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Na wnuczka, policjanta, księdza 
– tak oszukują mieszkańców Mazowsza

BaBciu i wNuczku, Nie dajcie się OkRaŚĆ!

dzielnica 
(na zawsze?) 
torem podzielona

Łącznik pod stacją Warszawa Wschodnia może nie powstać

WarszaWa: ByŁy Burmistrz, czy prezes spóŁki? kto 
zastępcą trzaskoWskiego? gieŁDa NazWisk >> str. 6

mazoWsze: ukraDŁ DzieWczyNie smartfoN. tata i mąż 
Wymierzyli spraWieDliWość maczetą >> str. 8

praga i praga-poŁuDNie: szaleNiec z Nożem 
sterroryzoWaŁ pasażeróW tramWaju liNii 24 >> str. 5

pani syn został brutalnie pobity, musi pani przekazać pieniądze, potrzebuje 
na leczenie – taki telefon odebrała 90-letnia mieszkanka pragi-północ. staruszka 

była czujna, najpierw zadzwoniła do syna. mężczyzna był bezpieczny. jednak 
niektórzy starsi ludzie dają się nabrać. 88-latka z góry kalwarii przekazała 

oszustom złotą obrączkę. ludzi w średnim wieku oszukują „na miłość”. a młodych 
„na pracowników banku”. >> str. 2

warszawski

z grochowa na targówek dojazd powinien trwać kilka minut. ale trzeba jechać na około, bo dzielnicę przedziela 
kolejowa linia średnicowa. sytuację mógłby poprawić tunel pod torami. czy znów szansa zostanie zmarnowana, 
a na korki, gdy trzeba przejechać z targówka na grochów i z powrotem, mieszkańcy prawego brzegu stolicy są 
już skazani na zawsze? >> str. 3

Na zdjęciu: 
Linia średnicowa
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Ludzie kłócą się o rozmaite 
rzeczy.  O wartości, religię, 
pieniądze. Bywa, że kłótnie 
dotyczą piłki nożnej, a cza-

sem i polityki. Spierają się ze 
sobą zwolennicy PiS-u, antypisu, 
i przeciwnicy obydwu plemion pol-
skiej polityki. Stąd też nie powin-
no dziwić, że i w redakcji naszej 
gazety  doszło do potężnej awan-
tury na tematy polityczne. Dziwić 
jednak może przedmiot sporu. 
Otóż wiodący redaktorzy (z niżej 
podpisanym z jednej, a jego za-
stępcą z drugiej strony) oraz grup-
ki ich zwolenników pokłócili się 
wściekle nie o liderujący PiS, nie 
o drugą w sondażach Platformę, 
ani nawet nie o lewicę. Poróżniło 
ich… Polskie Stronnictwo Ludo-
we. Formacja,  która od lat nie 
rządzi, która w sondażach raz jest 
lekko nad, a częściej poniżej pro-
gu wyborczego. Formacja, której 
wyborców w naszej redakcji jest 
raczej niewielu. Mówimy o  partii 
wiejskiej, a o jej przyszłość star-
li się redaktorzy ukazującej się 

w stolicy gazety miejskiej. Spór  
toczę głównie ja z redaktorem Mir-
kiem  Skowronem – ja uważam, 
że PSL wejdzie do Sejmu i Włady-
sław Kosiniak-Kamysz jako lider 
jest ich atutem. Miro uważa, że 
to już koniec tego ugrupowania, 
a prezes co najwyżej wyprowadzi 
sztandar. I jest dla swej partii 
obciążeniem. Fenomen owego 
sporu sprawił, że od analizy po-
lityki Ludowców zaczynamy nasz 
cykl, będący przeglądem polskiej 
sceny politycznej. W bieżącym nu-
merze PSL, w kolejnych – Lewica, 
Platforma Obywatelska, PiS-Zjed-
noczona Prawica, Konfederacja, 
Polska 2050. Żeby było jasne – 
nasze oceny dotyczą szans i prze-
widywań dotyczących danych for-
macji, nie popieramy w wyborach 
nikogo. Jesteśmy zwolennikami 
budowy silnego społeczeństwa 
obywatelskiego, skupiania się wo-
kół spraw, wartości, konkretnych 
projektów, a nie partii, czy grup 
politycznych. Polityków należy za-
cząć traktować nie jak wybrańców 

