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Ubiegłotygodniowy wypadek miejskiego autobusu w Warszawie 
to przykład dziurawego systemu nadzoru przy zatrudnianiu kie-
rowców. Z łatwością przeszedł przez niego mało doświadczo-
ny szofer ze skłonnością do naruszania przepisów drogowych 
i  zażywania amfetaminy. Umowa, którą Rafał Trzaskowski 
podpisał z niemiecką firmą Arriva, zatrudniającą Tomasza U., 
jest warta 291 mln zł. Zapłacą za nią warszawiacy. s.2

W 2018 r. Aneta Z., Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, straciła prawo do opieki nad swoim 
malutkim synkiem. Dlaczego? Gdy zostawiła go pod opieką 13-letniej córki, doszło do nie-
szczęśliwego wypadku – chłopczyk się poparzył. W rok później brytyjski sąd zgodził się na jego 
adopcję przez… parę gejów! Mama protestowała, ale nie miała nic do powiedzenia. Czy wkrótce 
to samo może zdarzyć się w Polsce? s.5
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W poniedziałek Warszawę nawiedziły 
ulewne deszcze. Po raz drugi w ostatnich 

tygodniach Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało 
się na zrzut nieoczyszczonych ścieków 

do największej polskiej rzeki. Miasto 
przekonuje, że nic się nie stało. 

s.7
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WYPaDEk na S8

autobus, amfETamina  
i miliOnY od ratusza
Ubiegłotygodniowy wypadek 
miejskiego autobusu w War-
szawie to przykład dziurawego 
systemu nadzoru przy zatrud-
nianiu kierowców. Z łatwością 
przeszedł przez niego mało 
doświadczony szofer ze skłon-
nością do naruszania przepisów 
drogowych i zażywania amfeta-
miny. Umowa, którą Rafał Trza-
skowski podpisał z niemiecką 
firmą Arriva, zatrudniającą To-
masza U., jest warta 291 mln zł. 
Zapłacą za nią warszawiacy.

W ubiegłym tygodniu w War-
szawie doszło do tragicznego 
wypadku autobusu komunika-
cji miejskiej, w wyniku które-
go jedna osoba straciła życie,  
a  17 zostało rannych. War-
szawska prokuratura okręgo-
wa potwierdziła, że kierow-
ca autobusu był pod wpły-
wem amfetaminy. – Podejrza-
ny przyznał się do popełnie-
nia zarzucanych mu czynów. 
Przyznał się do tego, że zażył 
amfetaminę, zanim rozpoczął 
zmianę i  wsiadł do autobusu 

– powiedziała PAP rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej w War-
szawie Mirosława Chyr. W so-
botę sąd zdecydował o areszcie 
dla Tomasza U. Kierowcy gro-
zi za to przestępstwo do 15 lat 
więzienia. W  kabinie pojazdu 
prowadzonego przez U. znale-
ziono także torebkę z zawarto-
ścią 0,54 g amfetaminy, dlate-
go prokurator przedstawił mu 
również zarzut posiadania sub-
stancji psychoaktywnej.
Aktualne jest także pytanie, 
dlaczego Tomasz U. został za-
trudniony jako kierowca auto-
busu. Z danych zgromadzonych 
w trakcie śledztwa wynika bo-
wiem, że od listopada 2014 r. 
do marca 2018 r. był 13-krotnie 
karany za wykroczenia w  ru-
chu drogowym, w tym za prze-
kroczenie prędkości. Okazało się 
także, że podejrzany uprawnie-
nia do kierowania autobusem 
uzyskał w kwietniu 2019 r., a już 
w maju 2019 r., bez żadnego do-
świadczenia w  prowadzeniu 
dużego pojazdu, został zatrud-
niony jako kierowca autobusu 
miejskiego. Prokuratura będzie 

to wyjaśniała. Radni PiS będą 
z kolei żądali wyjaśnień od pre-
zydenta Rafała Trzaskowskiego. 
Sprawie tej ma być poświęcone 
najbliższe posiedzenie komisji 
infrastruktury w warszawskim 
ratuszu. Termin nie został jesz-
cze ustalony.
Do przewoźników w Warszawie 
należą spółki, m.in. Tramwaje 
Warszawskie czy Metro, ale są 
także firmy obce, takie jak za-
trudniająca feralnego kierowcę 
spółka Arriva. Rafał Trzaskow-
ski, który w  obecnej kampanii 
prezydenckiej deklaruje się jako 
przeciwnik budowy CPK i prze-
kopu Mierzei Wiślanej, bez tru-
du znajduje pieniądze w budże-
cie Warszawy na zagraniczne 
inwestycje. Spółka Arriva jest 
częścią do Deutsche Bahn, które  
w 100 proc. należy do niemiec-
kiego skarbu państwa. W kwiet-
niu 2019 r. władze stolicy na cze-
le z  jej prezydentem Rafałem 
Trzaskowskim zawarły kontrakt 
z Arrivą na niebagatelną kwotę 
291 mln zł. 
Jak zaznacza warszawski rad-
ny PiS Maciej Binkowski, Arri-

va należąca do Deutsche Bahn 
to forpoczta zdobywania kon-
traktów na przewozy na rynku 
polskim przez kapitał niemiec-
ki. – To podmiot, który zdoby-
wa przyczółki do dalszej eks-
pansji. Próbują wchodzić w seg-
ment przewozów kolejowych, 
a ich oferty cenowe są konstru-
owane tak, aby wycinać lokalne 
połączenia samorządowe albo 
PKP Intercity – mówi radny PiS. 
Dodaje, że rządząca Warsza-
wą Platforma Obywatelska od 
wielu lat wyprowadza przewo-
zy miejskie ze spółek miejskich 
do obcych. – Nic nie wskazu-
je na to, aby ten proceder miał 
być przerwany. Plany ratusza są 
takie, aby tę współpracę zacie-
śniać – mówi radny, który jest 
członkiem komisji infrastruk-
tury w warszawskim ratuszu. 
Warto przypomnieć, że Rafał 
Trzaskowski zdecydował się 
zrealizować blisko dwumiliar-
dowy kontrakt na zakup tram-
wajów dla Warszawy w spółce 
koreańskiej, a nie polskiej.  Ew

(pt)

Sprawie wypadku ma być poświęcone najbliższe posiedzenie komisji infrastruktury w warszawskim ratuszu. Termin nie został jeszcze ustalony| fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska
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yPORóD na TRaSiE ŁaZiEnkOWSkiEj Stan-

dardem stało się już to, że policja lub straż miejska 
proszone są o eskortę pojazdu, w którym jedzie rodzą-

ca kobieta. Tym razem do mundurowych prowadzących 
czynności na Wisłostradzie podjechał mężczyzna z kobie-
tą i dopiero co urodzonym w aucie noworodkiem. Policjanci 

wezwali karetkę, która matkę i dziecko zabrała do szpitala.

kaRambOl POD WYSZkOWEm Wczoraj rano 
na trasie S8 na odcinku Wyszków–Radzymin w miej-

scowości Głuchy doszło do karambolu. W  zderzeniu 
brało udział osiem aut, co spowodowało ogromne utrud-

nienia w ruchu. Droga w tym miejscu została całkowicie 
zablokowana w obu kierunkach. W wyniku wypadku dwie 

osoby zostały ranne. Policja ustala przyczyny karambolu.

fot. Policja.gov.pl/d

fot. Policja.gov.pl/d

Z danych zgromadzonych 
w trakcie śledztwa wynika, że 
od listopada 2014 r. do marca 
2018 r. Tomasz U. był 13-krotnie 
karany za wykroczenia w ruchu 
drogowym, w tym za przekro-
czenie prędkości.

