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KRÓL z Wołomina przebuduje Grenadierów
3 miLiony na Remont uLicy

Zabił tatę w pralni.

nie PÓJDZie 
Do WiĘZienia

Ważna decyzja w sprawie zabójstwa w pralni na Gocławiu

Kolejne przypadKi WścieKlizny. W otWocKu, 
na WaWrze i W GarWolinie >> str. 8

najWażniejszy mecz WyGrany! 
droGa do barażu stoi otWorem! >> str. 12

obciążenie, czy Wsparcie samorządóW? 
spór o polsKi Ład >> str. 7

Wymiana kostki na płyty chodnikowe, przebudowa 
sygnalizacji świetlnej  i budowa nowej ścieżki 

rowerowej. prawie 3 miliony złotych kosztować 
będzie remont ulicy Grenadierów na Grochowie, 

na odcinku od al. stanów zjednoczonych 
do ul. majdańskiej. zarząd dróg miejskich 

rozstrzygnął przetarg na wykonanie inwestycji 
>> str. 4

warszawski

Wraca sprawa głośnego zabójstwa w pralni na Gocławiu. syn zabił ojca, właściciela zakładu. teraz okazuje 
się, że najpewniej nie pójdzie do więzienia. jest wniosek o umorzenie śledztwa. powód? sprawca był według 
biegłych niepoczytalny >> str. 3
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Gdy przed tygodniem pisa-
łem o naszej redakcyjnej 
polemice na temat PSL 
nie spodziewałem się 

(ani ja, ani  nikt z redakcji), że 
artykuł w ciągu dwóch dni stanie 
się całkowicie nieaktualny, a po 
kolejnych dwóch dniach będzie 
aktualny na nowo, choć w zupeł-
nie innym kontekście. Otóż po 
orzeczeniu Trybunału Konstytucyj-
nego w sprawie wyższości prawa 
polskiego nad europejskim obie 
największe siły polityczne – Zjed-
noczona Prawica i Koalicja Oby-
watelska – narzuciły swoją nar-
rację tak mocno, że na moment 
wróciliśmy do czasu największego 
triumfu PO-PiS-u. Mrzonki o ja-
kiejkolwiek trzeciej sile, czy czym-
kolwiek poza walczącym ze sobą 
duopolem zdawały się być właśnie 
wyłącznie mrzonkami. Ugrupowa-
nia takie jak wspomniane PSL, ale 
też Lewica, Konfederacja, czy Pol-
ska 2050 Szymona Hołowni zda-

wały się być skazana na porażkę. 
Minęły dwa dni, a lider ludowców 
wykonał całkiem zręczny ruch 
w postaci zapowiedzi wniosku 
o samorozwiązanie Sejmu. Oczy-
wiście żadnego samorozwiązania 
przynajmniej teraz nie będzie, ale 
ruch PSL na nowo ustawił tę par-
tię w polskiej polityce, w opozycji 
wobec trwającego w morderczym 
uścisku PO-PiS-u. I rzecz jasna du-
opol zyskuje, ale wśród pozosta-
łych najbardziej zyskują ludowcy. 
Co więcej, o ile sondaże samemu 
PSL dają jedynie 2 proc., tak szer-
szy ruch wokół Koalicji Polskiej 
miałby mieć już procent kilkana-
ście. A więc rywalizacja w polskiej 
polityce zapowiada się interesu-
jąco. I jeszcze gwoli wyjaśnienia 
– to, że w redakcji spieramy się 
o to, czy jakaś partia wejdzie do 
Sejmu, czy nie, bynajmniej nie 
oznacza naszego poparcia bądź 
niechęci dla danej formacji. Po 
prostu staramy się na  chłodno 

oceniać szansę tego ugrupowa-
nia. W bieżącym numerze anali-
zujemy powrót Donalda Tuska, 
który ani nie okazał się triumfal-
nym wjazdem na białym koniu, jak 
chciała radykalna opozycja, ani 
nie był wielką kompromitacją, jak 
chcieliby sympatycy partii rządzą-
cej. Były premier uporządkował 
sytuację we własnej partii. I partia 
ta stała się hegemonem po stro-
nie opozycyjnej. Ale do wygranej 
z PiS jest nadal bardzo daleko. Na 
razie PO i PiS mocno umacniają 
swoją pozycję, a ostry spór o Unię 
Europejską im w tym pomaga. 
W samym sporze o Unię, ale też 
w ogóle polską politykę niestety 
brak jest rozsądku i merytoryki, 
mamy wrzask i krzyk. Tym bardziej 
potrzebny jest dystans, chłod-
ne spojrzenie i realne patrzenie 
na ręce rządzącym, zarówno tym 
w Unii Europejskiej, Polsce, jak 
i w naszym mieście i dzielnicy. Ale 
właśnie – sposobem na kontrolę 

władz samorządowych nie powin-
no być ich osłabianie, czy centrali-
zacja, ale właśnie rozwój lokalnych 
mediów, społeczności, organizacji 
pozarządowych. W „Nowym Te-
legrafie Warszawskim” staramy 
się właśnie to robić. W bieżącym 
wydaniu piszemy też o zbrodni na 
Gocławiu, gdzie zabójca ojca nie 
trafi do więzienia, gdyż okazało 
się, że jest niepoczytalny.  Na Pra-
dze-Południe dramatyczne akcje 
musieli podjąć strażnicy miejscy, 
którzy ratowali życie bezdomnemu 
oraz starszemu panu, który za-
słabł podczas spaceru z psem. Na 
Mazowszu śmiertelne żniwo zbiera 
wścieklizna. Z dobrych informacji 
– Biało-Czerwoni wygrali kluczowy 
mecz w Tiranie i najprawdopodob-
niej zagrają w barażach o awans 
do mistrzostw świata. 
Za tydzień „Nowy Telegraf War-
szawski” w wersji drukowanej. 
Codziennie informacje na naszej 
stronie www.telegraf24.eu
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czepialstwo nasze powszednie. 
rzecz o sousofobii
Polacy Nie zagrali w Tiranie 
wielkiego spotkania. Ba, nie 
zagrali nawet spotkania do-
brego. Rozegrali mecz z ga-
tunku tych „o wszystko”. 
Tych, które trzeba wygrać, 
nie patrząc na styl. I wygry-
wając z Albańczykami cel 
zrealizowali. Czepianie się 
Paulo Sousy nie ma sensu. 
Z kilku powodów. 

Antoni Zankowicz 

Po pierwsze, drużyna 
pod kierunkiem Pau-
lo Sousy robi zde-
cydowany progres. 

W marcu pokazała elementy  
szaleństwa, świeży powiew, 
fajne elementy w ataku, ale 
beznadziejną grę w obronie. 
Głupio straciła punkty na 
Węgrzech remisując i wypu-
ściła z rąk remis na Wembley. 
W czerwcu na Euro były mo-

menty, ale jednak gra  ze Sło-
wacją to blamaż, a w spotka-
niu ze Szwecją niefrasobliwość 
w obronie sprawiła, że odpadli 
z turnieju, choć mecz był do 
wygrania. Teraz było w czte-
rech meczach 13 punktów, wy-
grane z Albanią w dwóch spo-
tkaniach, z outsiderami z San 
Marino też w dwóch i cenny 
remis z wicemistrzami Euro-
py Anglikami. Wreszcie były 
mecze na zero z tyłu i kontro-
lowanie gry.

Po drugie, owszem, mecz 
w Tiranie był brzydki, ale miał 
prawo być taki. Albania za-
wsze była trudnym rywalem, 
Biało-Czerwoni tracili z nią 
punkty nawet w czasach Gór-
skiego i Piechniczka. Przepra-
wy były ciężkie, tu się udało 
wyjść zwycięsko.

Po trzecie, awans z pierwsze-
go miejsc to iluzja, ale druga po-
zycja i baraż są prawie pewne.

Po czwarte, widać postęp 
gry ataku, obrony, dobrych 
zmienników, wreszcie Lewan-
dowski gra w kadrze na miarę 
potencjału (choć nie w ostat-
nich dwóch meczach, to fakt, 
ale spotkanie w Warszawie 
z Albańczykami wygrał niemal 
w pojedynkę).

