fot. Pixabay

  PieniądZe ► infLacJa rośnie, Złoty traci do doLara

Drożyzna króluje na dobre

lat Jarosław 
gowin był 
wicepremierem 
w rządzie Pis. 
W gabinecie Po 
był ministrem 
sprawiedliwości
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budowa scen-
tral izowanego, 
e u r o p e j s k i e g o 
państwa fede-

ralnego – to jedna z za-
powiedzi nowej koalicji 
rządowej w Niemczech. 
Nowe państwo miałoby 
zmienić, a w zasadzie za-
stąpić niewydolną obec-
nie Unie Europejską.  
W Niemczech w środę, 24 
listopada powstała – już 
formalnie – koalicja rzą-
dowa partii SPD (socjal-
demokraci), Zieloni i FDP 
(liberałowie). Formacje 
wśród wielu zapowiedzi 
zadeklarowały też wspar-
cie dla idei  państwa Eu-
ropa. Nowa federacja eu-
ropejska jest pomysłem, 
który od lat budzi wiele 
emocji.  Zwolennicy idei 
jednego państwa wska-
zują na słabość struktury, 
w której wszelkie decyzje 
muszą być podejmowa-
ne za zgodą  poszczegól-
nych państw. Przeciwnicy 
przede wszystkim mówią  
o zagrożeniu dla niepod-
ległości państw narodo-

wych. Problemem dla kon-
serwatystów jest mocny 
ideologiczny skręt w lewo 
w całej Unii Europejskiej. 
Strukturze zbudowanej 
przez konserwatystów, 
jednak dziś zdominowanej 
przez lewice i obyczajo-
wych liberałów. Wątpliwo-
ści budzi także tzw. kryzys 
demokracji we Wspólno-
cie. Rządzą nią urzędy 
wyłonione na podstawie 
uzgodnień, a nie demo-
kratycznych wyborów. 
Najsilniejsza role w UE 
odgrywają Niemcy. W śro-
dę 24 listopada  trzy partie 
zawarly koalicje rzadowa. 
Obok zwycięskich w wy-
borach socjaldemokratów 
z SPD rząd wspoltworza  
Zieloni z liberałami FDP. 
Przedstawiciel Zielonych 
Ana Lena Baerbock stanie 
na czele MSZ. Obok stara-
no o europejskie państwo 
możemy spodziewać się 
bardziej asertywnej poli-
tyki wobec Wladimira Pu-
tina, ale także zwiększenia 
nacisku  na politykę pro-
ekologiczna.

europejskie 
państwo federalne

Koniec rządowych ne-
gocjacji w Niemczech. 
W środę, 24 listopada 
liderzy trzech ugru-

powań – socjaldemokratycznej 
SPD, Zielonych i liberalnej FDP 
podpisali umowę koalicyjną. 
Kanclerzem zostanie socjalde-
mokrata, Olaf Scholz. Szefem 
MSZ – Anna Lena Baerbock 
z Zielonych. W Niemczech 
wrześniowe wybory nieznacz-

nie wygrała socjaldemokratycz-
na partia SPD przed chrześci-
jańsko-demokratyczną koalicją 
CDU/CSU (najgorszy wynik 
w historii, poniżej 25 proc.), 
przed Zielonymi, liberałami 
z FDP oraz Alternatywą dla 
Niemiec z AFD. Po wyborach 
rozważane były trzy scenariu-
sze. Najmniej prawdopodobna 
była wielka koalicja chadeków 
z socjaldemokratami. Zdecy-

dowanie bardziej realny  sojusz 
sygnalizacji świetlnej (niem. 
Ampel), czyli czerwoni-żółci-
-zieloni, a więc SPD, Zieloni, 
FDP. Lub koalicja Jamajka, 
a więc czarni (CDU/CSU), Zie-
loni i żółci (FDP). Ostatecznie 
w środę, 24 listopada, dwa 
miesiące po wyborach, klamka 
zapadła. W Niemczech rządzić 
będzie koalicja sygnalizacji 
świetlnej (ampel).