��Mercedesem  
na podbój Paryża

Inter Royal Lady zwyciężyła dziewiąty 
raz z rzędu. Trzyletnia klacz, urodzona 
w Irlandii i trenowana przez Adama Wy-
rzyka, rozwiała wszystkie obawy tych, 
którzy twierdzili, że nie poradzi sobie 
w gonitwie dystansowej, i wygrała łatwo 
swój ostatni sprawdzian przed Derby  
– bieg o Nagrodę Soliny (2200 metrów). 
– Prowadzi się ją jak mercedesa. Kiedy 
chce się zwolnić, zwalnia, gdy poprosi 
się ją, by przyspieszyła, przyspiesza  
– powiedziała dosiadająca trzyletniej 
klaczy Joanna Wyrzyk, córka trenera. 
Inter Royal Lady została zapisana do 
najważniejszego wyścigu w Europie  
– Prix de l’Arc de Triomphe (Nagroda 
Łuku Triumfalnego) na torze Longchamp 
w Paryżu, który zostanie rozegrany 
w pierwszy weekend października.
– Zdecydowałem, by klacz miała lżejszą 
wiosnę, bo czeka ją trudna jesień. Dlatego 
startowała w gonitwach z klaczami. Dla 
Inter Royal Lady nie ma znaczenia, czy 
bieżnia jest lekka, czy ciężka, czy wyścig 
jest wolny, czy szybki. W każdych warun-
kach potrafi niesamowicie przyspieszyć  
– przyznał trener z podwarszawskiej 
Podbieli.
Niepokonana klacz, która zarobiła  
dla swojego właściciela, producenta 
mebli z Wieruszowa Sławomira Pegzy, 
81 tys. zł, została zgłoszona do najważ-
niejszego wyścigu sezonu w Europie. To 
odważna decyzja – na Longchamp zjadą 
ze swoimi najlepszymi końmi najwięksi 
bogacze świata oraz śmietanka trenerów. 
Zanim jednak Inter Royal Lady pojedzie 
do Paryża (jeśli nie zostanie wycofana), 
czekają ją gonitwy w Polsce. Między in-
nymi Derby za trzy tygodnie.
A po dystansowych gonitwach o nagrody 
Soliny i Iwna z pewnością bliską stu procent 
można stwierdzić, że błękitną wstęgę Der-
by wywalczy trener Wyrzyk. Ćwiczy on nie 
tylko fenomenalną klacz, która będzie zde-
cydowaną faworytką gonitwy rozgrywanej  
19 lipca, ale również dwa bardzo mocne 
ogiery. Night Tunder pod dżokejem Szcze-
panem Mazurem wygrał gonitwę o Nagrodę 
Iwna (2200 metrów – taki sam wyścig jak 
bieg o Nagrodę Soliny, ale oprócz klaczy 
mogą w nim startować również ogiery), zaś 
Hipop de Loire był czwarty na celowniku.  
– Spodziewałem się, że Night Tunder będzie 
koniem wytrzymałym. Podoba mu się tempo, 
jakie było w wyścigu o nagrodę Iwna. Widać 
w nim moc, ale jest leniwy. W gonitwie o błę-
kitną wstęgę będziemy startować z pozycji 
faworyta, bo oprócz Inter Royal Lady i Night 
Tundera o błękitną wstęgę powalczy Hipop 
de Loire. Mam trzy fajne konie do Derby. Na 
klaczy pojedzie Asia, Szczepan na Night 
Tunderze, zaś na Hipopa zamówiłem zagra-
nicznego jeźdźca – zdradził trener Wyrzyk.
 Ew

(mr)

„Bicie konia ponad miarę nie przystoi na wy-
ścigach” – pisał przed laty o tej pięknej dys-
cyplinie „Express Wieczorny”. Wracamy 
na Służewiec, wracamy do koni! „Bez bata” 
to cykl nie tylko dla specjalistów od wyścigów.

Bata
Bez 



Zaułek przy elektoralnej

Często zastanawiam się, dla-
czego tak wiele atrakcyjnych 
miejsc w Warszawie pozostaje 
niedostępnych dla zwiedza-
jących? Niegdyś bramy wio-
dące na podwórza gmachów 
użytkowanych przez różnorod-
ne urzędy były otwarte. Dziś, 
w czasach wszechobecnych 
kamer, umożliwiających kon-
trolowanie każdej wchodzącej 
osoby, blokowanie dostępu do 
ciekawych enklaw miejskich wy-
daje się niezrozumiałe. Jedną 
z takich zabytkowych atrakcji 
jest piękny dziedziniec Głów-
nego Urzędu Miar (GUM) przy 
ul. Elektoralnej 2. 
Wrota bramy pozostają za-
mknięte. Gdy uda nam się wejść 
na dziedziniec z klombem ocie-
nionym koroną starego kaszta-
nowca, znajdziemy się w jednym 
z bardziej interesujących wnętrz 
dawnej Warszawy. Prawdziwa 
niespodzianka czeka jednak 
na zwiedzających, którzy nie 

zniechęcili się widokiem garaży 
za drugą bramą. Jeżeli wejdziemy 
na drugie podwórze, skręcimy 
w prawo i znajdziemy się przy 
niewielkich schodach budynku 
przylegającego do garaży, a na-
stępnie spojrzymy ponownie 
na podwórze, zobaczymy niezwy-
kły zaułek. Uliczkę wyglądającą 
niczym dekoracja do historycz-
nego filmu kostiumowego. 
Perspektywa tej uliczki zamknię-
ta jest elewacją oficyny. Garaże 
pozostają wtedy niewidoczne. 
Polecam ów malowniczy za-
ułek wszystkim stęsknionym za 
nastrojowymi zakątkami miej-
skimi. Obecna siedziba GUM 
składa się z obiektów, które po-
wstawały w różnych okresach. 
Najstarszą część wzniesiono 
w latach 1828–1830 według 
projektu Antonia Corazziego 
(1792–1877) i Jana Jakuba 
Gaya (1801–1849). Zespół 
zabudowy szczęśliwie uniknął 
zburzenia w 1944 r. Ew

(jans)

infRaSTRUkTURa

Szybciej, sprawniej,  
lepiej – CPk łączy Polskę
Nowoczesne szybkie pociągi 
i komfortowe podróże koleją 
z miejsc, w których już dawno 
o takiej możliwości zapomniano. 
Nowa sieć połączeń dogodna 
nie tylko dla Polaków, ale i wielu 
milionów mieszkańców tej czę-
ści Europy. To możliwości, które 
już wkrótce da nam CPK. 

Kto z nas nie przechowuje w pa-
mięci wspomnień związanych 
z jazdą koleją? Dla mnie to smak 
jajek na twardo i herbaty pitej 
z  termosu. Twarde leżanki ku-
szetek i brudnobrązowe zasłonki 
z napisem PKP, a także parówki 
w Warsie. To symbol przygody, 
podróży, często ferii lub wakacji. 
Polska kolej już od czasów przed-
wojennych chlubiła się swoją so-
lidnością, punktualnością i inno-
wacyjnością. To przed wojną pol-
skie pociągi biły rekordy prędko-
ści, jak słynna Luxtorpeda, a lo-
komotywy zdobywały nagrody 
na największych światowych 
wystawach. W  czasach PRL  
i  III RP nasze pociągi stawały 
się coraz rzadszym środkiem ko-
munikacji, kolejne linie likwido-
wano, a czas podróży na niere-
montowanych trasach zamiast 
się skracać – wydłużał się. 
Tymczasem na świecie kolej 
stawała się coraz bardziej po-
pularna, coraz szybsze pociągi 
na coraz to nowych liniach wy-
pierały lotnicze i drogowe po-
łączenia. Wielu Polaków przez 
lata wzdychało: kiedy tak bę-
dzie u nas?

Kiedy? Już niedługo! Tworzący 
się Centralny Port Komunika-
cyjny to przecież nie tylko ol-
brzymi port lotniczy obliczo-
ny na 45 mln pasażerów rocz-
nie, ale również zupełnie no-
wa sieć połączeń kolejowych. 
CPK powstanie prawie dokład-
nie w środku Polski, w gminie 
Baranów pomiędzy Warszawą 
a  Łodzią. Projektowana sieć 
połączeń kolejowych zakłada, 
że czas podróży z każdego nie-
mal regionu Polski do CPK nie 
powinien przekroczyć dwóch 
godzin! A to przecież nie tylko 
podróże do tego ogromnego lot-
niska, ale również między mia-
stami i miasteczkami, które zy-
skają dzięki CPK zupełnie nowe 
połączenia.
W zasięgu sieci znajdą się naj-
większe miasta w kraju (oprócz 
Szczecina, do którego z  racji 
odległości dojazd koleją zajmie  
3 godz. 15 minut). Dogodnym 
dojazdem do CPK objęte bę-
dą także przygraniczne obsza-
ry Czech, Słowacji, Ukrainy, 
Białorusi, Litwy i obwodu ka-
liningradzkiego. I  to wszyst-
ko bezpiecznie nowoczesnymi 
pociągami, zdolnymi poruszać 
się z  prędkością do 250 km/h. 
To nie science fiction. Budowa 
zarówno wielkiego lotniska, 
jak i  pierwszych połączeń ko-
lejowych zacznie się w 2023 r., 
a skorzystamy z nich już w 2027 r. 
Polska się zmienia na lepsze.
 Ew

(iggys)
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kamiEniCę TRZEba ODDać! Komisja weryfi-
kacyjna nakazała zwrot nienależnego świadczenia 

przez beneficjentów reprywatyzacji stołecznych nie-
ruchomości przy Zielnej 32, stwierdziła także nieważ-

ność decyzji prezydenta miasta Warszawy ws. zwrotu 
nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 85 – po-

informował szef komisji Sebastian Kaleta.

niE PRZYjmUjĄ na ORTOPEDię Mazowiecki 
Szpital Specjalistyczny w  Radomiu wstrzymał przyję-

cia na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Pod 
koniec czerwca przyjęto tam pacjenta z koronawirusem. 

