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Śmierć szaleje na polskich drogach
Coraz więcej osób ginie w wypadkach. Eksperci: żeby to się zmieniło, kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu.
GRAŻYNA ZAWADKA

Skala zabitych na drogach stawia Polskę od lat w niechlubnej
europejskiej czołówce i – jak się
okazuje – miniony rok pod tym
względem był jeszcze gorszy.
Przy wyraźnym spadku liczby
wypadków i osób w nich rannych, ofiar śmiertelnych znowu
przybyło.
– W 2019 r. na drogach zginęło 2905 osób. Mówiąc obrazowo, w ubiegłym roku średnio w
co dziesiątym wypadku ktoś
stracił życie – mówi „Rzeczpospolitej” Radosław Kobryś z
Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Główny powód wysokiej śmiertelności to wciąż nadmierna prędkość – zaznacza.

Czworo zabitych
Najnowsza tragedia, która zabrała życie czterech osób wydarzyła się we wtorek – przy
dobrych jak na tę porę roku
warunkach na drodze krajowej
nr 17, koło Kołbieli (Mazowsze).
Rozpędzony samochód osobowy wbił się w tył naczepy ciężarówki. Z danych KGP wynika, że w ubiegłym roku doszło
do 31 674 wypadków – o 1,4
tys. mniej niż w poprzednim.
Spadła też – o 1,9 tys. – liczba
rannych. Ale zabitych było o
44 więcej (w 2018 r. ich liczba
zwiększyła się o 31 wobec
2017 r.).
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Najbardziej „śmiertelnym”
województwem, gdzie życie na
drogach straciło 310 osób – o 13
więcej niż rok wcześniej – jest
mazowieckie (bez Warszawy,
bo tu w ubiegłym roku zginęło
osiem osób).
Co ciekawe, Mazowsze pod
względem liczby wypadków
zajmuje dopiero piąte miejsce
w kraju – jednak okazuje się, że
ich skutki często były tragiczne,
w co siódmym ktoś zginął.
Dużo zabitych było też w woj.
wielkopolskim (279 – o 18
więcej), ale ten region przoduje
w liczbie wypadków – w ubiegłym roku było ich niemal 4
tys., czyli najwięcej w kraju.
Powyżej 200 ofiar było również na drogach woj. łódzkiego,
dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Z kolei największy spadek zabitych dotyczy
Małopolski – tu ofiar było o 47
mniej (łącznie 176) – oraz woj.
warmińsko mazurskiego, gdzie
zginęło o 39 osób mniej.

W przydrożne drzewo
Ludzie najczęściej giną w terenie niezabudowanym – tu
dochodzi do ok. 75 proc. ogółu
wypadków. – Poza miastami
kierowcy jeżdżą szybciej, a w
razie zderzenia, im większa
prędkość, tym bardziej tragiczne skutki – wyjaśnia Kobryś.
Z kolei Andrzej Borowiak,
rzecznik wielkopolskiej policji,
zauważa: – Mimo wielu patroli
na część wypadków jako policja nie mieliśmy żadnego
wpływu. Chodzi o sytuacje, gdy
jest ładny dzień, dobre warun-

ki, ale kierowca jechał zbyt
szybko, wypadł z zakrętu i np.
rozbił się na przydrożnym
drzewie – tłumaczy Borowiak.
– Nic nie zastąpi rozsądku
kierowców i to trzeba wciąż
przypominać – uważa Joanna
Kącka, rzeczniczka łódzkiej
policji. Wspomina wypadek z
wtorku, gdy na łuku młody
kierowca wypadł z drogi, zginął
na miejscu. – Prawo jazdy miał
od niedawna. To tragedia dla
jego bliskich, miało urodzić mu
się dziecko – dodaje Joanna
Kącka.

Pomysły na piratów
Maria Dąbrowska-Loranc z
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu
Transportu Samochodowego
ocenia, że wzrost liczby zabitych w wypadkach może mieć
związek z tym, że za szybko
jeździmy. – Jak wynika z badań
Instytutu, aż 75 proc. kierowców przekracza dozwolone limity prędkości – mówi Dąbrowska-Loranc. – Badania
pokazały też, że 58 proc. kierowców przekracza prędkości
na autostradach, a aż 84 proc.,
jadąc przez wsie i małe miejscowości – mówi ekspertka.
Dobre drogi – jak oceniają
eksperci – mają pewien wpływ
na bezpieczeństwo, o czym
świadczy choćby to, że na autostradach doszło do 414 wypadków z 70 zabitymi. Podobna skala dotyczy ekspresówek.
– Droga ma znaczenie, jednak
w 95 proc. przypadków winę
za wypadek ponosi człowiek