Tymczasem w polskiej pra-
sie sportowej często możemy 
przeczytać narzekania i biado-
lenia, jak to fatalnie grają Bia-
ło-Czerwoni za Portugalczyka. 
I artykuły wyrażające tęsknotę 
za Jerzym Brzęczkiem. Żeby 
było jasne, nie chcemy byłego 
selekcjonera deprecjonować.  
Do Euro awansował. Jednak 
mecze w Lidze Narodów poka-
zały koszmarny minimalizm. 
Ze średniakami poprzednik 
Sousy wygrywał. Ale z naj-
mocniejszymi była obrona 
Częstochowy i po meczu na-
rzekania, że mamy graczy 

z Championship. Jakby ktoś 
nie wiedział, to zaplecze an-
gielskiej Ekstraklasy. Kto wie, 
czy po ligach TOP-5, czyli eks-
traklasach Anglii, Włoch, Nie-
miec, Francjii i Hiszpanii, wła-

śnie Championship nie jest na 
miejscu szóstym. Może prze-
sadzam, ale liga to na pewno 

znacznie mocniejsza nie tylko 
od polskiej, ale wielu znacznie 
bardziej uznanych lig.

Brzęczka cechował minima-
lizm, Sousę przesadny opty-
mizm. Ale początkowo mie-
liśmy elementy szaleństwa, 
gdy Biało-Czerwoni stawiali 
się Anglikom, czy Hiszpanom, 
ale fatalnie grali ze słabeusza-
mi. Teraz osiągają planowe 
sukcesy. Oczywiście Sousa 
ma wady, popełnia błędy. Ale 
na razie można być umiarko-
wanym optymistą. Baraż jest 
prawie pewny. Tam będzie 
prawdziwa walka. A w razie 
awansu cóż… narzekania też 
nie znikną. Nawet ze złotym 
medalem mundialu krytyka 
pewnie nie ucichnie. Bo „so-
usofobia” przybiera absurdal-
ne rozmiary. A powszechne 
czepialstwo to dla niektórych 
sport narodowy. Kadra niech 
po prostu robi swoje.

Nawet ze złotym 
medalem mundialu 

krytyka pewnie 
nie ucichnie. Bo 

„sousofobia” przybiera 
absurdalne rozmiary. 

A powszechne 
czepialstwo to dla 

niektórych sport 
narodowy. Kadra niech 

po prostu robi swoje
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WAżnA deCyzjA W sprAWIe zAbójsTWA W prAlnI nA GoCłAWIu

Zabił tatę w pralni. 
niE pÓJDZiE DO więZiEnia

Wraca sprawa głośnego za-
bójstwa w pralni na Gocła-
wiu. syn zabił ojca, właści-
ciela zakładu. Teraz okazuje 
się, że najpewniej nie pój-
dzie do więzienia. jest wnio-
sek o umorzenie śledztwa. 
powód? sprawca był we-
dług biegłych niepoczytalny. 

Jak ujawniło Radio Dla 
Ciebie 37-latek, który 
w pralni na Gocławiu 
zabił ojca a potem za-

krwawiony gonił z nożem poli-
cjanta, był w chwili zabójstwa 
niepoczytalny. Taką opinię 
wydali biegli psychiatrzy. Jest 
wniosek o umorzenie śledztwa 
– informuje Radio Dla Ciebie. 
W takiej sytuacji sprawca de-
cyzją sądu najpewniej trafi do 
zamkniętego zakładu na le-
czenie. To finał sprawy, która 
kilka miesięcy temu wstrzą-
snęła mieszkańcami Warsza-
wy. Opisywaliśmy ją również 

w „Nowym Telegrafie War-
szawskim”.

Krwawy mord w pralni
Był piątek, 7 maja. W  pralni 

przy ulicy Bora-Komorowskie-
go 4 (tuż koło bazarku Gocław 
Pętla) rozegrał się dramat. 
Najpierw ludzie usłyszeli krzy-
ki, dziwne trzaski. Wezwali 
policję. Funkcjonariusze przy-
jechali na miejsce, drzwi były 
zabarykadowane.  Wezwali 
na pomoc strażaków, którzy  
na otworzyli pralnię. Wtedy 
wybiegł z niej zakrwawiony 
mężczyzna, który rzucił się 
z nożem na policjantów. Gonił 
jednego z nich. Pozostali funk-
cjonariusze użyli broni. Ani 
strzały ostrzegawcze, ani we-
zwania słowne nie przemawia-
ły do agresora. W końcu poli-
cjanci strzelili w nogi 37-latka, 
który upadł i został obezwład-
niony. Okazało się, że jest ran-
ny. Trafił do szpitala, gdzie 

został wprowadzony w stan 
śpiączki farmakologicznej. 
Policjanci przeszukując pral-
nię dokonali makabrycznego 
odkrycia. Znaleźli zakrwa-
wione zwłoki mężczyzny. Jak 
się okazało, ofiara to 73-letni 
właściciel pralni. A agresywny 
37-latek to jego syn. Pralnię 
prowadzili obaj. Prokuratura 
wszczęła śledztwo.

Bo zwrócił uwagę, że źle pierze 
dywan

Już pierwsze ustalenia były 
wstrząsające. Według świad-
ków 73-latek miał zwrócić 
synowi uwagę, że źle pierze 
dywan. Doszło do awantury, 
w wyniku której młodszy męż-
czyzna wyciągnął nóź i kilka-
naście razy dźgnął ojca nożem. 
Niestety – starszy pan, choć 
usiłował się bronić, nie prze-
żył. Młodszy mężczyzna potem 
jeszcze zaatakował policjan-
tów.  Jak ujawnili w maju śled-

czy, sekcja zwłok wykazała, że 
starszy pan został kilkanaście 
razy ugodzony nożem. Roz-
paczliwie się bronił. Dwa ciosy 
były jednak śmiertelne. Przez 
kilkanaście dni stan 37-latka 
nie pozwalał na jego przesłu-
chanie. Udało się to dopiero 
we wtorek, 18 maja. Jak ujaw-
niła prokuratura, mężczyzna 
przyznał się do winy, złożył ob-
szerne  wyjaśnienia. Wszystko 
wskazywało na to, że mężczy-
zna odpowie za zabójstwo, 
za co grozi kara nawet doży-
wotniego więzienia. Sprawcę 
musieli jednak zbadać biegli 
psychiatrzy. Szczególnie, że 
w przeszłości leczył się on psy-
chiatrycznie. Teraz, jak ujaw-
niło Radio Dla Ciebie biegli 
uznali, że 37-latek był w chwili 
zbrodni niepoczytalny. 

Gdzie trafi 37-latek?
Niepoczytalność – wbrew 

obiegowej opinii – nie musi 

być stwierdzona automa-
tycznie w przypadku choroby 
psychicznej, choć jest z nią 
związana. Poczytalność ozna-
cza świadomość własnego 
postępowania. Czy w chwili 
śmierci sprawca wiedział, co 
robi. Biegli uznają, że osoba 
mogła być poczytalna (wtedy 
odpowiada normalnie), czę-
ściowo niepoczytalna (wte-
dy wyrok jest łagodniejszy) 
bądź niepoczytalna (wtedy 
nie może odpowiadać kar-
nie). Może być tak, że ktoś 
jest chory psychicznie, ale 
w pełni świadomy swoich 
czynów. W przypadku zabój-
stwa na Gocławiu było jednak 
inaczej. 37-latek, który zabił 
ojca w pralni był niepoczytal-
ny, więc prawnie odpowiadać 
nie może. Według RDC pro-
kuratura wnioskować będzie 
o umieszczenie 37-latka w za-
mkniętym zakładzie psychia-
trycznym.

fot. Pixabay

Tragedia na Gocławiu w maju wstrząsnęła mieszkańcami
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24 sale lekcyjne, w tym m. 
in. nowoczesne pracownie 
komputerowe i językowe, 
pedagog, psycholog, logo-
peda. działa już nowa szko-
ła na Gocławiu.

Szkoła podstawowa nr 
402  i przedszkole nr 
444 w Warszawie na Go-
cławiu działają już w no-

wej siedzibie przy skrzyżowaniu 
ul. Fieldorfa i Nowaka-Jezio-
rańskiego. W piątek uczniowie 
usłyszeli pierwszy dzwonek. 
Jak informuje  Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawa, w czę-
ści szkolnej znalazły się  24 sale 
lekcyjne. Wśród nich po dwie 
pracownie komputerowe i języ-
kowe. Są też gabinety pedago-
ga, psychologa i logopedy oraz 

kuchnia z zapleczem – chwali 
się ratusz. W części przedszkol-
nej są sale do zajęć, sale re-
kreacyjno-zabawowe, szatnie, 
gabinety psychologa, logopedy 
i pomieszczenia gospodarcze. 
Przy nowym obiekcie powsta-
ła także hala sportowa, pla-
ce zabaw, kompleks boisk ze 
sztuczną nawierzchnią do piłki 
nożnej, koszykówki i siatków-
ki oraz bieżnia. W szkole bę-
dzie się uczyć 600 uczniów, do 
przedszkola uczęszczać będzie 
175 przedszkolaków. Koszt in-
westycji to ponad 60 milionów 
złotych. W piątek, 8 październi-
ka w szkole rozległ się pierwszy 
dzwonek. To dziesiąta szkoła 
oddana do użytku w Warszawie 
w ciągu ostatnich 3 lat.