narodu (wystarczy, że oni sami 
tak o sobie myślą), ale jak usłu-
godawców. Ludzi, którzy mają dla 
nas pracować. I my ich z tej pra-
cy winniśmy rozliczać. Oczywiście 
jako „Nowy Telegraf Warszawski” 
skupiamy ludzi o określonych po-
glądach, częściej konserwatyw-
nych niż lewicowych (choć i tacy 
u nas się znajdują). Ale nie zmie-
nia to faktu, że polityków należy 
traktować dokładnie tak, jak wy-
najmowanych rzemieślników. Nie 
ma powodu, by pan poseł, sena-
tor, czy minister był nagle uznawa-
ny za kogoś lepszego od kupca, 
cukiernika, hydraulika. A co do 
poglądów… osobiście określi-
łem się (jeszcze w czasach pracy 
w „Super Expressie”) jako „kon-
serwatysta bez przydziału”. Czyli 
poglądy mam konserwatywne, ale 
nie mam partii, z której progra-
mem w pełni bym się utożsamiał. 
A za wielkie nieszczęście uznaję 
fakt, że część Polaków zamknęła 
się w medialnych bańkach. I jedni 
bezkrytycznie przyjmują wszystko, 

co mówi im PiS i jego spindok-
torzy, drudzy są wyznawcami an-
typisu i bezkrytycznie odbierają 
wszystko, co suflują im eksperci 
od PR z drugiej strony. Tymcza-
sem, gdy dojdzie do przestęp-
stwa, trzeba je opisać, a nie pa-
trzeć, czy przestępca jest „nasz” 
czy może „ich”. I tego się w „No-
wym Telegrafie Warszawskim” 
trzymamy. Niezależnie od różnic, 
kłótni i ostrych sporów.
W bieżącym numerze skupiamy 
się na sporze o przejazd z Tar-
gówka na Pragę i Grochów, opi-
sujemy remonty i wydarzenia po 
praskiej stronie Wisły. Burmistrz 
Pragi-Południe Tomasz Kucharski 
jest wymieniany jako ewentualnie 
nowy wiceprezydent stolicy. Gieł-
da nazwisk następców Roberta 
Soszyńskiego ruszyła. Od paź-
dziernika częściej jeżdżą autobu-
sy komunikacji miejskiej. Również 
od października nasza gazeta uka-
zuje się ZAWSZE W PIĄTKI w inter-
necie i raz w miesiącu w wersji 
drukowanej.
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Na wnuczka, policjanta, księdza 
– tak oszukują mieszkańców mazowsza
Pani syn został brutalnie 
pobity, musi pani przekazać 
pieniądze, potrzebuje na 
leczenie – taki telefon ode-
brała 90-letnia mieszkanka 
Pragi-Północ. Staruszka 
była czujna, najpierw za-
dzwoniła do syna. Mężczy-
zna był bezpieczny. Jednak 
niektórzy starsi ludzie dają 
się nabrać. 88-latka z Góry 
Kalwarii przekazała oszu-
stom złotą obrączkę. 

Pani Wiesława, 90-let-
nia mieszkanka Pra-
gi-Północ odebra-
ła bardzo dziwny 

telefon. Zadzwonił mężczy-
zna, który powiedział, że jej 
syn został brutalnie pobity. 
Jest  w szpitalu, ale ponieważ 
ma nieopłacone ubezpiecze-
nie, potrzebuje pieniędzy na 
leczenie. Kobieta nie dała się 

nabrać. Pierwsze, co zrobiła, 
to zadzwoniła do syna. Oka-
zało się, że mężczyzna jest cały 
i zdrowy. W tym konkretnym 
przypadku reakcja starszej 
pani była prawidłowa. Nieste-
ty, bardzo często zdarza się, że 
starsi ludzie padają ofiarami 
przestępstw. Tak zdarzyło się 
w Górze Kalwarii. Jak opisała 
Komenda Stołeczna Policji, 
starsza pani oddała przestęp-
com oszczędności, nawet złotą 
obrączkę. Oszust przedstawił 
się jako policjant. 

Mechanizm złodziei jest 
zróżnicowany. Jednym z kla-
sycznych przykładów jest 
przestępstwo „na wnuczka” 
bądź „na krewnego”. Oszuści 
dzwonią, mówią, że wnuk, 
syn, kuzyn, miał wypadek, 
został pobity, lub trafił do 
więzienia. I potrzeba pienię-
dzy na jego ratowanie. Ten 

rodzaj przestępstw jest dobrze 
opisany, więc tu starsi ludzie 
często szybko orientują się, 
że mają z przestępcami do 
czynienia. Dlatego „wyższą” 
formą oszustwa jest przestęp-
stwo „na policjanta”. Czasem 
zdarza się, że po telefonie 
rzekomego wnuczka dzwoni 
oszust podający się za poli-
cjanta, który przestępstwo już 
namierzył. A czasami pierw-
szym telefonem jest telefon od 
rzekomych funkcjonariuszy, 
mówiących, że starsza osoba 
ma wziąć udział w akcji. Poli-
cja przypomina, że nigdy nie 
prosi o przekazanie żadnych 
pieniędzy. Starsi ludzie bywali 
też oszukiwani „na inkasenta”, 
„na administratora” a nawet 
„na księdza”. 