– podkreśla insp. Kobryś. –
Polscy kierowcy muszą więc
zdjąć nogę z gazu, co zresztą
czynią, gdy podróżują za granicą – dodaje i przypomina, że
piratów coraz częściej wyłapują policyjne grupy Speed mające nieznakowane pojazdy z
wideorejestratorami.
– Z danych policji wynika, że
w ubiegłym roku wzrosła liczba
przekroczeń prędkości o więcej
niż 50 km/h w terenie zabudo-

wanym. Tymczasem prędkość
ma niewątpliwy wpływ na
ciężkość wypadków, czyli liczbę
zabitych – zaznacza Dąbrowska-Loranc. I dodaje: – Stara
zasada potwierdzona badaniami naukowymi mówi, że obniżenie rzeczywistej średniej
prędkości o tylko 5 proc. może
doprowadzić do redukcji liczby wypadków z rannymi o 10
proc., a wypadków śmiertelnych aż o 20 proc.

Wśród pomysłów na ograniczenie śmiertelności, które w
końcu 2019 r. zapowiedział
premier, kluczowe to pierwszeństwo dla pieszych przed
wejściem na pasy i ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez
całą dobę. Ponadto: możliwość
odbierania prawa jazdy za
przekroczenie prędkości o
ponad 50 km/h także w terenie
niezabudowanym.
/ ©℗
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SPRAWA KOSTECKIEGO

Francuzi dezinformowani
Śledczy cofnięty do rejonu
w internecie przez polską prawicę
Za kontrowersyjnym
francuskim portalem stoją
ludzie powiązani z
Konfederacją – ustalili
belgijscy badacze.
WIKTOR FERFECKI

France Libre 24 (FL24.net) to
portal działający we francuskim internecie od kilku
miesięcy. Odwiedza go 150
tys. osób miesięcznie, w logo
ma wieżę Eiffla. Przedstawia
antyimigracyjną wizję świata
i jest powiązany z polską
prawicą. Do takich wniosków
doszli badacze z EU DisinfoLab, organizacji analizującej
zjawisko dezinformacji.
Ustalili, że domena FL24.
net ma ten sam adres IP co
wolnosc24.pl. A właścicielem
tego ostatniego jest spółka 5S
Media, wydająca także tygodnik „Najwyższy Czas!”, którego naczelnym był w przeszłości poseł Konfederacji
Janusz Korwin-Mikke.
Serwis Politico, który opisał ustalenia EU DisinfoLab,
podał nazwiska osób stojących za France Libre 24. Są to
Krzysztof Szczawiński, Adam
Gwiazda, Adam Wojtasiewicz
i naczelny „Najwyższego
Czasu!” Tomasz Sommer. Są
aktywni na prawicowej scenie
i najczęściej luźno związani z
Konfederacją.
Skąd zainteresowanie badaczy portalem? Stąd, że ich
zdaniem szerzy dezinforma-

cję. „FL24.net przedstawia
większość swoich artykułów
jako pochodzące z francuskich mediów głównego nurtu
(AFP, „Le Monde”, „Le Point”).
To praktyka, która przydaje
FL24.net wiarygodności”, pisze EU DisinfoLab. „Ale okazuje się, że treść artykułów
jest zmieniana, (…) aby zawierały upolitycznione wiadomości, spolaryzowane narracje i elementy dezinformacyjne”, dodaje.
Tomasz Sommer w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznaje, że ma związki z portalem, ale zarzuty uznaje za
kompletnie nieuzasadnione.

France Libre 24
prowadzi też
stronę na
Facebooku,
obserwowaną
przez 20 tys. osób
– W Polsce od lat większość
mediów jest w zagranicznych
rękach, co nikogo nie dziwi.
Tymczasem gdy we Francji
pojawia się choć minimalna
polska inicjatywa, zaczyna się
wściekłość – mówi i podkreśla, że portal nie szerzy dezinformacji. – Jest robiony przez

garstkę osób. Bazuje więc na
przetwarzaniu informacji, a
nie ich tworzeniu, ale taka jest
specyfika internetu – dodaje.
Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zapewnia,
że portal nie jest powiązany z
partią.
– Znam inwestorów wymienionych w artykule Politico.
To ideowcy, którzy wierzą w
wolne media. Jeśli na portalu
pojawiły się błędy, to nie powód, by go dyskwalifikować
– zaznacza.
Problem w tym, że to nie
pierwsze krytyczne doniesienia o FL24. W grudniu Konkret24, polski portal dekonspirujący fake newsy, nie pozostawił suchej nitki na tekście
FL24 o tym, że w Belgii Mikołaj
został pozbawiony krzyża, by
nie drażnić muzułmanów. Inny
fake news FL24 został zdekonspirowany przez portal Factuel, związany z AFP.
Zdaniem prof. Rafała Pankowskiego, socjologa z Collegium Civitas i współzałożyciela Stowarzyszenia Nigdy
Więcej, funkcjonowanie
portalu wpisuje się zjawisko
internacjonalizacji nacjonalizmu.
– Polska skrajna prawica
wchodzi w alianse z podobnymi ugrupowaniami z innych
krajów, wzoruje się na nich, ale
też próbuje oddziaływać na
środowiska w Europie Zachodniej, m.in. za pomocą in/ ©℗
ternetu – ocenia.