Mężczyzna został przewieziony do Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego. Teraz placówka czeka na wyniki testów 

personelu i pacjentów z oddziału.

fot. Fotopolska.eu/d

fot. Tom
asz Ham

rat/Gazeta Polska

PRoJEkt CPk skokIEM w XXII wIEk

W zasięgu nowej 
sieci kolejowej 
znajdą się najwięk-
sze miasta w kraju. 
Dogodnym dojaz-
dem do CPK objęte 
będą także przy-
graniczne obszary 
Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi, 
Litwy i obwodu 
kaliningradzkiego.

FunDusz MeDYcznY
Zastrzyk gotówki
Specjalny Fundusz Medyczny 
będzie służył dzieciom, trudnym 
przypadkom, a także onkologii  
– zapowiedział 7 marca podczas 
spotkania z mieszkańcami Nysy 
prezydent Andrzej Duda. Nowy 
fundusz będzie dysponował kwotą 
blisko 3 mld zł rocznie. Zwiększa 
to tegoroczny budżet na opiekę 
zdrowotną do prawie 107 mld zł.

Konkrety zostały zaprezentowane 
podczas konferencji prasowej pre-
zydenta Andrzeja Dudy z ministrem 
zdrowia Łukaszem Szumowskim. 
Andrzej Duda zapowiedział, że 
nastąpi ogromny wzrost fundu-
szy na ochronę zdrowia. Prezy-
dent przypomniał, że w 2015 r. 
na ochronę zdrowia przeznaczono 
77 mld zł. – Za to w tym roku są 
to 104 mld zł. A jeżeli dodamy 
do tego jeszcze Fundusz Me-
dyczny, to mamy w sumie prawie  
107 mld zł na walkę o zdrowie 
i życie Polaków – powiedział pre-
zydent. 
Fundusz finansowany będzie z bu-
dżetu państwa. – Fundusz Me-
dyczny, którego inicjatorem jest 
prezydent, przyczyni się m.in. do 
zwiększenia dostępności do terapii 
chorób rzadkich – tłumaczy rzecz-
nik prasowy resortu zdrowia Woj-
ciech Andrusiewicz. Jednocześnie 
zaznacza, że fundusz to zastrzyk 
gotówki dla polskiej służby zdrowia. 
Warto pamiętać, że rząd w tym ro-
ku przeznaczy rekordową kwotę 
na onkologię – ponad 11 mld zł.
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, 
fundusz zwiększy finansowanie 
polskiego systemu ochrony zdro-
wia oraz m.in. dostęp do terapii 
lekowych chorób rzadkich, w tym 
terapii poza granicami Polski. Środ-
ki z Funduszu Medycznego mają 
być przeznaczone na profilaktykę, 
wczesne wykrywanie, diagnostykę 
i leczenie chorób cywilizacyjnych, 
w tym chorób nowotworowych 
i chorób rzadkich. Pieniądze mają 
też wzmocnić infrastrukturę, czyli 
przebudowę, modernizację i zakup 
sprzętu dla szpitali. W założeniach 
funduszu jest też dodatkowe finan-
sowanie m.in. świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanych osobom 
do 18. roku życia oraz świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych 
świadczeniobiorcom poza grani-
cami kraju.
Poparcie dla inicjatywy prezydenta 
deklarują parlamentarzyści Prawa 
i Sprawiedliwości. Na pomysł po-
zytywnie spogląda również część 
opozycji. – Oczywiście, że jest to 
bardzo dobra inicjatywa. Cieszymy 
się z niej – powiedział portalowi 
PolskieRadio24.pl Piotr Zgorzelski, 
wicemarszałek Sejmu z PSL. Ew

(sk, PAP)

ZDRowIE
fot. AdobeStock/d

Projektowana sieć połączeń kolejowych zakłada, że czas podróży z każdego niemal regionu Polski do CPK nie powinien przekroczyć dwóch godzin| fot. Pixabay/d



wZRost wyNagRoDZEń w PolsCE

W ciągu ostatnich pięciu lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o niecałe 300 euro| fot. Wikipedia/d
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mORDERSTWO W  SOkOŁOWiE Do aresztu 
trafił mieszkaniec powiatu sokołowskiego podejrza-

ny o zabójstwo znajomego. Początkowo mężczyzna 
twierdził, że kolega źle się poczuł podczas wizyty 

w jego w domu. Sekcja zwłok i badania wykazały jed-
nak, że został on zamordowany. 69-letniemu oskarżone-

mu może grozić nawet 25 lat lub dożywocie.

mniEj aPTEk na maZOWSZU Jak podał 
Urząd Statystyczny w Warszawie, w 2019 r. w stoli-

cy i na całym Mazowszu zmniejszyła się liczba aptek 
i  punktów aptecznych, mniej placówek pełniło dyżury 

nocne. To wiąże się ze spadkiem zatrudnienia o 2,7 proc. 
O ponad 40 proc. wzrosła za to liczba aptek prowadzą-

cych sprzedaż wysyłkową z wykorzystaniem internetu.

fot. Policja.gov.pl/d

fot. Piotr Galant/Gazeta Polska

W stolicy Wylały studzien-
ki kanalizacyjne. W odpowiedzi 
Twitter i Facebook wylały falą dowcipów. 
Można przeczytać m.in., że Rafał Trza-
skowski w związku z podtopieniem War-
szawy postanowił zamówić kolejną porcję 
europalet. Rozda je tym, którzy nie mogą 
korzystać z dobrodziejstw pracy zdalnej  
– dzielni warszawiacy będą pływać na nich 
do zakładów pracy. Niektórzy internauci 
sugerują nawet, że sam Trzaskowski – by 
dać dobry przykład! – przypłynie na ta-
kiej palecie na debatę prezydencką. Tam 
da dowód, że jest gotów współpraco-
wać z rządem. Entuzjastycznie odniósł 
się wszak do pomysłu oczek wodnych. 
Poszedł nawet dalej – będą mogli sobie 
na nie pozwolić nie tylko posiadacze do-
mów. Teraz każdy biedny blokers może 
poczuć się jak na wiejskiej daczy – będzie 
miał prywatne oczko wodne w piwnicy!
Czy w piwnicach urzędu miasta też? 
Tego nie wiemy, bo nasze wiewiórki do 
piwnic nie zaglądają. Za to hasając po 
okolicznych drzewach, usłyszały, że Szy-
mon Hołownia usilnie zabiega o to, by 
uzyskać poparcie Koalicji Obywatelskiej 
w walce o fotel prezydenta stolicy, jeśli 
ten zostałby zwolniony przez Trzaskow-
skiego. Czy obecny prezydent Warszawy 
na to pójdzie? Tego wiewiórki nie wiedzą. 
Donoszą jednak, że Koalicja ma już wła-
snych kandydatów na taką ewentualność. 
Pierwszy to Marcin Kierwiński, który od 
lat i tak nieoficjalnie trzęsie stołeczną PO. 
Teraz trząsłby oficjalnie. Drugim jest Mał-
gorzata Kidawa-Błońska, ale ta średnio 
cieszyłaby się z ewentualnego prezentu 
od kolegów. I wreszcie zaskoczenie: Bar-
bara Nowacka! Jeśli byłaby to prawda, to 
znaczyłoby to, że Koalicja Obywatelska 
twardo trzyma kurs na lewo. 
Albo może wyszli ze słusznego założe-
nia, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci 
korzysta? Bo na Lewicy szykuje się ostry 
sparing. Czarzasty przekonał Biedronia, 
by ten startował na prezydenta. W mo-
mencie, w którym lider Wiosny zaliczył 
spektakularną klapę, ten miał go z gło-
wy. Teraz pozostał mu do pokonania Ad-
rian Zandberg. Wróble, które uwiły sobie 
gniazdko nad siedzibą SLD, ćwierkają, 
że najpierw Czarzasty usiłował pozbyć 
się trudniejszego przeciwnika i w numer 
z prezydenturą próbował wrobić Zadber-
ga. Ten jednak wyczuł pismo nosem i nie 
chciał kandydować. Łatwo więc nie będzie, 
szanse są wyrównane. Mamy pomysł, 
co zrobić, by uatrakcyjnić ten turniej. Po-
winny to być zapasy w błocie. Wiemy, że 
partie opozycyjne umieją ze sobą współ-
pracować, więc o błoto można poprosić 
Trzaskowskiego. Bo woda w Warszawie 
w końcu opadnie, ale błoto zostanie. Ew

(nkk)

PoDsłUChaNE  

jednym uchem…

PiEniĄDZE

kiedy zarobimy  
dwa tysiące euro
Czy to możliwe, żeby Polacy 
zarabiali więcej niż Hiszpanie 
albo tyle co Włosi? Prezydent 
Andrzej Duda obiecał, że za 
pięć lat tak będzie. Przeciętna 
pensja ma wynosić w Polsce 
ok. 2 tys. euro. Po przyjrzeniu 
się kilku liczbom, taki wzrost 
wynagrodzeń w ciągu  
pięciu–sześciu lat wcale  
nie wydaje się nierealny. 