(źródło: UM Warszawa)

GroCHóW ► 3 mIlIony nA remonT ulICy

GoCłAW ► noWA szkołA I przedszkole W dzIelnICy

Wybrzmiał już pierwszy dzwonek

Wymiana kostki na płyty 
chodnikowe, przebudowa 
sygnalizacji świetlnej  i bu-
dowa nowej ścieżki rowe-
rowej. Prawie 3 miliony 
złotych kosztować będzie 
remont ulicy Grenadierów 
na Grochowie, na odcinku 
od al. Stanów Zjednoczo-
nych do ul. majdańskiej. 
zarząd dróg miejskich roz-
strzygnął przetarg na wyko-
nanie inwestycji.

najważniejsze zmiany 
to remont i przebu-
dowa chodników, 
remont sygnalizacji, 

budowa ścieżki rowerowej, 
odnowienie parkingu przy  
Majdańskiej. Wykonawca – 
firma „Król” z Wołomina, ma 
60 dni na wykonanie prac.

Wykonawca przebudu-
je chodniki po północno-
-wschodniej stronie ulicy, na 
odcinku  od al. Stanów Zjed-
noczonych do skrzyżowania 
z ul. Majdańską i po prze-
ciwległej stronie w rejonie tej 

„krzyżówki”. W trakcie prac 
firma usunie starą kostkę 
brukową. Na jej miejscu po-
łoży  estetyczne płyty chodni-
kowe. „Usprawnimy działanie 
sygnalizacji świetlnej” – chwa-

li się ZDM. Drogowcy zapo-
wiadają, że całkowicie prze-
budują światła.  Wybudują też 
nową drogę dla rowerów, po 
północno-wschodniej stronie 
ul. Grenadierów, między al. 

Stanów Zjednoczonych a ul. 
Białowieską. W rejonie tej 
ostatniej ulicy drogowcy połą-
czą ścieżkę z istniejącą siecią 
dróg rowerowych na wysoko-
ści wjazdu na kładkę nad ul. 

Ostrobramską. „Aby nowa in-
frastruktura drogowa była peł-
na, przez wlot ul. Majdańskiej 
utworzymy przejazd rowero-
wy, a po wschodniej stronie tej 
ulicy wyznaczymy kontrapas 
rowerowy do ul. Darłowskiej” 
– informuje ZDM. Przy okazji 
prac drogowcy odnowią par-
king wzdłuż ul. Grenadierów 
na północ od ul. Majdańskiej. 
„Miejsca postojowe wyłożymy 
ekokratką, a drogę dojazdową 
wyasfaltujemy. Ponadto zmie-
nimy nieco geometrię wlotu 
przedłużenia ul. Białowieskiej 
do głównego ciągu ul. Grena-
dierów. Wyspę dzielącą jezd-
nię wydłużymy i zawęzimy do 
szerokości 4 m w jej najszer-
szym miejscu. Nawierzchnię 
wlotu wymienimy tam, gdzie 
są pasy do skrętu w prawo lub 
w lewo. W bliskim sąsiedztwie 
wlotu, na wysokości budynku 
o numerze Grenadierów 11, 
utworzymy nowe przejście dla 
pieszych, które wyposażymy 
w azyl” – deklaruje ZDM.

Do rozstrzygniętego właśnie 
przetargu zgłosiły się dwie 
firmy – Zakład Robót Drogo-
wych i Inżynieryjno-Instala-
cyjnych „Król” z Wołomina 
i warszawska Planeta. ZDM 
wybrał ofertę firmy z Woło-
mina, za 2 mln 978 tys. 952 zł 
brutto.  Na przeprowadzenie 
prac ma 60 dni od podpisania 
umowy.

(źródło: ZDM)

Wysłużoną kostkę zastąpią płyty

uczniowie uczą się już w nowej szkole

fot. Pixabay
fot. ZD

M
Król z Wołomina 
przebuduje Grenadierów
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-letni chłopiec 
trafił do szpitala

15

fot. Pixabay

fot. Pixabay

Chłopiec jadący 
m o t o r o w e r e m 
p o s z k o d o w a n y 
w zderzeniu z sa-

mochodem osobowym, 
pasażer dacii w szpitalu po 
zderzeniu z audi. Do groź-
nych wypadków doszło we 
wtorek na Grochowskiej 
i w środę na ulicy Szwedz-
kiej.  

1 5 - l e t n i 
chłopiec zo-
stał ranny 
w wypadku, 
do którego 
doszło w śro-
dę, 13 października na ulicy 
Szwedzkiej na Pradze. Jak 
informowała policja po go-
dzinie 15.00 ulicą Szwedz-
ką jechał nastolatek mo-
torowerem. Na wysokości 
skrzyżowania ze Stalową 
doszło do zderzenia jed-
nośladu z samochodem 
osobowym. Na miejsce 
przyjechały policja, zespół 
ratownictwa medycznego, 
straż pożarna. Ratownicy 
medyczni udzielili pomocy 
poszkodowanemu chłop-
cu. Jego obrażenia nie 
wyglądały na bardzo cięż-

kie, ale karetka na wszelki 
wypadek odwiozła go do 
szpitala. 15-latek przejdzie 
tam badania. Wcześniej 
policjanci zbadali obu kie-
rujących na obecność al-
koholu w organizmie. Za-
równo kierowca forda jak 
i motocyklista byli trzeźwi. 
Na miejscu pracowali po-

licjanci, któ-
rzy ustalali 
okoliczności 
z d a r z e n i a 
oraz straża-
cy, którzy 
zabezpiecza-

li teren. Były utrudnienia 
w ruchu. 

Dzień wcześniej do 
wypadku doszło na Gro-
chowskiej. We wtorek, 12 
października, pomiędzy 
ulicami Gocławską i Tere-
spolską zderzyły się dacia 
i audi. Konkretnie audi 
najechało na tył dacii. Na 
miejsce przybyły policja 
i pogotowie. Kierowcy sa-
mochodów byli trzeźwi. 
Pierwszej pomocy udzieli-
li pasażerom dacii, jedna 
osoba została przewiezio-
na do szpitala.

nastolatek ranny 
po zderzeniu

kilkadziesiąt minut trwała 
dramatyczna walka o ży-
cie mieszkańca Grochowa. 
Podczas spaceru z psem 
upadł. ustały jego czynno-
ści życiowe.

Około godziny 7.00 
starszy pan wyszedł 
na spacer z psem. 
Koło wieżowca przy 

Garwolińskiej nagle upadł, 
zaczął robić się siny. Przypad-
kowo idąca kobieta pobiegła 
na pobliski parking służbowy 

Straży Miejskiej. Dwaj funk-
cjonariusze akurat wsiadali 
do radiowozu. Była godzina 
7.20. Kobieta powiedziała 
im, że przy jednym z wieżow-
ców przy ulicy Garwolińskiej 
leży starszy mężczyzna, który 
potrzebuje natychmiastowej 
pomocy. Funkcjonariusze po-
biegli we wskazane miejsce. 
Jak relacjonuje Straż Miej-
ska, faktycznie na chodniku 
leżał człowiek w wieku około 
70 lat. Obok stał jego pies. 
Starszy pan był nieprzytom-

ny, nie oddychał, miał siną 
twarz. Jeden z funkcjonariu-
szy natychmiast przystąpił do 
masażu serca, a drugi wezwał 
karetkę pogotowia. Strażnicy 
miejscy prowadzili resuscy-
tację do przyjazdu karetki. Na 
miejsce przyjechał zespół ra-
townictwa medycznego, który 
przejął pacjenta. Kilka minut 
po godzinie 8 mężczyźnie 
przywrócono czynności ży-
ciowe. Karetka zawiozła go do 
szpitala – relacjonuje Straż 
Miejska.