Częstym oszustwem wobec 
starszych ludzi są rozmaite 
pokazy  – garnków, pościeli 

itd. Podczas spotkań wciskane 
są im sprzęty warte grosze, ale 
za które staruszkowie płacą 
nawet po kilka tysięcy złotych. 
Wyjątkowo perfidną formą 
oszustwa jest oszustwo „na 
wycieczkę” lub „na pielgrzym-
kę”. Starsi ludzie jadą w zor-
ganizowanej grupie na przy-
kład do znanego sanktuarium. 
W trakcie wycieczki oferuje 
się im zakup jakiegoś sprzętu. 
Brak zakupu może skutkować 
nie wpuszczeniem do autoka-
ru w drodze powrotnej. 

To tylko niektóre oszustwa, 
ofiarami których padają starsi 
ludzie. Ale nie tylko na nich 
czyhają oszuści. W przypadku 
osób w wieku średnim częstą 
formą oszustwa są te… uczu-
ciowe. Na przykład na „ame-
rykańskiego żołnierza”, „leka-
rza z misji”. Przestępca mówi, 
że jest na misji wojskowej, 

albo medycznej. Rozkochuje 
w sobie ofiarę. Po czym prosi 
o przelew. Gdy dostanie pie-
niądze, znika. Do kilku takich 
przestępstw doszło niedawno 
na Mazowszu. W regionie były 
też próby oszustw wobec ludzi 
młodych. Tu popularną ostat-
nią formą są telefony rzekomo 
z banku. Przestępcy są bardzo 
profesjonalni, bo faktycznie 
wyświetla się  numer banku. 
A pracownik mówi o bezpie-
czeństwie. Po czym  proponuje 
zainstalowanie aplikacji, zdal-
nego pulpitu. Gdy pokrzyw-
dzony to zrobi, przestępca 
zyskuje dostęp do jego kom-
putera. Także do konta ban-
kowego, które zostaje szyb-
ko wyczyszczone. Uważajmy 
– prawdziwi urzędnicy, czy 
policjanci, nigdy nie każą nam 
niczego instalować ani za nic 
płacić!
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ŁączniK Pod StacJą WarSzaWa WSchodnia Może nie PoWStać

DzieLnica (na zawsze?) 
torem PoDzieLona

Z Grochowa na 
Targówek dojazd 
powinien trwać 
kilka minut. Ale 
trzeba jechać na 
około. Sytuację 
mógłby poprawić 
tunel pod torami. 
Wiele wskazuje na 
to, że go jednak nie 
będzie…

Gdy na Targowej 
dojdzie do wypadku 
bądź stłuczki, niemal 
cała prawa strona 
Warszawy stoi

remont linii średnicowej byłby doskonałą okazją do budowy łącznika. czy znów szansa zostanie zmarnowana?

Miasto wycofało się z pro-
jektu tunelu pod torami na 
dworcu Wschodnim, poin-
formowało radio dla ciebie. 
czy na korki, gdy  będzie 
trzeba przejechać z targów-
ka na Grochów i z powro-
tem, mieszkańcy prawego 
brzegu stolicy są już skaza-
ni na zawsze?

raptem trzy kilometry 
odległości, sąsiednie 
dzielnice, a przejazdu 
brak. Bo pomiędzy 

dzielnicami mieszczą się tory 
kolejowe. Fragment Trasy 
Świętokrzyskiej,  który miał 
rozwiązać problem, na razie 
nie powstanie. Jest też pro-
blem z innym pomysłem, czyli 
budową tunelu pod Dworcem 
Wschodnim. Tematem ostat-
nio zajęło się Radio Dla Cie-
bie w programie Jest Sprawa. 
I nie miało optymistycznych 

wiadomości. Przejazd z Gro-
chowa, czy Pragi na Targó-
wek jest tematem debat od 
wielu lat. Dzielnice są blisko 
siebie. Ale przedzielają je tory 
linii średnicowej. W efekcie, 
by przedostać się z dzielnicy 
na dzielnicę trzeba nadrobić 
kilka kilometrów. – To jak 
„połączone”, a w zasadzie po-
dzielone są Targówek i obie 
Pragi, pokazuje najlepiej na 
absurdy jeżdżenia po mieście. 
Ze stolicy do podmiejskich 
miejscowości da się dojechać. 
Z Grochowa na  Targówek to 
wyprawa, jak do odległej czę-
ści miasta – mówi Andrzej W., 
zawodowy kierowca, z Pragi. 
– To, że tej inwestycji nie ma, 
jest też absurdem w kontek-
ście proekologicznych planów 
miasta. Przecież nadrabiając 
tyle kilometrów zużywamy nie 
tylko czas, alw więcej paliwa. 
Jak to się ma do ekologii? – re-