Ile dzisiaj wynosi przecięt-
na pensja w  Polsce w  prze-
liczeniu na euro? W  pierw-
szym kwartale br. było to ok. 
1200 euro. Nie oznacza to, że 
każdy tyle zarabia. Po pierw-
sze jest to pensja przeciętna, 
czyli są tacy, którzy zarabia-
ją mniej, i są tacy, którzy za-
rabiają więcej. Po drugie jest 
to wynagrodzenie brutto. Fak-
tycznie pracownik zarabiający 
przeciętną otrzymuje na rękę 
ok. 900 euro. Czy z jego punk-
tu widzenia składki to pienią-

dze zmarnowane i nic z nich 
nie ma? Nie, bo np. od składki 
emerytalnej zależy wysokość 
emerytury, czyli to też wpły-
wa na poziom życia, ale w je-
go późniejszym etapie.
Prezydent z  całą pewnością 
miał na myśli pensję brutto. 
Wtedy ten rachunek wygląda 
dużo bardziej realnie. Wyna-
grodzenie musiałoby wzrosnąć 
średnio o 800 euro. W poprzed-
niej pięciolatce było to nieca-
łe 300 euro. Rosło więc ono 
w tempie ok. 6 proc. rocznie. 
To bardzo dobry wynik. Gdy-
by pensje nadal rosły w  tym 
tempie, za pięć lat zarabialiby-
śmy 1600 euro. Taka sytuacja  
– mimo obecnego kryzysu  
– jest możliwa, choćby dlatego, 
że już raz się udało.
Jednak czy możliwe jest osią-
gnięcie poziomu 2 tys. euro 
w roku 2025? Wzrost przecięt-
nej płacy musiałby przekra-
czać 9 proc. rocznie. Nie ozna-
cza to jednak, że o te 9 proc. 

muszą urosnąć wszystkie pen-
sje. Chodzi o  to, by ludzi za-
rabiających te 2 tys. euro by-
ło jak najwięcej. Czyli wzro-
sty musiałyby się spłaszczać. 
Podwyżki dostałoby mniej lu-
dzi, którzy dzisiaj zarabiają 
bliżej dwóch tysięcy i  powy-
żej, a więcej dostaliby ci, któ-
rzy zarabiają poniżej. Spłasz-
czenie pensji może oznaczać, 
że wystarczą do tego wzrosty 
6–7-proc. Ci, którzy zarabia-
ją dzisiaj powyżej 1200 euro, 
mieliby wzrosty np. 4–5-proc., 
a ci poniżej, żeby dobić do tej 
granicy, nawet 10-proc. 
Wszystko jest jednak za-
leżne od wyceny pracy. Te-
go państwo już nie reguluje. 
Jest prawdą, że tendencja do 
spłaszczania wzrostu pensji 
charakteryzuje kraje wysoko 
rozwinięte. Jest to efekt za-
równo wzrostu gospodarcze-
go, jak i pewnej umowy spo-
łecznej. Tego typu regulacje 
pojawiają się przy odpowied-

nio wysokim poziomie dobro-
bytu. Kiedy podstawowe po-
trzeby są zaspokojone, więk-
szość pracowników akceptuje 
wolniejszy wzrost pensji.
Oczywiście wzrosty prze-
ciętnej płacy nie przekłada-
ją się proporcjonalnie na ja-
kość życia. Wiele zależy od je-
go kosztów. Ceny żywności 
czy mieszkań nie są przecież 
wszędzie jednakowe. Tu ma-
my dobre informacje: Polska 
jest na razie relatywnie tań-
sza od większości krajów UE. 
Oznacza to, że żeby mieć po-
dobny poziom życia, nie mu-
simy osiągać aż tak wysokich 
wynagrodzeń jak na Zacho-
dzie. Ale ceny będą się powoli 
wyrównywały.
Drugą sprawą jest wysokość 
podatków. W Polsce dla osób 
do 26. roku życia nie nalicza 
się PIT, ale tylko do 85 tys. zł 
przychodów brutto rocznie. 
Ponieważ rzecz jest zupełnie 
nowa, większość młodych lu-
dzi nie odczuła jeszcze dobro-
dziejstwa tego przepisu, który 
powoduje, że ich dochody re-
alne rosną szybciej. Zwolnie-
nie dla młodych odciąża też 
pracodawców. Ogólnie jest 
tak, że im niższe podatki, tym 
więcej w  portfelu ważą na-
sze pensje. Pod tym względem 
na tle Europy raczej jesteśmy 
bliżej czołówki. Ew

(ts)
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DZiECkO zabrane rodzicom  
i ODDanE gEjOm!  
W Polsce też tak będzie?
W 2018 r. Aneta Z., Polka 
mieszkająca w Wielkiej Bry-
tanii, straciła prawo do opieki 
nad swoim malutkim synkiem. 
Dlaczego? Gdy zostawiła go 
pod opieką 13-letniej córki, 
doszło do nieszczęśliwego 
wypadku – chłopczyk się po-
parzył. W rok później brytyjski 
sąd zgodził się na jego adop-
cję przez… parę gejów! Mama 
protestowała, ale nie miała nic 
do powiedzenia. Czy wkrótce 
to samo może zdarzyć się 
w Polsce?

Dodajmy, że wcześniej brytyj-
ski sąd wśród powodów ode-
brania dziecka matce podał 
choroby, na które cierpi wielu 
z nas – epilepsję i depresję. Nie-
stety podobne historie zdarzają 
się też w innych państwach eu-
ropejskich.
Mało jest dziś rzeczy, w  któ-
rych Polacy się ze sobą zgadza-
ją, ale ochrona dzieci z pewno-
ścią do nich należy. Niedawno, 
w czerwcu 2020 r., pracownia 
Estymator zapytała Polaków, czy 
pary homoseksualne powinny 
mieć prawo do adopcji dzieci. Aż 
79 proc. badanych odpowiedzia-
ło, że nie. Za było tylko 10 proc., 
a 11 proc. nie miało zdania.
Przed wyborami prezydenc-
kimi żaden znaczący kandy-
dat nie mówił głośno, że jest 
za adopcją dzieci przez pary 
homoseksualne, bo oznaczało-
by to porażkę. Głoszący takie 
poglądy Robert Biedroń zdo-
był zaledwie 2 proc. głosów. 

Tymczasem okazuje się, że po-
dobne rozwiązanie może zo-
stać wprowadzone po cichu, 
bez wiedzy większości Pola-
ków. Otóż w  2018 r. pojawił 
się w  Sejmie projekt Ustawy 
o związku partnerskim autor-
stwa Nowoczesnej, którą zało-
żył Ryszard Petru.
Czym miał być według niego 
związek partnerski? „Powsta-
łym z woli partnerów, sforma-
lizowanym związkiem dwóch 
osób niezależnie od ich płci”. 
Art. 17 przewiduje możliwość 
„przysposobienia zstępnego”, 
czyli dziecka partnera. Zaś  
pkt 3 tegoż artykułu stwier-
dza: „Płeć partnera przysposa-
biającego nie może być podsta-
wą odmowy przysposobienia 
przez sąd”!
Petru po wielu kompromitują-
cych wpadkach zniknął z pol-
skiej polityki, ale jego projekt 
został teraz odkurzony, i  to 
przez Rafała Trzaskowskie-
go, który zajął drugie miejsce 
w I turze wyborów prezydenc-
kich. Jego program wyborczy 
został ogłoszony dopiero tuż 
przed I  turą, co spowodowa-
ło, że nikt nie zdążył szczegó-
łowo przeanalizować wszyst-
kich jego punktów. Tymcza-
sem w dziale „Równość i tole-
rancja” znalazł się podrozdział 
„Związki partnerskie”, a w nim 
zapis: „W ramach przysługują-
cej mi inicjatywy ustawodaw-
czej przedstawię projekt usta-
wy o  związkach partnerskich 
zgodny z  założeniami posel-

skiego projektu złożonego do 
Sejmu w poprzedniej kadencji”.
Tymczasem projekt złożo-
ny w poprzedniej kadencji to 
właśnie projekt Nowoczesnej, 
przewidujący możliwość ad-
opcji dzieci przez gejów! Do-
dajmy, że Nowoczesna popie-
ra dziś Trzaskowskiego i wraz 
z PO tworzy będącą jego zaple-
czem Koalicję Obywatelską. 
Przypomnijmy, że Rafał Trza-
skowski wcześniej mówił o tym, 
że chciałby być pierwszym pre-
zydentem miasta w Polsce, któ-
ry udzieli małżeństwa parze ge-
jów. Patronował też warszaw-
skiej Paradzie Równości. A jego 
zastępca, wiceprezydent War-
szawy Paweł Rabiej opowiadał, 
jak należy doprowadzić do tego, 
by mogli oni adoptować dzieci: 
„Najpierw przyzwyczajmy lu-
dzi, że związki partnerskie to 
nie jest samo zło, że nie nisz-
czą one tkanki społecznej i pol-
skiej rodziny. Potem łatwiej bę-
dzie o kolejne kroki, o równość 
małżeńską z adopcją”. Zastępca 
Trzaskowskiego robi wiele, że-
by przyzwyczajać Polaków do 
tego, do czego niekoniecznie 
chcieliby być przyzwyczajani 
– na Instagramie zamieścił on 
zdjęcie w łóżku ze swoim part-
nerem.
Czy gdyby Trzaskowski został 
prezydentem Polski, zacząłby 
wykorzystywać funkcję głowy 
państwa do podobnego oswaja-
nia Polaków? Dałaby mu ona do 
tego potężne możliwości!  Ew