WypAdkI nA szWedzkIej 
I nA GroCHoWskIej

GroCHóW ► drAmATyCznA WAlkA o żyCIe

stracił przytomność na 
spacerze z psem

w zaroślach strażnicy 
miejscy znaleźli bez-
domnych. Jeden był tak 
wychłodzony, że gdyby 

poleżał jeszcze trochę, na pewno by 
umarł. Funkcjonariusze patrolowali 
przed południem ulice Grochowa. 
Dostali informację, że na Ulicy Maj-
dańskiej na trawniku siedzi dwóch 
bezdomnych. Niska temperatura 
może być dla nich zagrożeniem. Pa-

trol poszedł na miejsce i w trudno do-
stępnych krzakach faktycznie napo-
tkał dwóch bezdomnych mężczyzn. 
Jeden był w nienajgorszej formie, 
drugi ledwo był  w stanie wyszep-
tać swoje imię. Patrzył nieruchomo 
w jeden punkt. Jak ralacjonuje Straż 
Miejska, funkcjonariusze wezwali po-
gotowie ratunkowe. Wcześniej okryli 
zmarzniętego mężczyznę kocem ter-
micznym.  Przybyli na miejsce ratow-

nicy udzielili bezdomnemu  pierwszej 
pomocy. Okazało się, że mężczyzna 
jest skrajnie wychłodzony. Gdyby zo-
stał bez pomocy, szybko by umarł 
– relacjonuje Straż Miejska.  Karetka 
odwiozła wychłodzonego mężczyznę 
do pobliskiego szpitala. W zimne dni 
pamiętajmy o bezdomnych, nie prze-
chodźmy obojętnie obok leżących na 
ulicy. Dzwońmy pod numery alarmo-
we 986 i 112.

fot. Straż M
iejska

  drAmATyCznA AkCjA nA mAjdAńskIej

W krzakach zamarzał człowiek

Reanimacja trwała 
kilkadziesiąt minut

bezdomny tracił świadomość
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miłość do pizzy była powo-
dem rozboju, do którego do-
szło na mokotowie. Gdy do-
stawca zażądał pieniędzy za 
danie zamawiający najpierw 
go zwyzywał, potem brutal-
nie pobił. Groził, że zabije. 
na końcu wydarł upragnio-
ne zamówienie i skonsumo-
wał. rozbój jest zbrodnią 
zagrożoną karą więzienia do 
12 lat!

Jak poinformowała Ko-
menda Stołeczna Poli-
cji, do zdarzenia doszło 
kilka dni temu na ulicy 

Cybernetyki na Mokotowie. 
Pracownicy pizzerii nie po 
raz pierwszy mieli problemy 
z osobami zamawiającymi piz-
zę pod tym adresem. Zawsze 
był kłopot z płatnościami. Tym 
razem zamówienie wyszło 
z innego numeru telefonu niż 
zwykle. Dlatego dostawca miał 
nadzieję, że być może zmienili 
się lokatorzy i teraz wszystko 
przebiegnie prawidłowo. Rze-

czywistość okazała się jednak 
brutalna.

Gdy dostawca zadzwonił 
do drzwi, w progu pojawił się 
znany mu z widzenia męż-
czyzna w wieku około 30 lat, 
oraz drugi, znacznie młodszy. 
Pokrzywdzony powiedział, że 
należność za dostawę to 37 zł. 
Młodszy mężczyzna od razu 
zaczął krzyczeć, że za nic nie 
zapłaci. Wyzywał dostawcę 
i kazał mu się wynosić. Gro-
ził, że zabije. Kiedy pracow-
nik pizzerii powtórzył, że nie 
może wydać zamówienia bez 
opłacenia należności, klient 
zaatakował. Pobił dostawcę 
pięściami, kopał.  Okładał 
swą ofiarę bez opamiętania. 
W końcu wyrywał torbę ter-
miczną, w której była upra-
gniona pizza.  Pokrzywdzony 
zasłaniał się od ciosów i wy-
cofał się do windy. Jak infor-
muje policja, napastnik we-
pchnął dostawcę do środka, 
wsiadł z nim i nadal go bił. 
Wyzywał i kazał się wynosić. 

W re-
zultacie siłą 

odebrał mu zamówienie – re-
lacjonują policjanci. Po ode-
braniu torby agresor… wyjął 
pizzę i ją zjadł, nie dzieląc się 
z kolegą.

Z kolei pokrzywdzony  po-
biegł do pizzerii i zawiadomił 
policjantów o rozboju. Po 
przyjęciu zgłoszenia funkcjo-
nariusze pojechali pod adres, 
z którego składane było za-
mówienie. Na miejscu zastali 
mieszkającego tam mężczy-
znę. Policjantom powiedział 
on, że nie zna sprawcy pobi-
cia dostawcy pizzy. Spotkał 
go przypadkiem niedaleko 
budynku, w którym mieszka. 
Zaczęli ze sobą rozmawiać, po 
czym zaprosił go na wódkę. 
Jego nowo poznany znajomy 
zamówił pizzę, a później nie 
chciał za nią zapłacić i rzucił 

się na chło-
paka, który ją przyniósł i go 
pobił. Po wszystkim przyniósł 
do domu pustą torbę termicz-
ną. Zdziwionemu 30-latkowi 
powiedział, że zjadł pizzę, bo 
był głodny – relacjonuje poli-
cja.

Sprawa trafiła do poli-
cjantów z wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko 
życiu i zdrowiu. Funkcjona-
riusze ustalili, kim jest po-
dejrzany o rozbój, oraz to, że 
w dniu zatrzymania będzie on 
załatwiał sprawy meldunkowe 
w jednym z biur przy ul. Ta-
śmowej na Mokotowie. Tam 
podejrzany został zatrzymany 
i przewieziony do policyjne-
go aresztu. Następnego dnia 
mężczyzna usłyszał proku-
ratorskie zarzuty. Przyznał 
się do przestępstwa. Rozbój 
według przepisów prawa jest 
zbrodnią, zagrożoną karą na-
wet do 12 lat więzienia.

panie ukradły mu 
oszczędności

Starszy pan wracając ze spa-
ceru do domu nie spodziewał 
się, że miła rozmowa z przy-
padkowo poznanymi paniami 
doprowadzi go do rozpaczy. 
Mężczyzna spotkał na spacerze 
trzy starsze kobiety, rozmowa 
była na tyle miła, że zaprosił je 
do domu. Stracił oszczędności 
całego życia.
10 tysięcy dolarów i 35 tysię-
cy złotych ukradły z mieszkania 
starszego pana trzy kobiety. 
Jedna z nich, 61-latka wpadła 
już w ręce stróżów prawa. Jak 
informuje Komenda Stołeczna 
Policji, starszy człowiek wracał 
ze spaceru do domu. Wtedy 
podeszły do niego trzy panie, 
w tym 61-latka. Zajęły go roz-
mową. Pogawędka była na tyle 
miła, że senior zaprosił kobiety 
do domu. One z zaproszenia 
skorzystały i weszły do miesz-
kania. Na miłej pogawędce spę-
dziły pewien czas. Gdy wyszły 
senior odkrył straszliwą praw-
dę. Z domu zniknęły wszystkie 
oszczędności. 10 tysięcy dola-
rów w gotówce i około 35 ty-
sięcy złotych, także w gotówce. 
Mężczyzna zgłosił sprawę na 
policję. Jak informuje Komen-
da Stołeczna Policji, sprawą 
zajęli się policjanci operacyjni. 
Dokonali rozpoznania, pozy-
skali informacje, które od razu 
weryfikowali i na tej podstawie 
oraz dzięki własnej wiedzy ope-
racyjnej bardzo szybko wytypo-
wali podejrzane kobiety. Kilka 
dni temu zatrzymali pierwszą 
z nich. Starsza pani, 61-latka 
udawała, że nie wie o co cho-
dzi i usilnie przekonywała, że 
nie ma nic wspólnego z jaką-
kolwiek kradzieżą. Funkcjona-
riuszy jednak nie przekonała. 
Na podstawie zgromadzonych 
dowodów kobieta usłyszała za-
rzut dokonania kradzieży. Pla-
nowane są kolejne zatrzymania 
– informuje policja.

SENIOR ZAPROSIŁ 
KOBIETy DO DOMU

pobił, groził, 
zjadł bez płacenia

MOKOtÓw ► brutalny rozbój na dostawcy pizzy, klient:

fot. Pixabay

fot. Pixabay
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WIelkIe obCIążenIe, Czy WspArCIe dlA sAmorządóW?

poWAżny WypAdek znAneGo rAToWnIkA medyCzneGo

ostra kłótnia o polski Ład

niósł pomoc innym, trafił do szpitala
marcin „borkoś” borkowski przeszedł operację, jego stan 
się poprawia – poinformował TVn Warszawa. popularny 
ratownik medyczny został ranny w wypadku drogowym na 
radzymińskiej, jest w szpitalu przy szaserów. 