JeSt ceL noWeJ, niemiecKieJ KoaLicJi

KoaLicJa SyGnaLiZacJi śWietLneJ

niemcy 
mają rząd

Jak informowały media, 
Nu stwierdzono w Bot-
swanie i Południo-
wej Afryce (Afryka) 

oraz w Hong Kongu (Azja).  
Jak twierdzą eksperci jego 
liczba kolców może świad-
czyć o większej zakaźności 
i śmiertelności mutacji. Jest 
także wersja bardziej opty-

mistyczna. Być może wa-
riant nie będzie tak łatwo 
się rozprzestrzeniać właśnie 
z uwagi na jego skompliko-
wanie. Badania nad „NU” 
trwają. Eksperci apelują, by 
go nie lekceważyć. Zdaniem 
wirusologów B.1.1529 może 
być znacznie groźniejszy  niż 
wszystkie znane dotąd wa-

rianty wirusa SARS-COV-2. 
Tymczasem walka z wirusem 
na świecie wciąż nie została 
zakończona. W Izraelu szy-
kują się do piątej już fali. 
W Polsce kulminacyjne roz-
miary przybrała fala czwarta. 
W Austrii władze wprowadzi-
ły lockdown także dla osób 
zaszczepionych. W Czechach 

zaś wprowadziły stan wyjąt-
kowy. Chorują także osoby  
zaszczepione, jednak jeśli 
chodzi o najcięższe i śmier-
telne wypadki druzgocąco 
większość (ok. 96 proc.) sta-
nowią niezaszczepieni. Czy 
nowy wariant może dopro-
wadzić do całkowitej kata-
strofy?

  „nu”. noWe i WieLKie ZaGroZenie?

Wariant coViD-a odporny na szczepionki
W Botswanie, 
w Afryce naukowcy 
odkryli nowy wariant 
koronawirusa 
B.1.1529, nazwany 
potocznie wirusem 
„NU”. Wariant ten 
może być wysoce 
zaraźliwy i odporny 
na szczepionki 
przeciwko COVID-19.
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trzaskowski mówi tak

Legia PrzegryWa 
koLeJny Mecz

Po serii 
zwycięstw 
i porażek, 
przyszły 
remisy…

PiłKarSKie miStrZoStWa euroPy W WarSZaWie?

nieKońcZący Się KoSZmar
futSaL 
WarSZaWSKie KLuby 
daJa rade…

Warszawa będzie 
się ubiegać o pra-
wo do organizacji 
Turnieju Fina-

łowego Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Kobiet w 2025 
r. Prezydent Rafał Trzaskow-
ski podpisał deklarację w tej 
sprawie. „Prawo do organi-
zacji kobiecych mistrzostw 
Euro 2025 to szansa promo-
cyjna nie tylko dla Warszawy, 
ale także dla całego regionu. 

Jednak aby otrzymać status 
miasta-gospodarza miasto 
musi przygotować i opracować 
wiele dokumentów, m.in. pla-
ny, kosztorysy i mapy, które 
będą dotyczyły różnych kwe-
stii, od promocyjnych, trans-
portowych i zakwaterowania, 
formalno-prawnych, aż po in-
frastrukturalne. Trzeba też pa-
miętać, że kobiece Euro 2025 
to nie tylko mecze najlepszych 
europejskich drużyn, ale także 

imprezy towarzyszące i wyda-
rzenia związane z przygotowa-
niem mistrzostw oraz ich or-
ganizacją” – informuje urząd 
miasta. Polska jest jednym 
z pięciu kandydatów na gospo-
darza kobiecych mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Decy-
zję, które z państw będzie peł-
niło rolę gospodarza Komitet 
Wykonawczy UEFA podejmie 
w grudniu 2022 roku.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Legia Warszawa zre-
misowała w 12 kolej-
ce ekstraklasy Futsalu 
z drużyną FC Toruń 

1:1. Po czterech wygranych na 
początku rozgrywek, sześciu 
porażkach i dwóch remisach 
zajmuje dziesiąte miejsce 
w tabeli. Dziewiąty jest AZS 
UW Wilanów.

Najpierw imponująca seria 
wygranych i czołówka tabeli. 
Potem seria porażek, wreszcie 
remisy. W sobotę, 20 listo-
pada Legia Warszawa zremi-
sowała z FC Toruń 1:1. Gola 
dla legionistów zdobył w 14 
minucie Mateusz Olczak. Wy-
równał w 35 minucie  Daniel 
Gallego. Legioniści kapitalnie 
zaczęli sezon, wygrali cztery 
mecze, potem przegrali sześć 
kolejnych spotkań. Przełama-
nie nastąpiło w Białymstoku, 
gdzie legioniści zremisowali 
ze Słonecznym Stokiem 2:2. 
Potem odnotowali kolejny re-
mis, tym razem z FC Toruń 1:1. 
Legioniści zajmują 10 miejsce 
w tabeli. Natomiast 9 miejsce 
zajmuje (również z 14 punkta-
mi) AZS UW Wilanów, który  
ostatnio przegrał z Futsalem 
Leszno. 28 listopada Legia 
w Chojnicach zmierzy się 
z Red Devils. Dzień wcześniej 
w sobotę 27 listopada AZS UW 
Wilanów podejmie LSSS Lę-
bork. AZS UW Wilanów jest 
dziewiąty, Legia zajmuje miej-
sce dziesiąte.