(mn)

Projekt Nowoczesnej, która popiera dziś Rafała Trzaskowskiego, przewiduje możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne 
| fot. AdobeStock/d

�� „Kończ go”, czyli 
mordercy bez litości

W sylwestrową noc Waldemar 
Krakos i Wiktor Maliszewski 
nie mieli pieniędzy na alkohol. 
Dlatego w bestialski sposób 
zamordowali Stanisława S., 
taksówkarza z Otwocka. To 
była jedna z najgłośniejszych 
zbrodni lat 80.

Więzienie przy ul. Rakowiec-
kiej w Warszawie. Wieczorem  
10 października 1983 r. powie-
szony został Waldemar Krakos, 
skazany za zbrodnię, która póź-
niej stała się kanwą scenariusza 
„Krótkiego filmu o zabijaniu”. 
Wiktor Maliszewski miał 27 lat, 
jego kolega Waldemar Krakos był 
młodszy o 5 lat. Sylwestrową noc 
z 31 grudnia 1982 r. na 1 stycznia 
1983 r. spędzali razem, ale bra-
kowało im pieniędzy. Wymyślili, 
że dokonają napadu na jednego 
z taksówkarzy w Otwocku. Ich 
ofiarą padł Stanisław S. Krakos 
i Maliszewski zamówili kurs do 
Radwankowa. Gdy przy drodze 
nie było żadnych zabudowań, 

poprosili, by zatrzymać się na po-
boczu. Wtedy zaatakowali. Kra-
kos okładał ofiarę pięściami, ale 
Stanisław S. desperacko walczył 
o życie. Wówczas miało dojść 
do przerażającej wymiany zdań.  
– Kończ go – stwierdził Maliszew-
ski – już po dwunastej. – Ręce mi 
mdleją od bicia – odpowiedział 
Krakos. Mordercy zabrali ofie-
rze zegarek, scyzoryk i drobną 
sumę pieniędzy, a samochód 
wkrótce porzucili. Nad ranem 
znaleziono ciało Stanisława S. 
Krakos z Maliszewskim zostali 
szybko schwytani. Trafili do aresz-
tu, dowody ich winy nie budziły 
wątpliwości. Sąd skazał ich na  
25 lat pozbawienia wolności, co 
wówczas było najwyższą możliwą 
karą więzienia. Rewizja wpłynę-
ła do Sądu Najwyższego, a ten 
utrzymał w mocy wyrok wobec 
Maliszewskiego. Zmieniono treść 
wyroku dotyczącego Krakosa  
– został on skazany na karę śmier-
ci. We wrześniu Rada Państwa 
nie skorzystała z prawa łaski. 
Trzy tygodnie później Krakosa 
powieszono.

(gb)
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POlSka  
– kraj niskich podatków
Przyzwyczailiśmy się do 
narzekania na wysokie 
podatki. Tymczasem w ciągu 
ostatnich pięciu lat Polska 
stała się krajem mającym 
jedne z najniższych podat-
ków w Europie. Dotyczy to 
przede wszystkim kosztów 
pracy, w szczególności ludzi 
młodych, którzy do 26. roku 
życia nie muszą płacić PIT. 
Odwróciło to fatalną tenden-
cję z lat 2007–2015, w któ-
rych podatki wyłącznie rosły.

Największe obniżki podatków 
dotyczą jednak małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W czasie 
ostatnich rządów podatek CIT 
został obniżony z 19 do 9 proc. 
Tego typu redukcji podatkowej 
nie robił nikt wcześniej. Ob-
niżki podatków nie zachwiały 
budżetem państwa. Dlaczego? 
Rząd zaczął realnie je ściągać. 
Do 2015 r. Polska znajdowała 
się w śmiertelnej pętli niemoż-
ności, z  jednej strony podno-
szono np. VAT z 22 do 23 proc.  
i z 7 do 8 proc., a z drugiej co-
raz gorzej go ściągano. Powsta-
ła tzw. luka VAT-owska, przez 
którą w latach 2007–2015 wy-

prowadzono ok. 250 mld zł. 
Działo się tak w wyniku tole-
rowania takich oszustw. Ale 
samo podnoszenie VAT  nie 
starczało, by pokryć lukę, więc 
zadłużano państwo. Od 2015 r., 
a  w  zasadzie już od 2016 r., 
dług państwa zaczął spadać 
mimo obniżki podatków i po-
tężnej akcji socjalnej. Jak to 
możliwe? Pieniądze zamiast 
trafiać do różnych karuzeli, 
są przeznaczane na potrzeby 
zwykłych ludzi, w  tym wielu 
drobnych przedsiębiorców pła-
cących podatki i zarabiających 
na państwo. 
Na rok 2020 r. rząd po raz pierw-
szy w historii zaplanował zrów-
noważony budżet, czyli chciał 
wydać tyle samo, ile zarobił. Re-
alizację tego planu uniemożliwił 
koronawirus, ale rezerwy zgro-
madzone dzięki dobrej polityce 
podatkowej pozwoliły na ura-
towanie milionów miejsc pracy. 
Polskie rozwiązania podatkowe, 
szczególnie jeżeli chodzi o wal-
kę z luką VAT-owską, są obecnie 
implementowane w wielu kra-
jach UE. Jak to możliwe? Wy-
starczy nie kraść. Ew
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o STaRUSZEk niE żYjE Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 

analizuje przebieg działań podjętych przez policjantów w  celu odna-
lezienia 93-latka, który po opuszczeniu oddziału ratunkowego szpitala 

w Radomiu błąkał się po okolicy. Dwa dni później znaleziono go w zaro-
ślach. Zmarł następnego dnia. Prokuratura ustala, czy doszło do niedo-

pełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji.

mOżna Się kĄPać Dobra wiadomość dla odpoczywających 
nad morzem. Woda we wszystkich trójmiejskich kąpieliskach poło-

żonych nad Zatoką Gdańską jest wolna od sinic i nadaje się do ką-
pieli. Informacje na temat aktualnego stanu wody w nadmorskich ką-

pieliskach można sprawdzać na stronie internetowej (https://sk.gis.
gov.pl/index.php/kapieliska/mapa).

fot. Policja.gov.pl/d
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skaNDal Na wysPaCh

Czy gdyby Trzaskowski 
został prezydentem Polski, 
zacząłby wykorzystywać 
funkcję głowy państwa 
do oswajania Polaków 
z adopcją dzieci przez pary 
homoseksualne? Dałoby 
mu to do tego potężne 
możliwości!
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kto ZaBIł JolaNtĘ BRZEską?

ŚleDZTWO

mORDERCY   
na wolności
Jolanta Brzeska została 
w okrutny sposób zamordo-
wana, bo walczyła o prawa 
ludzi skrzywdzonych w czasie 
afery reprywatyzacyjnej. Minęło 
dziewięć lat, a oprawcy kobiety 
(i ich zleceniodawcy) pozo-
stają anonimowi. W śledztwie 
gdańskiej prokuratury nikt nie 
usłyszał zarzutów. – Nadal jest 
to postępowanie w sprawie 
– przyznała wczoraj „Expres-
sowi Wieczornemu” prokurator 
Marzena Muklewicz.