Do wypadku doszło 
w środę, 13 paździer-
nika na Radzymiń-
skiej. Po godzinie 

17.00 zderzyły się tam oso-
bowy opel i motoambulans. 
Kierujący skuterem został 
odwieziony do szpitala. Jak 
poinformowało Radio Dla Cie-
bie, poszkodowany to Marcin 
„Borkoś” Borkowski, ratownik 
medyczny, popularyzator wie-

dzy o pierwszej pomocy. Sam 
od lat jeździł po godzinach 
motoambulansem, ratując in-
nych. W środę został ranny. 
Jak podały media, jego stan po 
wypadku był poważny, ale ży-
cie ratownika uratował kask. 
Mężczyzna trafił do szpitala 
przy ulicy Szaserów. Jak infor-
mował TVN Warszawa, prze-
szedł operację, jest przy nim 
rodzina. Stan się poprawia. 

„Borkoś” od lat  pracę ratow-
nika medycznego w karetce łą-
czy z wolontariatem – w wol-
nym czasie, o określonych 
godzinach jeździ na motorze 
i często potrafi jako pierwszy 
dotrzeć (unikając korków) na 
miejsce zdarzeń. Między in-
nymi to „Borkoś” dotarł jako 
pierwszy pod most Grota Ro-
weckiego, gdy doszło na  nim 
do makabrycznego wypadku 
autobusu, który spadł z wia-
duktu (zginęła jedna osoba, 
było wielu rannych). 

(źródło: NTW, Radio Dla Ciebie, 

TVN Warszawa)

„polski ład to mega poda-
tek. Ale nie tylko o pieniądze 
tu chodzi. samorząd stoi 
dziś na straży państwa pra-
wa” – mówił prezydent sto-
licy rafał Trzaskowski wita-
jąc samorządowców z całej 
polski. przedstawiciele róż-
nych szczebli samorządu 
spotkali się w Teatrze roma 
w Warszawie. Z kolei strona 
rządowa ripostuje, że pol-
ski ład to dla samorządów 
ogromna szansa. Według 
Izby Administracji Skarbo-
wej w Warszawie dochody 
stolicy, ale też innych miast 
mają wzrosnąć. 

Zmiany w Polskim Ła-
dzie i nieodbieranie 
kompetencji samo-
rządom – to głów-

ne postulaty protestujących 
w Warszawie samorządowców. 
Przedstawiciele rozmaitych 
szczebli samorządów – do gmin 
i sołectw po metropolie wspól-
nie protestują przeciwko kształ-
towi Polskiego Ładu, który ich 
zdaniem zamiast pomagać, 
niszczy samorządność. Prote-
stujący zamierzali przekazać 
swoją petycję marszałek Sej-
mu. Elżbieta Witek nie chciała 
jednak spotkać się  z samorzą-
dowcami. W spotkaniu wzięli 
za to udział wicemarszałkowie 

– Małgorzata  Kidawa-Błoń-
ska z Koalicji Obywatelskiej, 
Włodzimierz Czarzasty z Le-
wicy i Piotr Zgorzelski z PSL-
-Koalicji Polskiej. W proteście 
pod hasłem #w obronie miesz-
kańców wzięło udział ponad 
tysiąc samorządowców z całej 
Polski. Zdecydowanie inaczej 
Polski Ład ocenia strona rzą-

dowa. Zdaniem Izby Skarbo-
wej w Warszawie, rozwiązania 
Polskiego Ładu stanowią szan-
sę dla samorządów. Co więcej, 
zapewnią im stabilne dochody: 
„Rozwiązania zaproponowane 
w ramach Polskiego Ładu za-
pewnią samorządom stabilne 
dochody, ułatwią też plano-
wanie i realizację budżetów. 

W 2022 r. żaden samorząd 
nie straci na Polskim Ładzie, 
a w kolejnych latach dochody 
samorządowe będą wyższe niż 
wynika to z prognoz samorzą-
dów” – przekonuje Izba Ad-
ministracji Skarbowej w War-
szawie. „W 2022 r. łączne 
dochody wszystkich JST z PIT 
i CIT (łącznie z 8 mld zł) będą 

wyższe o 10,3 proc. od tych pro-
gnozowanych przez same JST. 
Przykładowo: dochody Kra-
kowa będą większe o 90 mln 
zł, Warszawy o 166 mln zł, 
Olsztyna o 28 mln zł, Czę-
stochowy o 31 mln zł, Nowe-
go Sącza o 10 mln zł, Łodzi 
o 105,1 mln zł” – wyliczyła skar-
bówka.

fot. Pixabay

fot. Pixabay

Warszawa straci na polskim ładzie - uważa jej prezydent. mIasto zarobi - twierdzi Izba  Administracji skarbowej

borkoś trafił do szpitala przy szaserów
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WŚCIeklIznA WCIąż zAbIjA

kolejne przypadki wście-
klizny na Mazowszu. 
Ostatnie w powiecie 
otwockim, garwolińskim 
i Warszawie. W paździer-
niku Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii stwierdził 
sześć zakażeń wściekli-
zną. Wszystkie u lisów. 
od początku roku to 
już sześćdziesiąt sześć 
przypadków. najwięcej 
– 61. u lisów. pozostałe 
u jenota, sarny, nietope-
rza, psa i kota. 

Jak pisaliśmy dwa 
tygodnie temu, do 
końca września Wo-
jewódzki Lekarz 

Weterynarii potwierdził aż  
sześćdziesiąt przypadków 
wścieklizny. Niestety, na 
tym epidemia się nie za-
kończyła, w październiku 
jest już sześć przypadków. 

Garwolin, Otwock, War-
szawa

6. października Woje-
wódzki Lekarz Weteryna-
rii potwierdził zakażenie 
wścieklizną u lisa w Żanę-
cinie w gminie Wiązow-
na w powiecie otwockim. 
Niestety, są kolejne. 11. 
października kolejne cztery 
przypadki, w miejscowości 
Choiny w gminie Parysów 
w powiecie garwolińskim, 
w miejscowości Goździk 
w gminie Górzno w powie-
cie garwolińskim,  Otwoc-
ku (powiat otwocki) oraz 
w Warszawie, w dzielnicy 
Wawer przy ulicy Wolę-
cińskiej. 62. przypadek 
Wojewódzki Weterynarz 
Weterynarii potwierdził 
kolejnego dnia, 12. paź-
dziernika, w miejscowo-
ści Górki w gminie Osieck 
w powiecie otwockim. 
Wszystkie październikowe 

przypadki potwierdzone 
zostały u lisów. Od począt-
ku października jest już wy-
krytych sześć przypadków, 
a od początku roku 66. 61. 
razy wściekliznę potwier-
dzono u lisów, pojedyncze 
przypadki odnotowane zo-
stały u jenota, nietoperza, 
sarny, psa i kota. 

Zabija zwierzęta, zabija 
ludzi 

Jak pisaliśmy przed 
dwoma tygodniami, wście-
klizny nie da się niestety 
wyleczyć. Wścieklizna to 
niezwykle groźna choroba 

zakaźna układu nerwowe-
go. Atakuje ssaki, także 
może zaatakować człowie-
ka. W chwili wystąpienia 
objawów zawsze prowadzi 
do śmierci. Dlatego przede 
wszystkim trzeba bardzo 
uważać podczas spacerów 
w lesie. Unikać kontaktu 
z nieznanymi zwierzęta-
mi. W razie, gdy do takie-
go kontaktu doszło, trzeba 
zgłosić się do lekarza. Za-
strzyk z surowicą pomoże 
uniknąć rozwinięcia cho-
roby. Uważajmy na zwie-
rzęta domowe. Psów nie 
puszczajmy luzem, pro-
wadzajmy je na smyczy. 
Kotów nie wypuszczajmy 
z domów. Pamiętajmy też 
o szczepieniach. Psy obo-
wiązkowo trzeba szczepić 
przeciwko wściekliźnie raz 
do roku. Nieszczepienie 
jest karalne. Z kolei w przy-
padku kotów szczepienie 
jest zalecane. Raz w roku 

szczepić powinniśmy koty 
wychodzące (takie, które 
wypuszczamy z domu). Raz 
na dwa lata niewychodzące 
(takie, których z domów 
nie wypuszczamy).

Zakaz wystaw i targów 
zwierząt

Na obszarze objętym epi-
demią  wojewoda wprowa-
dził zakaz organizowania 
targów, wystaw, konkur-
sów, pokazów z udziałem 
psów, kotów oraz innych 
zwierząt wrażliwych na 
wściekliznę. Nie można or-

ganizować polowań i odło-
wów zwierząt łownych, 
za wyjątkiem odstrzałów 
sanitarnych dzików oraz 
polowań indywidualnych 
na dziki bez udziału psów 
i nagonki.  Na obszarze 
zagrożonym wścieklizną 
obowiązuje nakaz trzyma-
nia psów na smyczy lub 
na ogrodzonym terenie za-
mkniętym, a kotów w za-
mknięciu,  pozostawiania 
zwierząt gospodarskich 
w okólnikach i na zamknię-
tych wybiegach. Obszarem 
zagrożonym wścieklizną 
jest część Warszawy – m. 
in. w dzielnicy Wawer, We-
soła. Oprócz tego fragment 
powiatu mińskiego, całe 
powiaty garwoliński, ko-
zienicki, otwocki, radom-
ski, miasto Radom. 