torycznie pyta nasz rozmówca.
Z kolei jak podkreślali w nie-

dawnym programie Radia Dla 
Ciebie prascy społecznicy,  gdy 
dojdzie do kolizji na lewym 
brzegu Wisły, kierowcy mają 
wiele alternatyw. Po prawej 
stronie, gdy dojdzie do choćby 

drobnej stłuczki na Targowej, 
powstaje gigantyczny korek 
na pół dzielnicy – przekony-
wał Tadeusz Rudzki, ze sto-
warzyszenia Wiatrak. Był on 
gościem programu „Jest Spra-
wa” w Radiu Dla Ciebie. Do 
tego oczywiście i w „zwykłym” 
czasie sama podróż z Pragi  na 
Targówek jest znacznie dłuż-
sza, niż mogłaby być. Zmianę 
miałby umożliwić tunel pod 
Dworcem Wschodnim. Miesz-
kańcy i organizacje społeczne 
domagają się go od lat. I na 
zapowiedziach i projektach się 
kończy.

Łącznik między dzielnica-
mi miał być elementem Trasy 
Świętokrzyskiej, która za-
powiadana jest od wielu lat. 
I wciąż nie może powstać. 
Jest też proste rozwiązanie – 
tunel przebity pod Dworcem 
Wschodnim. Doskonałą oka-
zją do przeprowadzenia inwe-

stycji jest gruntowny remont 
linii średnicowej. Jednak we 
wtorek, w programie Jest 
Sprawa Radio Dla Ciebie po-
informowało, że tunelu  może 
nie być.  Wiadomość o tym, że 
miasto wycofuje się z inwesty-
cji pod Dworcem Wschodnim 
Radio Dla Ciebie miało otrzy-
mać od kolejarzy. Pytani przez 
rozgłośnię przedstawiciele ra-
tusza uspokajali, że rozmowy 
jednak się toczą. W audycji 
RDC dziennikarze  i goście 
zajęli się sprawą nie oddanej 
wciąż do użytku inwestycji. 
Tunel pod dworcem Wschod-
nim znacznie przyśpieszyłby 
przejazd z Pragi i Grochowa 
na Targówek. Teraz trzeba jeź-
dzić na około.  Jak podkreślali 
społecznicy w rozmowie z Ra-
diem Dla Ciebie potwierdzenie 
tej informacji to krzywda dla 
mieszkańców na kolejne dzie-
sięciolecia.

fot. Pixabay
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Późnym wieczorem doszło 
do awantury w Szpitalu Pra-
skim. Mężczyzna, który po-
jawił się w placówce zaczął 
krzyczeć na personel. czuć 
było od niego alkohol. nie 
reagował na prośby  o spo-
kój. na  miejsce pracownicy 
wezwali Straż Miejską.  

Do przejawów agresji 
ze strony pacjentów 
i ich rodzin w szpita-
lach oraz przychod-

niach  dochodzi stosunkowo 
często. Do jednego z nich 
doszło ostatniego dnia wrze-
śnia. Jak informuje Straż 
Miejska w czwartek  około 
22.00 strażnicy przyjęli zgło-
szenie o awanturującym się 
na terenie Szpitala Praskiego 

mężczyźnie. Funkcjonariu-
sze przybyli na miejsce. Pra-

cownicy szpitala pokazali im 
mężczyznę, który był sprawcą 

awantury. Strażnicy poczuli 
od niego silną woń  alkoholu. 

Mężczyzna nie słuchał straż-
ników, był bardzo agresywny 
– informuje Straż Miejska. 
Funkcjonariusze postanowi-
li przewieźć niesfornego pa-
cjenta do izby wytrzeźwień. 
Mężczyzna stawiał opór, więc 
strażnicy założyli mu kajdan-
ki. I przewieźli do SOdON. 
Tam pracownicy odebrali do 
depozytu rzeczy osobiste męż-
czyzny. Wtedy odkryli przy 
nim kartę bankomatową wy-
stawioną na obce nazwisko. 
Na miejsce przyjechał patrol 
policji. Zatrzymał  mężczy-
znę oraz ujawnioną przy nim 
cudzą kartę bankową. Dalsze 
czynności będą prowadzili 
policjanci – informuje Straż 
Miejska.