Na początku marca 2011 r. przy-
padkowy spacerowicz natknął 
się w Lesie Kabackim na zwę-
glone zwłoki. Przeprowadzone 
badania genetyczne potwierdzi-
ły, że były to szczątki 64-letniej 
Jolanty Brzeskiej. Kobiety, któ-
ra zaginęła niespełna tydzień 
wcześniej. Jej śmierć poruszyła 
mieszkańców Warszawy, ponie-
waż Brzeska aktywnie walczy-
ła w  obronie praw lokatorów 
reprywatyzowanych kamienic. 
Metod działania „czyścicieli ka-
mienic” doświadczyła zresztą 
na własnej skórze – otrzyma-
ła podwyżkę czynszu o kilkaset 
procent. Założyła Warszawskie 
Stowarzyszenie Lokatorów, sta-
ła się liderką, a wręcz symbolem 
utarczek z handlarzami nieru-
chomościami, których dzisiaj 
bez ogródek można nazwać be-
neficjentami afery reprywatyza-

cyjnej. Przekrętu wartego setki 
milionów złotych, który nie był-
by możliwy bez udziału urzęd-
ników, sędziów, prawników...
– Zgłaszało się do niej wielu lu-
dzi z  rozmaitymi informacja-
mi, być może zdobyła wiedzę 
niebezpieczną dla niektórych. 
Dlatego zginęła – wspominał 
kilka lat temu Jan Śpiewak, 
ówczesny prezes Stowarzysze-
nia Miasto Jest Nasze. Mord 
na Brzeskiej przerażał, ale szo-
kował również sposób prowa-
dzenia pierwszego śledztwa. 
– Policja stwierdziła tego sa-
mego dnia, że to samobójstwo. 
Prokuratura przyjmowała tę 
wersję przez bodajże rok. Gdy-
by nie to, że współpracownicy 
Joli prowadzili oddolne śledz-
two, nie ustalono by nawet, że 
spalona osoba to ona, bo po-
licja mówiła o  spalonym cie-
le młodej kobiety – opowiadał 
niedawno na antenie Telewizji 
Republika Antoni Wiesztort, 
współpracownik Jolanty Brze-
skiej, także działacz lokatorski.
Dopiero na początku 2013 r. 
biegli wykluczyli samobój-
stwo. Oficjalnie wszczęto 
śledztwo ws. zabójstwa, ale 
już po dwóch miesiącach zo-
stało ono umorzone z powodu 
niewykrycia sprawców. Przez 
następne długie lata nic się nie 
działo, choć wiele osób i  or-
ganizacji żądało ponownego, 

rzetelnego przeanalizowania 
materiału dowodowego. Tym 
bardziej że z czasem pojawiły 
się nowe możliwości techno-
logiczne, pozwalające spraw-
dzić nawet najdrobniejsze śla-
dy. Do końca rządów ekipy 
PO-PSL podobne apele pozo-
stawały bez echa. Dopiero gdy 
trzech polityków PiS zwróciło 
się do prokuratora generalnego 
o wszczęcie nowego śledztwa, 
taka decyzja została podjęta.
– Nie może być tak, że człowiek 
znika bez śladu, zostaje spalo-
ny, a sprawcy zbrodni są bez-
karni – mówił „Gazecie Polskiej 
Codziennie” minister Maciej 
Wąsik. Sprawę przejęła Proku-
ratura Regionalna w Gdańsku. 
Powołano specjalny zespół, 
który bada okoliczności zabój-
stwa Jolanty Brzeskiej. Próbu-
je ustalić sprawców okrutnego 
mordu, ale również potencjal-
nych zleceniodawców. Proku-
ratorzy niechętnie dzielą się in-
formacjami na temat postępów 
w śledztwie, które było już kil-
ka razy przedłużane, ale prze-
słuchano setki osób i uzyskano 
dziesiątki opinii biegłych róż-
nych specjalności.
– Często z  jednej czynności 
wynika konieczność przesłu-
chania kolejnych świadków 
– tłumaczy „Expressowi Wie-
czornemu” prokurator Marze-
na Muklewicz. Równocześnie 
jednak przyznaje: – Dotych-
czas nikomu nie postawiono 
zarzutów, nadal jest to postę-
powanie w sprawie, a nie prze-
ciwko.
Niestety, to oznacza, że mor-
dercy Jolanty Brzeskiej pozo-
stają anonimowi i  cieszą się 
wolnością  Ew

(gb)

Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej| fot. Włodzimierz Wasyluk/Gazeta Polska
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PiElgRZYmka TRZEźWOśCi Pod hasłem „Inną 
drogą” wyruszyła 1 lipca z Warszawy 36. Piesza Piel-

grzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego do 
Miejsca Piastowego w  województwie podkarpackim. 

Potrwa 13 dni. Pątnicy będą przemierzali trasę pielgrzymki 
W grupach dwu- i trzyosobowych na zasadzie sztafety, do 

której zostały zaproszone tylko osoby pełnoletnie.

kOmPUTERY Dla SZkóŁ 62 szkoły z  Warsza-
wy i gmin podwarszawskich otrzymają od samorządu 

sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. – Do-
posażamy szkoły w sprzęt, który pomoże w zdalnej na-

uce – oświadczyła członek zarządu województwa Elżbieta 
Lanc. – Każdy komputer jest na wagę złota – podkreśliła 

wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

fot. m
at. pras./d

fot. m
at. pras./d
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Zarzut: zabójstwo 
dwojga własnych 
dzieci
W akcie oskarżenia Piotrowi P. zarzucono makabryczne 
czyny. Najpierw doprowadził – według prokuratury – do 
uduszenia trzymiesięcznej córki. Później o podłogę roz-
trzaskał głowę pięciomiesięcznego syna. Mężczyzna nie 
przyznaje się do winy.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces dotyczący 
zbrodni, której kulisy przerażają nawet doświadczonych prawników. 
Piotrowi P. zarzucono mord dwojga niemowlaków. Własnych dzieci. 
We wrześniu 2017 r. do szpitala trafił pięciomiesięczny chło-
piec. W ciężkim stanie, z pękniętą czaszką. Piotr P. przekony-
wał, że syn wypadł mu z rąk i uderzył o podłogę. Niemowlęcia 
nie udało się uratować, a lekarze nie uwierzyli w wersję ojca, 
bo obrażenia chłopca były zbyt rozległe jak na przypadkowe 
uderzenie. Sprawą zainteresowali się policjanci. Szybko odkry-
to, że nieco ponad rok wcześniej (w kwietniu 2016 r.) zmarło 
inne dziecko Piotra P. – trzymiesięczna dziewczynka. W trakcie 
śledztwa przesłuchano członków rodziny, licznych świadków, 
powołano wielu biegłych, ekshumowano zwłoki niemowlaków. 
Po zebraniu materiału dowodowego prokuratorzy twierdzą, że 
mężczyzna z zimną krwią, z motywacji zasługującej na szcze-
gólne potępienie, zabił dwoje malutkich dzieci.
Piotr P. poznał przyszłą żonę podczas studiów. Gdy zaszła 
w ciążę, nawet nie ukrywał niezadowolenia. Namawiał kobietę 
na aborcję, ale ona stanowczo odmówiła. Na początku 2016 r. 
na świat przyszła ich córka. Trzy miesiące później doszło do 
tragedii. Po powrocie ze sklepu matka zajrzała do łóżeczka, 
w którym miała spać córka. Niestety dziewczynka była już sina 
i nie oddychała. Nie udało się jej uratować. Wówczas prokura-
tura uznała to za nieszczęśliwy wypadek i sprawę umorzono.
Trauma trwała długo, ale żona Piotra P. ponownie zaszła w ciążę. 
Tym razem urodziła syna. Chłopiec przeżył zaledwie pięć miesię-
cy. Tym razem nikt nie uwierzył w tragiczny splot wydarzeń. Ojciec 
obojga maluchów trafił do aresztu. Według biegłych dziewczynka 
zachłysnęła się treścią pokarmową celowo zassaną przez ojca za 
pomocą tzw. gruszki. A chłopczyk musiał być kilka razy uderzo-
ny głową o podłogę. Oprawca połamał także żebra niemowlaka.
27-letni Piotr P. odrzuca zarzuty. – Nigdy nie planowałem zrobić 
komuś krzywdy – zapewniał, składając wyjaśnienia na pierw-
szej rozprawie. Mężczyźnie grozi dożywocie. Ew

(gb)
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�� Zmarł bohater

W wieku 96 lat zmarł Jerzy Malczew-
ski „Wola”, kombatant Armii Krajowej 
i bohater sierpniowego zrywu nie-
podległościowego. „W czasie II wojny 
światowej walczył w szeregach Armii 
Krajowej w I Obwodzie „Radwan”, 
a także jako żołnierz zgrupowania 
WSOP w batalionie „Bełt” – podało 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

�� Rekordowe Mazowsze

Najwyższą frekwencję w niedzielnych 
wyborach prezydenckich odnoto-
wano na Mazowszu – wyniosła ona  
67,57 proc. Największy odsetek wy-
borców głosował w powiatach: prusz-
kowskim (75,15 proc.), piaseczyńskim 
(74,03 proc.) oraz warszawskim za-
chodnim (73,84 proc.). Rekordowy 
poziom uczestnictwa w wyborach 
na Mazowszu odnotowano w gmi-
nie Michałowice w powiecie prusz-
kowskim – do urn udało się tam  
81,24 proc. uprawnionych do głoso-
wania. Frekwencja w stolicy wyniosła 
73,25 proc.