(mat. pras. korzystamy z fragmen-

tów naszych artykułów sprzed dwóch 

tygodni i sprzed miesiąca)

Psy szczepimy raz 
w roku obowiązko-
wo. Koty raz w roku, 
gdy są wychodzące, 
niewychodzące co 
dwa lata. Lepiej ko-
tów nie wypuszczać 
w ogóle. Psy trzy-
majmy na smyczy

Do zarażenia docho-
dzi przez kontakt ze 
zwierzęciem, jego 
śliną, mózgiem, 
krwią. Rzadko zda-
rzały się przypadki 
zakażeń aerozolem 
odchodów nietope-
rzy w jaskiniach

fot. Pixabay

na Mazowszu epidemia 
nie odpuszcza
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fot. Freeim
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fot. Pixabay

Skrajnie nieodpo-
wiedzialnie zacho-
wał się gość wesela, 
które odbywało się 

na Mazowszu w ostatni 
weekend, który komplet-
nie pijany wsiał za kierow-
nicę. W dodatku… ambu-
lansu. 

 Sprawę opisuje mazo-
wiecka policja, na wesele 
mężczyzna przyjechał ka-
retką pogotowia 
ratunkowego. 
Niestety, pod-
czas imprezy 
nie odmawiał 
picia alkoholu. 
To jeszcze nie 
byłoby najgor-
sze, gdyby nie 
fakt, że postanowił wrócić 
autem. Kompletnie pijany 
weselnik wsiadł za kierow-
nicę ambulansu i ruszył 
do domu. Jak relacjonuje 
Mazowiecka Policja, dy-
żurny  Komendy Powia-
towej Policji w Wyszko-
wie otrzymał anonimowe 
zgłoszenie o kierowcy 
karetki, który może być 
pod wpływem alkoholu. 
Z relacji świadka wynika-
ło, że jadący z Białegobłota 
w stronę Długosiodła am-

bulans nie potrafi utrzy-
mać prostego toru jazdy 
i zjeżdża na przeciwległy 
pas ruchu. Już kilka minut 
po zgłoszeniu policjanci 
z Długosiodła zauważyli 
i zatrzymali ambulans do 
kontroli drogowej. Po po-
dejściu do pojazdu okaza-
ło się, że w środku nie ma 
medyków. Za kierownicą 
karetki siedział weselnik 

wracający ze 
ślubnej uro-
c z y s t o ś c i . 
Jak relacjo-
nuje policja, 
f u n k c j o -
n a r i u s z e 
w trakcie 
rozmowy od 

razu wyczuli silną woń al-
koholu. Sprawdzili trzeź-
wość mężczyzny. Alkomat 
pokazał, że kierowca jest 
w stanie nietrzeźwości 
i swoim organizmie ma 
ponad 2 promile alkoholu. 
Funkcjonariusze zatrzy-
mali 44-latkowi prawo jaz-
dy. Mężczyźnie grozi kara 
finansowa, sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów 
oraz kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.

(źródło: policja)

na podwójnym gazie 
za kółkiem karetki

85-letni staruszek z Rado-
mia zaginął. odnalazł go 
owczarek niemiecki Nador.

Jak informuje mazo-
wiecka policja, 85-letni 
mieszkaniec Radomia 
wyszedł kilka dni wcze-

śniej z domu i nie nawiązał 
kontaktu  z rodziną. Radom-
scy policjanci natychmiast 
rozpoczęli działania. Spraw-
dzali każdy ślad, zbadali na 
przykład kamery z monito-
ringu miejskiego oraz z auto-
busów komunikacji miejskiej. 

W poszukiwania zaangażo-
wani byli policjanci z Wydzia-
łu Kryminalnego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu 
oraz Komisariatu II Policji 
w Radomiu.Do poszukujących 
dołączył przewodnik młod-
szy aspirant Sławomir Bąba 
z psem patrolowo-tropiącym 
– relacjonuje policja. Okazało 
się, że w czwartek wieczorem 
(a więc dwa dni po zaginięciu 
mężczyzny) Nador, policyjny 
pies podjął trop. Doprowadził 
funkcjonariuszy w zarośla na 
terenie miasta. Leżał zaginio-

ny mężczyzna. 85-latek po 
odnalezieniu został przekaza-
ny pod opiekę medyczną. Jak 
relacjonuje policja, nie był to 
pierwszy sukces dwuletnie-
go owczarka niemieckiego 
w ratowaniu ludzkiego życia. 
W grudniu w kilka godzin 
odnalazł zaginioną 39-latkę. 
Owczarek niemiecki Nador to 
pies patrolowo-tropiący, który 
jest wykorzystywany do dzia-
łań patrolowych, podczas zda-
rzeń kryminalnych i działań 
poszukiwawczych – podsumo-
wuje mazowiecka policja.

WyszkóW ► NieoDPoWieDZialNy 
Wybryk Gościa WeSela

rAdom ► śWieTNa Praca PolicyjNeGo oWcZarka

staruszek zaginął. pies 
odnalazł go w zaroślach

Kama, suczka owczarka 
niemieckiego zdezorien-
towana i przestraszona 
biegała przy drodze eks-

presowej. Jej właścicieli nie było. 
Obok pędziły samochody.
Wszystko zaczęło się w sobotnie 
popołudnie.  W miejscowości Su-
cha, w powiecie białobrzeskim, 
koło stacji  paliw policjanci zauwa-
żyli owczarka niemieckiego. Pies 

był zdezorientowany, błąkał się po 
drodze. Mundurowi zaopiekowali 
się nim i przewieźli go do komen-
dy.  Dali zwierzakowi jeść i pić.  
Dzielnicowy gminy Białobrzegi do 
poszukiwań opiekuna psa wykorzy-
stał media społecznościowe. Umie-
ścił w nich zdjęcie owczarka i popro-
sił o pomoc w ustaleniu właściciela. 
Informacja o zagubionym owczarku 
niemieckim dotarła do jego właści-

cieli. W poniedziałek zgłosili się 
oni do białobrzeskiej komendy po 
odbiór swojego pupila. Kama wró-
ciła do swojego domu gdzie znów 
może czuć się bezpiecznie. Policja 
przypomina o właściwym zabezpie-
czeniu posesji, by zwierzaki nie mo-
gły z nich uciec. Szczególnie istotne 
jest to teraz, gdy na Mazowszu pa-
nuje wścieklizna.

(az, źródło: policja)

fot. Policja

  zdezorIenToWAny pIes przy drodze ekspresoWej

owczarek błąkał się przy s7

lata więzienia 
grożą 
niesfornemu 
weselnikowi

 2

kama wróciła do właścicieli

Odnaleziony mężczyzna 
leżał w zaroślach
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fot. Tw
itter

Powrót Donalda 
Tuska nie spowo-
dował – wbrew 
temu, na co li-

czyli sympatycy opozycji 
– ostatecznej klęski PiS 
i Zjednoczonej Prawicy. 
Ale też wbrew nadziejom 
rządzących nie był nie-
wypałem. Były premier 
i przewodniczący Rady 
Europejskiej podstawo-
wy cel – uporządkowanie 
sytuacji w Ko-
alicji Obywa-
telskiej oraz 
u c z y n i e n i e 
PO na nowo 
h e g e m o n e m 
po stronie 
o p o z y c y j n e j 
– zrealizował. 
To Platfor-
ma Obywatelska – Koali-
cja Obywatelska jest dziś 
główną siłą po stronie an-
typisu. Tusk wrócił do par-
tii wewnętrznie osłabionej, 
która w dodatku musiała 
stoczyć walkę o istnienie 
z ruchem Polska 2050 Szy-
mona Hołowni oraz Lewi-
cą. Były premier nie tylko 
spacyfikował wszystkich 
rywali wewnątrz PO. Ale 
też zostawił daleko w tyle 
opozycyjną konkurencję. 