(źródło: Straż Miejska)

droGi ► PrzeSunęli uciążliWy PrzyStaneK

aWantura W SzPitalu PraSKiM

Bardziej przyjaźnie 
dla pasażerów

terroryzował personel medyczny

Koniec z uciążliwościami 
dla pasażerów. drogowcy 
przebudowali otoczenie 
przystanku Szwedzka, na 
skrzyżowaniu ulic Szwedz-
kiej z al. Solidarności – po-
chwalił się zarząd dróg 
Miejskich.

znajdująca się w tra-
gicznym stanie na-
wierzchnia chod-
nika, droga dla 

rowerów w poprzek przy-
stanku, wjazd do budynku 
mieszkalnego na środku pe-
ronu przystankowego. Oto-
czenie przystanku Szwedzka 
01 nie było przyjazne dla 
pasażerów. Szczególnie, że 
zarząd pobliskiej wspólnoty 
Wileńska 19  ogrodził część 
chodnika, wcześniej służą-
cą wszystkim pieszym. To 
już przeszłość. Zarząd Dróg 
Miejskich pochwalił się wła-
śnie przebudową przystan-
ku. Jak poinformował ZDM, 
wramach prac drogowcy 

zlikwidowali zatokę autobu-
sową. Według ZDM nie była 
ona konieczna. „Wyznaczo-
no ją bowiem obok buspasa, 
a przystanek „Szwedzka 01” 

obowiązuje jako stały dla 
większości linii autobuso-
wych kursujących al. Soli-
darności” – informuje ZDM. 
„Dzięki temu jest więcej 

miejsca dla pieszych i rowe-
rzystów – bliżej krawędzi 
jezdni przesunęliśmy wiatę, 
a drogę dla rowerów popro-
wadziliśmy na jej tyłach. Tym 

samym usunęliśmy istniejący 
dotąd ciąg pieszo-rowerowy” 
– informuje ZDM. Drogowcy 
informują też, że zlikwidowa-
li przechodzący przez środek 
peronu wjazd na teren bloku 
przy ul. Wileńskiej 18. Miesz-
kańcom pozostały dwa wjaz-
dy – pierwszy od al. Solidar-
ności po zachodniej stronie 
bloku, a drugi od ul. Wileń-
skiej. ZDM przypomina, że 
gruntowny remont samej uli-
cy Szwedzkiej został przepro-
wadzony już dwa lata temu, 
w 2019 roku. Przystanek 
Szwedzka 01 miał wówczas 
również być remontowany, 
teren ten  został jednak wyłą-
czony z prac, ponieważ trze-
ba było znaleźć „odpowiednie 
rozwiązanie dla tego miej-
sca”. Jak informuje ZDM, to 
nie koniec prac w okolicy. 
W tym roku drogowcy za-
powiadają przeprowadzenie 
remontu ciągu pieszo-rowe-
rowego na al. Solidarności. 
„Dla pieszych i rowerzystów 
mamy jeszcze jedną dobrą 
wiadomość – w tym roku wy-
remontujemy ciąg pieszo-ro-
werowy na al. Solidarności 
wzdłuż budynku Wileńska 
16. Stanie się to w ramach 
realizacji elementu jednego 
z projektów z Budżetu Oby-
watelskiego, na który zagło-
sowało aż 31 046 mieszkań-
ców” – podsumowuje ZDM. 

(mat. pras. ZDM)

otoczenie przystanku na Szwedzkiej zostało przebudowane

Pijany mężczyzna awanturował się w Szpitalu Praskim

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia
fot. ZD

M



Nowy Telegraf Warszawski październik 2021 5praga i praga-południe

fot. Policja
chwile grozy przeży-
li pasażerowie jadący 
tramwajem linii 24 ulicą 
Grochowską z Gocław-
ka. W pojeździe szalał 
agresywny mężczyzna, 
który straszył innych pa-
sażerów nożem. 

Do zdarzenia do-
szło ostatniego 
dnia września. 
Jak relacjonuje 

Straż Miejska, podejrzanie 
zachowujący się człowiek 
wsiadł do tramwaju linii 
24 na pętli Gocławek. Pra-
cownicy ZTM powiadomili 
Straż Miejską. Funkcjona-
riusze ruszyli za tramwa-
jem. Jak się okazało w po-
jeździe mężczyzna zaczął 
zaczepiać innych, był agre-
sywny, wyciągnął duży nóż. 
Nie słuchał poleceń kieru-
jącej tramwajem. Na przy-
stanku Kwatery Głównej 
skład się zatrzymał. Motor-
nicza i pasażerowie wysie-
dli, kierująca tramwajem 
zamknęła w pojeździe agre-
sora. Na miejsce podjechał 
patrol Straży Miejskiej. Jak 
relacjonują strażnicy miej-
scy zastali sznur stojących 
tramwajów. Wokół jedne-
go z nich nerwowo kręcili 