�� Ranni wychodzą  
ze szpitala

Trzy osoby poszkodowane w ubie-
głotygodniowym wypadku autobusu 
pozostają w Szpitalu Bródnowskim. 
Ich stan poprawia się – poinformował 
rzecznik szpitala Piotr Gołaszewski. 
W czwartek w Warszawie autobus 
miejski przebił barierki i spadł z wia-
duktu na trasie S8. Zginęła 70-letnia 
kobieta, a 18 osób zostało poszkodo-
wanych, w tym dwie niepełnoletnie. 

�� Policjanci z refleksem

Wielką pomysłowością wykazali się 
dwaj policjanci z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, którzy wykorzystując 
kontener na śmieci, wspięli się do 
okna na pierwszym piętrze kamienicy, 
w którym stał 2-letni chłopiec, i bez-
piecznie sprowadzili dziecko na dół. 
W mieszkaniu spała 38-letnia matka 
chłopczyka. Była trzeźwa.

�� Złapali wandala

Policjanci przedstawili zarzut 24-let-
niemu mężczyźnie podejrzanemu 
o znieważenie na początku czerw-
ca pomnika Tadeusza Kościuszki  
– poinformował rzecznik komendanta 
stołecznego policji nadkom. Sylwester 
Marczak. Wcześniej zarzut usłyszała 
także 22-letnia mieszkanka stolicy. 
Pierwszym razem, najprawdopo-
dobniej w nocy z 2 na 3 czerwca, 
napisali na nim sprayem „Black Li-
ves Matter”. Drugi raz pomnik został 
zniszczony w nocy 6 na 7 czerwca.
 (masz)

kto ZaBIł JolaNtĘ BRZEską? kolEktoR PoD DNEM wIsły

Urzędnicy przekonują, że jakość wody w Wiśle jest stale monitorowana, a pogarszające się wyniki nie są winą zrzutów ścieków| fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
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Pada deszcz,  
STOliCa TOniE

W poniedziałek Warszawę 
nawiedziły ulewne deszcze. Po 
raz drugi w ostatnich tygodniach 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zdecy-
dowało się na zrzut nieoczysz-
czonych ścieków do największej 
polskiej rzeki. Miasto przekonu-
je, że nic się nie stało.

O  pierwszym zrzucie ścieków 
komunalnych zmieszanych 
z  wodą deszczową poinformo-
wały Wody Polskie 24 czerwca. 
Urzędnicy postanowili przyj-
rzeć się dokładniej procedurom 
MPWiK. Jak się okazuje, zarzą-
dzający warszawską kanaliza-
cją mają prawo zrzucać ścieki do 
rzeki 10 razy w roku. Jednak, jak 
obliczyli przedstawiciele Wód 
Polskich, w  latach 2013–2019, 
dokonano 45 zrzutów więcej, niż 
dopuszcza limit. Jeżeli dodamy 
do tego legalnych 70 zrzutów, to 
oznacza to, że do wody trafiły ty-
siące metrów sześciennych miej-
skich zanieczyszczeń. 
Dodatkowo w sierpniu zeszłego 
roku mieliśmy do czynienia z ka-
tastrofą ekologiczną spowodo-

waną niedziałającymi kolektora-
mi pod dnem Wisły, które prze-
syłają nieczystości z lewobrzeż-
nej części miasta do oczyszczalni 
Czajka. Z danych Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska wynika, 
że w czasie awarii (od 28 sierp-
nia do 14 września) do rzeki tra-
fiło łącznie 3 642 809 m sześc. 
nieoczyszczonych ścieków ko-
munalnych. Byłoby jeszcze go-
rzej, gdyby nie działania rządu,  
który na czas naprawy podziem-
nych instalacji stworzył ruro-
ciąg na moście pontonowym. 
Według obliczeń za jego pomocą 
przesłano na prawą stronę Wisły  
12 419 187 m sześc. ścieków. 
Miasto za wszelką cenę próbuje 
się bronić. Urzędnicy przekonu-
ją, że jakość wody w Wiśle jest 
stale monitorowana, a pogarsza-
jące się wyniki nie są winą zrzu-
tów ścieków. – Wpływ na wyniki 
badań i ich wahania mają opady 
deszczu na obszarze całej zlew-
ni powyżej Warszawy, nie tylko 
te lokalne. W okresie od 16 do 
23 czerwca 2020 r. poziom wo-
dy wzrósł o ponad 50 cm i tym 

samym jakość wody obniża się 
z powodu podmywania brzegów 
rzeki i spływów z pól uprawnych 
– tłumaczy dr Anna Olejnik, za-
stępczyni dyrektora Pionu Wody 
w MPWiK.
Tymczasem problem nie usta-
je. Tak się bowiem składa, że 
na lewym brzegu w  Warsza-
wie znajduje się wiele firm, 
które mogą zatruwać rzekę 
odpadami przemysłowymi. 
Działa również wiele szpita-
li, z których ścieki trafiają bez 
oczyszczania do rzeki, zatru-
wając tereny położone w dol-
nym biegu. Powtarzające się 
cyklicznie sytuacje pokazu-
ją również, że koncepcja ko-
lektorów pod dnem Wisły się 
nie sprawdza. Na potencjal-
ne problemy wielu ekspertów 
zwracało uwagę już na etapie 
budowy. Alternatywną kon-
cepcją było wtedy budowanie 
dwóch oczyszczalni po obu 
stronach Wisły. Zdecydowa-
no się jednak na budowę ko-
lektora, co znacznie podniosło 
koszt inwestycji. – Cieszę się, 
że Warszawa przestała być 

trucicielem Wisły i  Bałtyku. 
To jest naprawdę wielkie zda-
rzenie – mówił w 2013 r. premier 
Donald Tusk, który otwie-
rał inwestycję wraz z Hanną 
Gronkiewicz-Waltz. Wtedy 
była to jedna z  najdroższych 
oczyszczalni ścieków w Euro-
pie, której budowa pochłonęła 
3 mld zł. 
Dzisiaj prezydent Trzaskowski 
nerwowo reaguje na pytania 
o ścieki płynące do Wisły. – Kto 
jak kto, ale akurat ja i  prezy-
dent Płocka świetnie pamiętamy 
te manipulacje z  ostatnich lat. 
Właśnie o tym są te wybory, że-
by przez cały czas nie były nam 
zadawane te pytania, czyli py-
tania, które nic nie mają wspól-
nego z rzeczywistością – mówił 
wyraźnie zirytowany prezy-
dent Trzaskowski, odpowiadając 
na pytanie lokalnego dziennika-
rza w Płocku. 
W poniedziałek z powodu inten-
sywnych ulew również musia-
no dokonać zrzutów ścieków do 
Wisły. Nie rozwiązało to jednak 
problemu podtopień. Ew

(jal)
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Piknik Z  TYRmanDEm Doroczny piknik literacki 
Biblioteki Narodowej – Imieniny Jana Kochanowskiego 

– odbędzie się w  tym roku dopiero 29 sierpnia. Boha-
terem spotkania w  warszawskim Ogrodzie Krasińskich 

będzie Leopold Tyrmand. W imprezie wezmą udział pisa-
rze, poeci, aktorzy i muzycy, a na kiermaszu zagości ponad  

60 polskich wydawnictw.

RaTOWniCY WYRóżniEni „Wojewoda mazo-
wiecki Konstanty Radziwiłł wręczył podziękowania ra-

townikom medycznym, którzy udzielali pomocy osobom 
poszkodowanym w wypadku autobusu na trasie S8” – poin-

formował na swojej stronie internetowej urząd wojewódzki. 
„Działania ratunkowe prowadziło 14 zespołów ratownictwa 

medycznego oraz jeden lotniczy”– podano.

fot. W
ikipedia/d

fot. Filip Błażejow
ski/Gazeta Polska

fot. Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska

fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

W poniedziałek 
z powodu 
intensywnych 
ulew również 
musiano dokonać 
zrzutów ścieków 
do Wisły. Nie 
rozwiązało to 
jednak problemu 
podtopień.
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mlaDEnOVić na TRZY laTa FIlip Mlade-
nović został piłkarzem Legii. Po tym jak z  końcem 

czerwca wygasła jego umowa z Lechią Gdańsk, Serb 
związał się trzyletnim kontraktem ze stołecznym klu-

bem. Lewy obrońca w tym sezonie wystąpił w 31 ligo-
wych meczach i zaliczył siedem asyst. W Warszawie ma 

zarabiać ok. 350 tys. euro rocznie.

gil Z gWiZDkiEm Paweł Gil będzie sędzią w so-
botnim (godz. 17.30) meczu Legii w  Poznaniu z  Le-

chem. Stołeczna drużyna może zostać już mistrzem 
Polski, ale aby tego dokonać, musi przynajmniej zremi-

sować. W  tym sezonie Gil dwukrotnie prowadził mecze 
legionistów. Drużyna Vukovicia zremisowała wtedy 0:0 ze 

Śląskiem i pokonała 4:0 Koronę.sPoRt

fot. Fotom
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infRaSTRUkTURa

Rząd chce, Trzaskowski mówi „niE”

Kiedyś był to najnowocze-
śniejszy lekkoatletyczny 
obiekt tej części Europy. 
Oprócz trybun na 35 tys. 
kibiców mieściły się tu 
hotel, sala gimnastycz-
na, sauna oraz gabinet 
odnowy biologicznej. A do 
tego obiekty treningowe 
i kompleks basenów. Dziś 
położony na skraju Pola 
Mokotowskiego stadion 
Skry Warszawa z roku 
na rok obraca się w coraz 
większą ruinę. Z ratun-
kiem nadciąga premier 
Mateusz Morawiecki, ale 
na rządową pomoc nie 
chce się zgodzić stołecz-
ny ratusz.