Platforma ma silne skrzy-
dło lewicowo-liberalne 
z Rafałem Trzaskowskim, 
które może bez problemu 
osłabiać Lewicę i odbie-
rać jej elektorat. Z drugiej 
strony jest frakcja bardziej 
centrowa. To pod nią były 
gesty w rodzaju kreślenia 
krzyża na chlebie przez 
Donalda Tuska. Spoiwem 
PO ma być antypis i sprze-
ciw wobec polexitu, który 

partia rządzą-
ca – według 
narracji PO – 
nam ma fun-
dować.  Na tej 
bardzo ostrej 
polaryzacji zy-
skuje też PiS. 
Stąd obie for-
macje mają 

dziś szansę na wyelimino-
wanie prawie całej kon-
kurencji i na ostrym pod-
kręcaniu konfliktu będą 
w najbliższych miesiącach 
zyskiwać. PO będzie od-
bierać głosy głównie Le-
wicy oraz Polski 2050 Szy-
mona Hołowni, dla której 
powoli może nie być na 
scenie politycznej miejsca. 
Walka o władzę rozegra 
się chyba znów między PiS 
i KO.

tusk 
zdominował 
opozycję

tysiące ludzi przyszło na 
demonstrację w obro-
nie obecności Polski 
w Unii Europejskiej. Są 

sprzeczne dane co do frekwen-
cji. 

Demonstrację na pl. Zam-
kowym zorganizowała Platfor-
ma Obywatelska, a osobiście 
zapraszał na nią były premier 
Donald Tusk. Hasłem było 
„Zostajemy w Unii”, a powo-
dem protest przeciwko orze-
czeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego o wyższości prawa 

polskiego nad unijnym. Kontr-
manifestację zorganizowali 
narodowcy, którzy zagłuszali 
uczestników demonstracji PO. 
„Milcz głupi chłopie! Milcz! 
Milcz chamie skończony! Bo 
ja jestem żołnierzem, który 
pamięta, jak krew się lała, jak 
moi koledzy ginęli. Ja tu po to 
jestem, żeby wołać w ich imie-
niu: nigdy nikt nie wyprowa-
dzi nas z mojej ojczyzny, któ-
ra jest Polską, ale także nikt 
z Europy, bo Europa to moja 
matka także” – mówiła  pod 

adresem narodowców Wanda 
Traczyk-Stawska, uczestnicz-
ka Powstania Warszawskiego. 
Demonstracje odbyły się w ca-
łej Polsce. Ta w Warszawie 
zgromadziła dziesiątki tysię-
cy zwolenników opozycji. Ale 
dane co do dokładnej liczby 
uczestników są sprzeczne. We-
dług stołecznego ratusza na pl.  
Zamkowym było nawet sto 
tysięcy ludzi. Inne dane przed-
stawia policja, według której 
w demonstracji wzięło udział 
około 20 tysięcy osób. 

przeGląd polITyCzny. plATformA nA 
Czele AnTypIsu

sprzeCzne dAne o frekWenCjI

W obronie unii 
na pl. zamkowym

na ostrym sporze o wyrok 
Trybunału Konstytucyj-
nego zyskują najbardziej 
dwie formacje – PO i PiS. 

Konflikt na nowo polaryzuje scenę 
i wzmacnia głównych graczy, osła-
biając i to znacznie ugrupowania 
środka, takie jak PSL, czy ruch Szy-
mona Hołowni. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
wywołał polityczną awanturę i przy-

krył wiele innych tematów. Zdaniem 
niektórych ekspertów może wzmoc-
nić polaryzację a więc podział na PO 
i PiS. Byłoby to ze stratą dla formacji 
spoza dominującego duopolu, takich 
jak Polska 2050 Szymona  Hołowni, 
Porozumienie Jarosława Gowina, 
czy Polskie Stronnictwo Ludowe. 
I PSL wykonało bardzo zaskakujący 
ruch. Prezes partii, Władysław Kosi-
niak-Kamysz zapowiedział złożenie 

wniosku o samorozwiązanie parla-
mentu. Jak przekonywał, to realna 
próba zmiany sytuacji, znacznie 
skuteczniejsza niż demonstracja, 
jaką organizowały w weekend inne 
ugrupowania opozycyjne. Jednak dla 
poparcia wniosku należałoby zebrać 
307 posłów. Poza tym jest stan wy-
jątkowy, który uniemożliwia wcze-
śniejsze wybory w ciągu 90 dni po 
jego zakończeniu. 

fot. W
ikipedia

  znóW po-pIs-oWA HeGemonIA?

spór o trybunał przeorał scenę

lata zostały do 
wyborów, znów 
wygląda na to, 
że wszystko 
zdominują pis 
i po

 2
rzecznik prasowa ratusza monika beuth lutyk napisała, że w demonstracji brało udzial 
80-100 tys. ludzi. zdaniem policji 20 tysięcy
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WojnA po orzeCzenIu TrybunAłu

zamiast histerii konieczna debata
na temat przyszłości unii 
i roli  w niej Polski koniecz-
na jest debata. Wspólno-
ta ma liczne zalety, ale też 
liczne wady. kłopot w tym, 
że przy takim rozgrzaniu 
emocjonalnym społeczeń-
stwa, podgrzewanym przez 
strony politycznego sporu, 
sensowna dyskusja nie jest 
możliwa. 

Antoni Zankowicz

Spór o werdykt Trybu-
nału Konstytucyjnego 
w sprawie wyższości 
prawa polskiego nad 

unijnym ukazał rozedrganie 
politycznych plemion w Polsce. 
Jedni zaczęli krzyczeć o po-
lexicie, drudzy w odpowiedzi 
wrzeszczą o niemieckiej agen-
turze i obronie niepodległości. 
Na wojnie jak na wojnie, stro-
ny nie biorą jeńców a prawda 
zabita została jako pierwsza. 
Warto więc jakiś czas po kon-
trowersyjnym orzeczeniu spoj-
rzeć na sprawę  na chłodno.

Po pierwsze – wyroki są-
dów konstytucyjnych przeciw-
ne wyrokom TSUE zapadały 
i wcześniej. W Niemczech,  we 
Francji, we Włoszech, w Hisz-
panii, w Rumunii. Więc samo 
wydanie wyroku nie prowadzi 
do polexitu. Tu rację ma stro-
na prorządowa.

Po drugie – wyrok polski jest 
jednak wyjątkowy, bo mówi 
OGÓLNIE o prawie unijnym, 
wyroki w sądach konstytucyj-
nych innych państw dotyka-
ły konkretnych ustaw. Poza 

tym wyrok polskiego TK za-
pada w czasie ostrego sporu 
o kształt naszego sądownictwa 
i o sam Trybunał. Konflik-
tu rządu z Unią Europejską. 
I w tym kontekście spór ten 
zaostrza. I choć do polexitu 
nie doprowadzi, to na pewno 
pozycji Polski nie wzmocni,  
wystawia kraj na strzał.

Po trzecie – demonstracja 
zwolenników pozostania w Unii 
mówi o obronie Polski w UE. 
Jednak, choć pozycja naszego 

kraju osłabnie (i tak jest słaba) 
raczej z UE nie wyjdziemy. Za 
dużo interesów mają inne kraje 
(dla Niemiec jesteśmy głównym 
partnerem handlowym), do 
tego aż 90 proc. Polaków chce 
pozostania we Wspólnocie.

Po czwarte – strona rządo-
wa mówi z kolei, że demon-
strowali za Unią zwolennicy 
Niemiec. „Niemcy wywołali 
burdy w Polsce”. To dziwne, 
biorąc pod uwagę fakt, że ar-
gumentem za decyzją polskie-

go TK jest podobna decyzja 
Trybunału w Karlsruhe.

Reasumując – Polska z Unii 
Europejskiej raczej nie wyj-
dzie, a na pewno nie wyjdzie 
szybko. Wyrok TK wydany  
został w celach politycznych. 
Miał podgrzać atmosferę wo-
jenną w Polsce i zrobił to. Bo 
nagle liczą się głównie dwie 
strony sporu – antyrządowa, 
krzycząca o PiS wyprowadza-
jącym nas z UE i prorządowa, 
mówiąca „my nie wyprowa-

dzamy z UE, bronimy nie-
podległości”. W sensie dyplo-
matycznym pozycja Polski 
ulegnie osłabieniu, choć sil-
na i tak nie  była. A na temat 
przyszłości Unii konieczna jest 
debata, bo Wspólnota ma licz-
ne zalety, ale też liczne wady. 
Kłopot w tym, że przy takim 
rozgrzaniu emocjonalnym 
społeczeństwa, podgrzewa-
nym przez strony politycznego 
sporu, sensowna dyskusja nie 
jest możliwa.