się ludzie i zdenerwowana, 
kierująca tramwajem ko-
bieta. Wewnątrz zamknię-
tego wagonu znajdował 
się mężczyzna. Kobieta 
poinformowała, że chwilę 
wcześniej pasażer był agre-
sywny i straszył innych. 
Funkcjonariusze wezwa-
li wsparcie, a motorniczą 
poprosili o otworzenie 
drzwi do wagonu. Weszli 
do tramwaju. Znajdując 
się w środku ostrożnie po-
deszli do pobudzonego 
mężczyzny mając świado-
mość, że w każdej chwili 

mogą zostać zaatakowani. 
Agresywny pasażer nie re-
agował na wydawane po-
lecenie i nie chciał opuścić 
pojazdu. Potwierdził, że ma 
nóż „tak jak każdy”, ale nie 
chciał powiedzieć, gdzie go 
ukrył – relacjonuje Straż 
Miejska. Strażnikom udało 
się obezwładnić  mężczy-
znę. Skuli go  kajdankami. 
Sprawę i sprawcę przejęła 
policja. 

(źródło: Straż Miejska)

agresor 
z nożem 
szalał 
w tramwaju

Groził zabiciem, w nocy 
budził włączając świa-
tło, telewizor i głośną 
muzykę. 60-latek 

z Pragi od miesięcy znęcał się 
nad rodziną.

Gehennę przeżyła rodzina, 
mieszkająca na Pradze-Północ. 
60-letni mąż i ojciec od lutego 
znęcał się nad rodziną. Jak in-
formuje Komenda Stołeczna 
Policji, pokrzywdzona zeznała, 
że jej mąż  wszczynał awantu-
ry, w trakcie których krzyczał 

na nią i dzieci, wyzywał ich, ob-
rażał, poniżał. Gdy spali, spe-
cjalnie zapalał światło, włączał 
telewizor, głośno słuchał mu-
zyki. Groził żonie i dzieciom 
wyrzuceniem z mieszkania 
i pozbawieniem życia. Zawsze 
wtedy był pod wpływem alko-
holu. Jak informuje policja raz 
zastosował również przemoc 
fizyczną wobec syna. Po ostat-
niej interwencji policji miarka 
się wniosła  zawiadomienie 
przeciwko mężowi. W chwili 

zatrzymania mężczyzna miał 
prawie 1,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Po-
licjanci ustalili, że 60-latek już 
wcześniej stawał przed sądem 
za stosowanie przemocy wo-
bec rodziny. 60-latek usłyszał 
zarzut.  Został aresztowany na 
trzy miesiące. Jak przypomina 
policja, przemoc w rodzinie 
jest przestępstwem. Grozi za 
nie kara od trzech miesięcy do 
pięciu lat więzienia -  relacjo-
nuje policja.

chWile Grozy na Pętli GocŁaWeK

od MieSięcy znęcaŁ Się nad rodziną

Nie dawał spać w nocy, 
straszył, że zaBije

warszawski Ogród Zoo-
logiczny nie potrzebuje 
już żołędzi i orzechów 
włoskich, wciąż zbiera 

orzechy laskowe dla podopiecznych. 
Dla uczniów organizowany jest kon-
kurs zoologiczny.
 Tej jesieni ruszy IV edycja Warszaw-
skiego Konkursu Zoologicznego IRBIS. 
Tegoroczna rywalizacja organizowana 
jest pod hasłem „Po co komu zoo?”. 

W konkursie wezmą udział uczniowie 
klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz  
wszystkich klas szkół ponadpodsta-
wowych. Konkurs promuje misję i rolę 
współczesnych oJgrodów zoologicz-
nych. W Warszawskim Konkursie Zoo-
logicznym IRBIS mogą wziąć udział 
zespoły uczniowskie złożone z 3-5 
osób(…)  Od wtorku, 5 października, 
Miejski Ogród Zoologiczny nie przyj-
muje już żołędzi dla zwierzaków. Za to 

już od środy, 29 września pełne są też 
pomieszczenia na orzechu włoskie 
– poinformowało ZOO. „Bardzo Wam 
dziękujemy za wszystkie dostarczone 
dotychczas smakołyki. Nadal jednak 
zbieramy orzechy laskowe. Te można 
dostarczać do warszawskiego zoo od 
poniedziałku do niedzieli w godz. 7-19 
przy wejściach u ochrony od strony 
ul. Ratuszowej i Mostu Gdańskiego.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. O
D

H

  Wieści z oGrodu zooloGiczneGo na Pradze

konkurs dla dzieciaków, zbiórka dla zwierzaków

pasażerowie 
i motornicza 
tramwaju linii 24 
przeżyli chwile 
grozy…

60-latkowi grozi 5 lat więzienia

W zoo wciąż potrzebują orzechów 
laskowych
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robert Kempa, burmistrz ur-
synowa, tomasz Kucharski, 
burmistrz Pragi-Południe, 
a może Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli? trwają 
poszukiwania  czwartego 
wiceprezydenta Warszawy. 
następca roberta Soszyń-
skiego, który w sierpniu 
zrezygnował ze stanowiska, 
miał być wybrany  już kil-
ka tygodni temu. Wciąż nie 
wiadomo, kto nim będzie. 
tymczasem w ratuszu rafał 
trzaskowski zmienia kom-
petencje urzędników.