zrzucili czarnych 
z pozycji lidera!
koszykarze Legii po dramatycz-
nym meczu pokonali w Warsza-
wie Serleckich  czarni Slupsk 
68:66. pierwsza kwartę nie-
znacznie wygrali legioniści, 
w drugiej zdecydowanie, w trze-
ciej i czwartej przegrali, ale 
ostateczny wynik to dwupunk-
towa wygrana warszawskiego 
zespołu. W drużynie gospodarzy 
fenomenalne zawody rozegrał 
Stahinja Jovanovic, który zdobył 
aż 30 punktów. po meczu Legia 
jest na miejscu ósmym w tabeli. 
Sierleccy stracili pozycję lidera. 
teraz „zielonych kanonierow” 
czeka przerwa. kolejne mecze 
to 4 grudnia z kingiem w Szcze-
cinie, 8 grudnia z parma perm 
w ramach FIBa europe cup. Le-
gia Warszawa – Grupa Sierleccy 
czarni Słupsk 68:66 (22:20, 
16:9, 19:22, 11:15).  (az)

trefl bez szans 
w Warszawie

zespół projektu Warszawa pew-
nie wygrał w miniona niedziele 
na torwarze z treflem Gdańsk 
3:0 (25:21, 25:20, 25:20). 
podopieczni andrei anastasie-
go od początku kontrolowali 
spotkanie. to ich druga wygra-
na 3:0 i szósta w tym sezonie. 
ekipa projektu zajmuje piąte 
miejsce w tabeli plus Ligi z do-
robkiem 18 punktów. zaliczyła 
6 zwycięstw, 3 porażki. 2 razy 
siatkarze z Warszawy wygrali 
3:0, 3 razy 3:1, raz 3:2. 1 raz 
drużyna projektu przegrała 
2:3, 2 razy 0:3. na pierwszym 
miejscu w tabeli jest Grupa 
azoty zakSa kędzierzyn koźlę 
z 25 punktami. W najbliższej 
kolejce w piątek 26 listopada 
zespół z Warszawy jedzie do 
Suwalk, gdzie zmierzy się ze 
Ślepskiem Malow Suwałki.

DoBRa paSSa tRWa 

SIatkÓWka

Jeśli ktoś narzekał, ze 
Legia Czesława Mich-
niewicza gra słabo, dziś 
powinien pójść na kola-

nach do świątyni i przeprosić. 
Bo za poprzedniego szkole-
niowca mistrzowie Polski w li-
dze grali tragicznie, ale choć 
zaliczyli awans i piorunują-
cy początek w Lidze Europy. 
Wygrane ze Spartakiem i Le-
icester były najjaśniejszymi 
punktami sezonu. Teraz le-
gioniści przegrywają wszystko 
w lidze, w Europie niestety też. 
Sezon jest najgorszy od… 85 
lat! nie inaczej było w Leice-
ster 1:3. W 11 minucie bramkę 
dla gospodarzy strzelił niepil-
nowany Daka. W 21 minucie 
Maddison ośmieszył całą  linię 

defensywna Legii i podwyż-
szył na 2:0. 5 minut później 
po faulu w polu karnym sędzia 
podyktował „jedenastkę” dla 
Legii. Wykorzystał ja Mlade-
novic. W 33 minucie po rzucie 
różnym niepewnie interwe-
niował Miszta, a Ndidi zapew-
nił gospodarzom prowadzenie 
3:1. Wynik nie zmienił się już 
do końca meczu. 

Leicester - Legia Warsza-
wa 3:1 (3:1)

1:0 Daka (11’), 
2:0 Maddison (21’),
2:1 Mladenovic (26’k)
3:1  Ndidi (33’)

Leicester: Kasper Schme-
ichel - Timothy Castagne, Ca-

glar Soyuncu, Jonny Evans, 
Luke Thomas - Boubakary So-
umare (62’ Kiernan Dewsbu-
ry-Hall), Wilfred Ndidi - Ha-
rvey Barnes, James Maddison 
(62’ Ayoze Perez), Ademola 
Lookman (85’ Marc Albrigh-
ton) - Patson Daka (85’ Kele-
chi Iheanacho)

Legia Warszawa: Ceza-
ry Miszta - Filip Mladenović 
(71’ Kacper Skibicki), Ma-
teusz Wieteska, Artur Ję-
drzejczyk, Matias Johansson 
(46’ Mateusz Hołownia), Yuri 
Ribeiro - Luquinhas (78’ To-
mas Pekhart), Andre Martins 
(71’ Jurgen Celhaka), Bartosz 
Slisz, Ernest Muci - Mahir 
Emreli (78’ Szymon Włodar-
czyk)
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