KOMENTARZ: 

łucJa cZEchOwsKa

Wyrok jak wyrok. Polska w Unii niezagrożona
Polska z Unii na pewno nie wyjdzie. Nie rozumiem tego przerażenia po wyroku 
TK. Bo moim zdaniem nie stało się nic, co uzasadniałoby obawy o rzekomym 
polexicie. 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zapanowała histeria. Niektórzy mówią, że 
uznanie przez TK wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym sprawi, że 
Polska wręcz wyjdzie z Unii. To bzdura. Ja nie jestem fanką obecnych rządów, ale 
akurat wyroki sądów konstytucyjnych sprzeczne z TSUE były w Europie częste. 
Wyroki takie zapadły w trybunale w Niemczech, we Francji, w Czechach, w Rumu-
nii, w Hiszpanii. Żaden z tych krajów z UE nie wychodził. Wyszła Wielka Brytania, 
w której sporu o trybunał nie było.
Tak, czy inaczej, Unia to wspólnota także interesów. I wychodząc z niej zrobiliby-
śmy błąd. Należy tam być. Ale też pamiętajmy, że ewentualne wyjście Polski nie  
byłoby na rękę samej Unii. I  dlatego raczej skończy się na ostrym sporze, może 
i zimnowojennej retoryce. Ale żadnego Polexitu nie będzie. To tylko histeryczna 
narracja części opozycji.

KOMENTARZ: 

anDrZEJ MaKsyMOwicZ

POLEXITU nie będzie. Ale kontekst jest fatalny…
Tak, wiem, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie sprawi, że z dnia na 
dzień wyjdziemy z Unii. Że podobne wyroki miały miejsce w innych krajach i nic 
się nie działo. Jednak – co warto podkreślić – liczy się cały kontekst. A ten jest 
bardzo zły.
Polska jest dziś pokłócona z Rosją Putina (to oczywiste), Białorusią Łukaszenki 
(tu brak sporu byłby tragedią) ale też ma nienajlepsze relacje z Ukrainą, średnie 
ze Słowacją, coraz gorsze z Niemcami, ostry konflikt z Czechami i złe relacje z ad-
ministracją Bidena w Stanach Zjednoczonych.  Do tego wszystkiego dochodzą 
spory i waśnie z Unią Europejską. No nie, to nie jest dobra sytuacja. I czwartkowy 
werdykt TK relacji tych nie poprawi.
Oczywiście Polexitu teraz nie będzie. Ale pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii re-
ferendum było pomyślane jako akt…poparcia dla UE. Doszło do Brexitu. Dziś 
na Wyspach są problemy chociażby z paliwem. U nas Polexit doprowadziłby do 
jeszcze gorszych zdarzeń. Dlatego warto, o tym pamiętać. I zamiast  prężyć mu-
skuły postarać się o zmiany w Unii Europejskiej. Bez rozbijania samej Wspólnoty.

fot. Pixabay

Czy polska może pójść w ślady Wielkiej brytanii?
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pIłkA nożnA ► PeWNa WyGraNa W MecZU o WSZySTko

polska pokonała Alba-
nię 1:0, będąc zespołem 
dojrzalszym, o wyższej 
kulturze gry. Wygrana to 
trzy punkty, drugie miej-
sce w grupie i doskonała 
sytuacja wyjściowa przed 
ostatnimi dwoma mecza-
mi.  Po bramce Polaków 
w ich kierunku poleciały 
butelki, śmieci i rozma-
ite przedmioty. mecz był 
przerwany na kilkanaście 
minut. Po wznowieniu Bia-
ło-Czerwoni utrzymali ko-
rzystny rezultat. 

Przed spotkaniem sy-
tuacja była czytelna. 
Wygrana Polaków 
stawiała ich w do-

skonałej sytuacji wyjściowej 
przed ostatnimi dwoma me-
czami eliminacji grupowych. 
Porażka, praktycznie elimi-
nowałaby ich z gry. Remis 
– to sprawa wciąż otwarta. 
Do nerwowej sytuacji do-
szło już podczas hymnu. 
Gdy odegrano Mazurka Dą-
browskiego, kibice Albanii 
zareagowali przeraźliwy-
mi gwizdami i pokazaniem 
środkowego palca. Początek 
meczu był trochę w wykona-
niu Polaków nerwowy. Nie-
równo w spotkanie wszedł 
Grzegorz Krychowiak, który 
już na początku spotkania 
najpierw fatalnie stracił pił-
kę, potem kapitalnie ode-
brał, naprawiając błąd. I do-
bre zagrania przeplatał ze 
słabszymi, jednak tych dru-
gich z upływem minut było 
coraz mniej.

Wreszcie „na zero” z tyłu
Obrona skutecznie wyłą-

czyła piłkarzy Albanii. Biało-
-Czerwoni mieli przewagę, 
stwarzali sytuacje, mieli spo-
ro rzutów rożnych, szwan-

kowała jednak skuteczność. 
W 33 minucie jedyny celny 
strzał na bramkę rywali od-
dał Piotr Zieliński. Do prze-
rwy utrzymał się wynik bez-
bramkowy. Remis z lekkim 
wskazaniem dla Polaków. Od 
początku drugiej połowy na-
stąpiła zmiana w polskiej eki-
pie – zamiast Jakuba Modera 
pojawił się na boisku Mate-
usz Klich. Biało-Czerwoni po-
woli zdobywali pole, ale był to 
mecz walki, nie gry w piłkę. 
W 66 minucie harującego 
Adama Buksę zastąpił Karol 
Świderski. Dziesięć minut 
później Polacy przeprowadzi-
li fenomenalną akcję. Mate-
usz Klich precyzyjnie zagrał 
w pole karne, a Karol Świder-
ski z ostrego kąta lewą nogą 
wpakował piłkę do bramki. 
Było 1:0. Wtedy doszło też do 
najbardziej dramatycznego 
momentu spotkania.

W cieszących się z bram-
ki Biało-Czerwonych pole-
ciały z trybun butelki. Sę-
dzia na kilkanaście minut 
przerwał mecz. Pachniało 
walkowerem. Ostatecznie 
zdecydowano o dograniu 

spotkania do końca. Od 76 
minuty. Albańczycy rzucili 
się do ataków, w końcówce 
jeden celny strzał na bram-
kę oddali Albańczycy. Paulo 
Sousa przeprowadził kolej-
ne zmiany – Przemysław 
Frankowski zastąpił Kamila 
Jóźwiaka, a w doliczonym 
czasie gry Jana Bednarka 
zastąpił Michał Helik, a Ty-
moteusza Puchacza Bartosz 
Bereszyński. Ostatecznie 
mecz skończył się wygraną 
Biało-Czerwonych 1:0.

Wynik zasłużony, gra bez 
fajerwerków

Wynik zasłużony – Polacy 
byli lepsi, dojrzalsi. Kapital-
nie zagrała linia obronna, 
z Glikiem i Bednarkiem na 
czele. Świetny mecz Pucha-
cza, po słabym początku 
całkiem niezły Krychowiaka. 
Kapitalną zmianę dał Klich 
oraz strzelec bramki Świ-
derski. Fatalny, chyba naj-
słabszy od lat mecz Roberta 
Lewandowskiego (na zdj.). 
Ale wynik się zgadza.

Na dwa mecze przed koń-
cem kwalifikacji pierwsze 

miejsce w grupie zajmuje 
Anglia z 20 punktami, dru-
ga jest Polska z 17 punkta-
mi, trzecia jest Albania z 15 
punktami, czwarte miejsce 
zajmują Węgrzy z 11 punk-
tami. Scenariuszy matema-
tycznych jest wiele, jednak 
najbardziej prawdopodobny 
scenariusz to wygrana gru-
py przez Anglików i awans 
bezpośredni, drugie miejsce 
Polaków i gra w barażach, 
trzecie miejsce Albanii.

Albania polska 0:1 (0:0)
0:1 karol świderski 77’
Polska: Wojciech Szczęsny 
– Paweł Dawidowicz, Kamil 
Glik, Jan Bednarek (90+2’  
Michał Helik) – Kamil Jóźwiak 
(71’ Przemysław Frankowski), 
Grzegorz Krychowiak, Jakub 
Moder (46’ Mateusz Klich), Ty-
moteusz Puchacz (89’ Bartosz 
Bereszyński) – Piotr Zieliński 
– Robert Lewandowski, Adam 
Buksa (66’ Karol Świderski)
Albania: Berisha – Veseli, Kum-
bulla, Ismajli, Hysaj – Trashi 
(65′ Lenjani), Ramadani, Bare 
(80′ Cokaj) – Roshi (80′ Bajra-
mi), Manaj, Uzuni (58′ Broja)

droga do baraży 
stoi otworem!
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Biało-Czerwoni 
nie zagrali 
wielkiego 
meczu, słabiej 
wypadł  
m. in. Robert 
Lewandowski. 
Jednak 
kontrolowali 
grę i przede 
wszystkim 
zgarnęli 
trzy punkty, 
przybliżając 
się do awansu 
do barażu 