Duże zmiany w sto-
łecznym ratuszu. 
Prezydent  Warszawy 
Rafał Trzaskowski 

zabrał Michałowi Olszewskie-
mu część kompetencji i prze-
kazał je sekretarzowi miasta,  
Włodzimierzowi Karpińskie-
mu, byłemu ministrowi Skar-
bu Państwa. W PO i ratuszu 
wciąż szukają kandydata na 
czwartego wiceprezydenta. Na 
giełdzie nazwisk są głównie 
burmistrzowie dzielnic, ale też 
szefowie spółek.

Wiceprezydent stolicy Mi-
chał Olszewski nie nadzoruje 
już Biura Cyfryzacji Miasta 
oraz Miejskiego Centrum Sieci 
i Danych. Rafał Trzaskowski 
odebrał swojemu  zastępcy 
nadzór nad wspomnianymi 
instytucjami. Przekazał je se-
kretarzowi miasta, Włodzi-
mierzowi Karpińskiemu. 
Michał Olszewski nadzoruje 
z kolei komunikację i trans-
port. Kompetencje te przejął 
od byłego już wiceprezyden-
ta, Roberta Soszyńskiego. 
W sierpniu zrezygnował on ze 
stanowiska. Należał do naj-
ostrzej krytykowanych, głów-
nie przez lewicę, urzędników. 
Ruchy miejskie zarzucały mu 
politykę „prosamochodową” 

i „wymierzoną w rowerzystów 
i pieszych”.

Na razie trwają poszukiwa-
nia następcy Soszyńskiego. 
Urzędnicy zapowiadali, że 
nowego wiceprezydenta po-
znamy przed organizowanym 
przez Trzaskowskiego Cam-
pusem „Polska Przyszłości”. 
Campus skończył się kilka 
tygodni temu. Czwartego wi-
ceprezydenta wciąż nie ma. 
Wszystko dlatego, że nowy 
zastępca prezydenta wybrany 
zostanie z klucza partyjnego. 
To decyzja polityczna Platfor-
my Obywatelskiej. A w partii 
trwają porządki na szczeblu 
ogólnopolskim. Przeprowadza 
je osobiście pełniący obowiąz-
ki przewodniczącego, były pre-
mier Donald Tusk. Przy wybo-

rze wiceprezydenta  liczyć się 
też będzie zdanie prezydenta 
Trzaskowskiego oraz posła, li-
dera mazowieckiej PO Marci-
na Kierwińskiego. Na giełdzie 
nazwisk, które pojawiają się 
w kontekście wyboru czwarte-
go wiceprezydenta najczęściej 
wymienia się burmistrza Ur-
synowa. Ale nie tylko.

W spekulacjach medialnych 
padają głównie nazwiska albo 
burmistrzów dzielnic z PO, 
albo szefów miejskich spół-
ek. Najwyżej stoją notowania 
Roberta Kempy, burmistrza 
Ursynowa, w poprzednich 
kadencjach wiceburmistrza 
Pragi-Południe. Mowa jest 
też o innych burmistrzach. 
Następcą Soszyńskiego mógł-
by zostać Tomasz Kucharski, 

burmistrz Pragi-Południe od 
wielu lat. Także radny Platfor-
my Obywatelskiej w sejmiku 
Mazowsza. Padało też nazwi-
sko Krzysztofa Strzałkowskie-
go, burmistrza Woli. Z kolei 
„Gazeta Stołeczna” pisała jakiś 
czas temu, że nowym wicepre-
zydentem mógłby zostać Rafał 
Krzemień, szef Pałacu Kultury 
i Nauki lub Zdzisław Gawlik, 
szef Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania. Ten ostatni 
jest związany z Włodzimie-
rzem Karpińskim, który z kolei 
ma wysokie notowania u Do-
nalda Tuska (był ministrem 
Skarbu w jego rządzie). Gawlik 
jest liderem podkarpackich 
struktur Platformy Obywatel-
skiej. Ostateczne decyzje na 
razie nie zostały podjęte.