 W  kampanii samorządowej 
ubiegający się o  fotel pre-
zydenta miasta Rafał Trza-
skowski zapowiedział przy-
wrócenie blasku obiektowi, 
na którym rekordy bili m.in. 
Irena Szewińska czy Włady-
sław Kozakiewicz. Ale choć 
od tego czasu minęło już bez 
mała dwa lata, Skra wciąż 
popada w  ruinę. Efekt jest 
taki, że powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego 
nakazał zamknąć całą nieru-
chomość. Przed nieco ponad 
tygodniem premier Mateusz 
Morawiecki zaproponował 
miastu, aby przekazało tere-
ny Skry. – Ten widok za nami 
nie jest z  filmu katastroficz-

nego, jesteśmy w  centrum 
Warszawy. Chcemy wykonać 
remont za pana Trzaskow-
skiego i to zrobimy, gdy prze-
każe ten piękny stadion, któ-
ry może być dumą polskich 
sportowców – przekonywał 
premier, stojąc na tle zdeze-
lowanych trybun. 
Obiekt leży na miejskich te-
renach i  rząd nie może zain-
westować w  niego żadnych 
środków. Przekazanie stadio-
nu skarbowi państwa byłoby 
strzałem w dziesiątkę. Dzięki 
programowi Sportowa Polska 
ponad 6000 obiektów sporto-
wych ma być rewitalizowa-
nych i  przebudowanych ze 
środków Ministerstwa Spor-

tu. Swój blask wreszcie mo-
głyby odzyskać tereny Skry, 
która stałaby się najważniej-
szym, obok Stadionu Śląskie-
go, lekkoatletycznym obiektem 
w kraju. 
Trzaskowski już w  kampanii 
samorządowej mówił, że War-
szawy nie będzie stać na grun-
towną przebudowę obiektu 
przy Wawelskiej. Te wypowie-
dzi mogły dziwić. Szacuje się, 
że koszt remontu ma wynieść 
ok. 200 mln zł. To dużo, ale 
za jeszcze większe pieniądze  
– w dużej mierze z samorządo-
wych funduszy – stadiony i ha-
le sportowe budowały Gliwice, 
Kraków czy Łódź. Tym samym 
jeszcze trudniej zrozumieć de-

cyzję ratusza, który odrzu-
ca rządową ofertę i  twierdzi,  
że zamierza przeznaczyć  
20 mln zł na przebudowę sta-
dionu. – Faktycznie, jest pozy-
cja budżetowa w sprawie Skry, 
ale dotyczy ona nie odbudowy 
stadionu, ale uporządkowania 
terenu obok stadionu, czyli 
tam, gdzie jest boisko do rugby 
czy rzutnia do rzutu młotem, 
na której trenowała Anita Wło-
darczyk. Stołeczny ratusz twier-
dzi, że ma pieniądze na Skrę. 
Nie dodaje, że obiecano odbu-
dowę stadionu, a  taki projekt 
będzie kosztował 200 mln  zł. 
W  budżecie zagospodarowa-
no jednak 10 razy mniej, czyli 
środki na kosmetyczne zmiany 
– powiedział doskonale zorien-
towany w miejskich kwestiach 
Piotr Guział.
Miasto za cel obrało sobie z ko-
lei Krzysztofa Kaliszewskiego. 
Ratusz domaga się wydania 
przez prezesa klubu kluczy do 
siedziby klubu. Kaliszewski 
nie chce tego zrobić, bo oba-
wia się o dalsze istnienie klu-
bu z blisko stuletnią historią. 
Nieudolne władze miasta pró-
bują na niego zrzucić odpowie-
dzialność za to, że Skra popa-
da w  ruinę. – Ktoś musi być 
winny, to oczywiste. Z naszej 
strony jest wola współpracy 
z miastem, ale klub musi dbać 
o  swój byt i  realizację celów 
statutowych. Propozycja pre-
miera jest bardzo realna i mo-
że w krótkim czasie zaowoco-
wać tym, że w stolicy powsta-
nie piękny obiekt sportowy. 
Trzymam kciuki – skomento-
wał Kaliszewski. Ew

(krol)

PREMIERSHIP

Czy białe życie ma znaczenie
Akcja Black Lives Matter ogar-
nęła niemal cały świat. A co 
z życiem białych? Tutaj sprawa 
nie jest tak oczywista. Wielkie 
zamieszanie na Wyspach Brytyj-
skich wywołał pewien kibic, który 
wynajętym samolotem przeleciał 
nad stadionem Manchesteru City 
podczas meczu z Burnely. 

Podczas spotkań Premiership 
na pustych angielskich sta-
dionach widać wielkie ba-
nery z  hasłem akcji rzekomo 
skierowanym przeciwko ra-
sizmowi. Zawodnicy zamiast 
nazwisk na koszulkach mają 

napis „Black Lives Matter”. 
Do tego przed rozpoczęciem 
każdego ligowego spotkania 
piłkarze obu drużyn… przy-
klękają, oddając hołd czarno-
skórym, którzy byli prześla-
dowani przez białych ludzi. 
W tym czasie nad londyńskim 
stadionem przeleciał samolot 
z transparentem „White Lives 
Matter Burnley”. 
Początkowo sugerowano, że 
za akcją stoi klub. Burnley 
jednak stanowczo zdemen-
towało pogłoski, zapowiada-
jąc surowe konsekwencję dla 
osoby, która jest za to odpo-

wiedzialna. – Ten transparent 
to dla nas powód do wstydu  
– przyznał po meczu zawodnik 
Burnley Ben Mee. Szczęśliwie 
30-letni piłkarz nie zrzucił 
winy za porażkę na przelatu-
jący przed meczem samolot. 
Burnley przegrało z City 0:5.
Okazało się, że wszystko 
przygotował fan klubu Jake 
Happle. W  zamian spotka-
ło go… wyrzucenie z  pracy 
i  dożywotni zakazu wstępu 
na mecze swojej ukochanej 
drużyny. – Nie jestem rasistą. 
Nie próbowałem obrazić osób 
o czarnym kolorze skóry. Sam 

mam mnóstwo czarnoskó-
rych znajomych i  przyjaciół. 
Chciałem zwrócić uwagę, że 
nie tylko czarne, ale tak-
że białe życie ma znaczenie.  
Do takiego kroku zainspi-
rowała mnie właśnie akcja 
Black Lives Matter – przyznał 
25-letni kibic. 
Co ciekawe, z  hasłem Hap-
ple’a  zgodził się trener The 
Citizens. – Zarówno czarne, 
jak i białe życie mają znacze-
nie. Trzeba zwracać uwagę 
na fakt, że wszyscy jesteśmy 
równi – przyznał szkolenio-
wiec Manchesteru City Josep 
Guardiola.
Sprawa nabrała tempa. Na 
banerach reklamowych po-
pierających akcję Black Li-
ves Matter zaczęły się poja-

wiać napisy wspierające fana 
Burnley, a  dyskusja obiegła 
niemal wszystkie brytyjskie 
gazety opiniotwórcze. 
Wszystko przykryła jed-
nak poprawność polityczna, 
a  w  kolejnym oświadczeniu 
klub Burnley ogłosił: „Jeste-
śmy w  pełni za inicjatywą 
Black Lives Matter w Premier 
League i podobnie jak podczas 
wszystkich innych spotkań 
nasi zawodnicy i  personel 
chętnie uklęknęli przed roz-
poczęciem meczu z  Manche-
sterem City. Przepraszamy 
Premier League, Manchester 
i  wszystkich, którzy promu-
ją akcję Black Lives Matter”  
– zakomunikowano.  Ew

(krol)

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował miastu, aby przekazało tereny Skry skarbowi państwa| fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

Stołeczny ratusz 
twierdzi, że ma pie-
niądze na Skrę. Nie 
dodaje, że obiecano 
odbudowę stadio-
nu, a taki projekt 
będzie kosztował 
ponad 200 mln zł. 
W budżecie zago-
spodarowano jed-
nak 10 razy mniej  
– mówi Piotr Guział.