Prokurator, który ujawnił na
ciele boksera ukłucia, stracił
delegację do Warszawy
– ustaliła „Rzeczpospolita”.
IZABELA KACPRZAK
GRAŻYNA ZAWADKA

Prok. Wojciech Kapuściński w
poniedziałek został odwołany z
delegacji do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w której pracował pięć lat. Wrócił do
macierzystej jednostki – Prokuratury Rejonowej w Nowym
Dworze Mazowieckim.
O Kapuścińskim stało się
głośno po śmierci boksera Dawida Kosteckiego w celi. To on
w słynnej notatce wskazał na
dwa świeże ukłucia na szyi
boksera – był jednym z dwóch
prokuratorów, którzy mieli po
ujawnieniu zwłok Kosteckiego
w areszcie na Białołęce wykonywać pierwsze czynności na
miejscu, w tym oględziny ciała
boksera. 2 sierpnia 2019 r.
pełnili tzw. dyżur zdarzeniowy.
Towarzyszył im biegły dr Wojciech Sadowski.
Prok. Kapuściński sporządził notatkę służbową. Napisał,
że zauważył dwa punktowe
ślady z tyłu na szyi boksera,
które „przypominają ślady
powstałe w wyniku wkłucia
igły”. Pada tam także zdanie o
„możliwym zbrodniczym charakterze śmierci”. W celi ani u
współosadzonych nie znaleziono paralizatora ani innych narzędzi budządzących podejrzenia, ale ujawnienie treści
notatki przez „GW” wywołało

falę spekulacji na temat śmierci Kosteckiego, który – co opisała „Rzeczpospolita” – obnażył korupcyjny skandal łączący
sutenerów z Podkarpacia z
policjantami CBŚ.
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci boksera,
w którym prok. Kapuściński
miał status świadka. Przesłuchany potwierdził to, co napisał w notatce.
Pełnomocnicy rodziny Kosteckiego twierdzili, że ślad
mógł zostawić paralizator domowej roboty użyty, by boksera „obezwładnić i upozorować
samobójstwo”. Jednak biegła,
która wykonała sekcję zwłok
Kosteckiego, uznała, że ślady
na karku boksera to „suchawe
strupki” powstałe bez związku
ze zgonem. Także w obliczu
wiedzy przekazanej śledczym
przez biegłego dr. Sadowskiego wersja powieszenia Kosteckiego po wcześniejszym rażeniu go paralizatorem wydaje
się mało realna. Dr Sadowski
stwierdził w opinii (co ujawniła
„Rzeczpospolita), że „rażenie
paralizatorem powoduje silny
ból, a zaatakowana nim osoba
próbuje się bronić i krzyczy.
Wątpliwe, by została bezczynna, jak i to, by jedno przyłożenie urządzenia skutecznie
obezwładniło boksera”. Pochodzenie śladów mogłoby
wyjaśnić badanie histopatologiczne, jednak go nie przeprowadzono.
Prok. Marcin Saduś, rzecznik
praskiej prokuratury, potwierdza nasze ustalenia o cofnięciu

delegacji Kapuścińskiemu. –
Nie podajemy informacji o
sprawach kadrowych – ucina
pytania o powody.
Nieoficjalnie wiadomo, że
głośna „sprawa Kosteckiego”
nie była powodem cofnięcia
delegacji, ale gorsze wyniki
pracy na tle innych prokuratorów, które wykazywały w
ostatnim okresie półtora roku
bezczynność. – Wojtek nie do
końca dogadywał się z przełożonymi, choć koledzy go lubili.
Był prawdomówny i otwarty –
mówi jeden z jego kolegów.
Wojciech Kapuściński był
prokuratorem Prokuratury
Rejonowej w Nowym Dworze
Mazowieckim od stycznia 2013
r. W lipcu 2014 r. został oddelegowany do pracy w wydziale
śledczym praskiej Prokuratury
Okręgowej. Prowadził m.in.
śledztwo w sprawie zadymy na
Stadionie Narodowym podczas Pucharu Polski w maju
2018 r.
Kibole odpalili race, co
uszkodziło telebim. Po rocznym śledztwie prokurator
umorzył je z powodu niewykrycia sprawców. Miał jednak
zastrzeżenia do organizatora
imprezy – PZPN, który pozwolił wnieść wielkie flagi, w których można ukryć race.
Śledztwo w sprawie śmierci
Dawida Kosteckiego jest bliskie
końca. Wiele wskazuje na to, że
będzie umorzone – prokuratura nie znalazła dowodów na to,
by ktoś pomógł mu popełnić
samobójstwo bądź go do tego
/ ©℗
namawiał.