Warszawa

gieŁDa NazWisk 
ruszyŁa

W spekulacjach 
medialnych  padają 
głównie nazwiska 
albo burmistrzów 
dzielnic z PO,  albo 
szefów miejskich 
spółek. Najwyżej 
stoją notowania 
Roberta Kempy, 
burmistrza  Ursynowa, 
w poprzednich  
kadencjach 
wiceburmistrza 
Pragi-Południe

W ratuSzu WielKie zMiany. SzuKaJą zaStęPcy trzaSKoWSKieGo

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia
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gieŁDa NazWisk 
ruszyŁa

fot. Policja
w a k a c y j n e 

rozkłady ko-
m u n i k a c j i 
w roku szkol-

nym zwiększyły tłok w au-
tobusach i tramwajach. 
Po protestach najpierw 
ZTM zwiększył częstotli-
wość tramwajów. A od 
2 października  częściej 
jeżdżą też niektóre auto-
busy. W dni powszednie 
linia 401 jeździ znów peł-
ną trasą (URSUS-NIEDŹ-
WIADEK – URSYNÓW 
PŁD.) W szczycie za to są 
kursy skrócone na trasach: 
URSUS-NIEDŹWIADEK 
– METRO SŁUŻEW, PKP 
URSUS – METRO SŁU-
ŻEW i WKD RAKÓW 
– METRO SŁUŻEW.

Linia  E-2 znów jeździ 
w dni powszednie, a w so-
boty i święta kursuje linia 
196.

ZTM przywrócił przed-
wakacyjne częstotliwości 
kursowania linii 104, 105 
i E-1. W międzyszczycie, 
soboty i dni świąteczne 
linie 114 i 122 znów jeż-
dżą  co 15 minut. Dla linii 
114 ZTM uruchomił też 
w dni powszednie skróco-
ne kursy na trasie METRO 
MŁOCINY – MŁOCINY-
-UKSW.

ZTM przywrócił też 
dziesięciominutową czę-
stotliwość kursowania 

w soboty i dni świąteczne 
dla linii 523, i dziesięcio-
minutową częstotliwość 
kursowania linii 190 w so-
boty. Linia 193 w soboty 
i dni świąteczne kursuje 
co 15 minut. Tak, jak przed 
wakacjami.Po rozpoczęciu 
roku szkolnego stołeczna 
komunikacja nie  wróci-
ła w pełni do rozkładów 
sprzed wakacji. Wciąż tak 
jak w wakacje kursowały 
tramwaje, wiele autobu-
sów. Zmiany, a w zasa-
dzie ich brak wywołały 
liczne protesty. I obawy, 

że zwiększy się i to dra-
stycznie tłok w komunika-
cji. Obawy się sprawdziły. 
Więc już od 27 września 
częściej jeździć zaczęły 
tramwaje. Od 2 paździer-
nika ZTM wprowadził 
zmiany w rozkładach au-
tobusów. 

Kwestią otwartą jest, 
czy na pewno są to ostat-
nie zmiany w rozkładach 
ZTM.

(źródło: ZTM/WTP)

(Nie)wakacyjna 
komunikacja

Bił ją po twarzy, gro-
ził nożem, wyzywał. 
Regularnie, od ubie-
głego roku wszczynał 

awantury. Sprawcą gehenny 
mieszkanki Woli był jej pięć-
dziesięcioletni brat.  

Mieszkanka Woli od ponad 
roku znosiła prześladowania, 
wyzwiska, a nawet bicie ze 
strony swojego pięćdziesię-
cioletniego brata. Tego dnia 
miarka się przebrała. Męż-
czyzna przystawił siostrze do 
szyi nóż. „Poderżnę ci gardło” 

powiedział. Kobieta, wyko-
rzystując nieuwagę oprawcy 
zadzwoniła na policję. Jak re-
lacjonuje Komenda Stołeczna 
Policji, zgłaszająca mówiła, 
że boi się o własne  życie. Po-
licjanci przyjechali do domu, 
pięćdziesięciolatek wszystkie-
mu zaprzeczał. Został jednak 
zatrzymany.

Jak informuje policja, brat 
zamieszkał z siostrą w ubie-
głym roku.  Wielokrotnie 
wszczynał awantury, używał 
wobec kobiety słów obraźli-

wych i wulgarnych powodując 
u niej niepokój i zagrożenie. 
Według pokrzywdzonej uderzył 
ją w twarz, w końcu groził no-
żem. Podejrzany usłyszał zarzut 
dotyczący znęcania się fizycz-
nego i psychicznego. Grozi za 
to kara do pięciu lat  więzienia.

Policjanci przypominają, że 
przemoc domowa rzadko jest 
incydentem jednorazowym. 
/0-22/ 668 70 00 to specjalny 
numer telefonu dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie – Niebieska 
Linia. (źródło: Policja)

od PaździerniKa częścieJ Jeżdżą 
NIEKTóRE AuTObuSY

Brat znęcaŁ Się nad SioStrą na Woli

groził jej nożem, 
wyzywał i bił

ochota na Kota zachęca do 
adopcji, a Koteria prosi 
o karmę dla podopiecz-
nych. 

O tym, jak łatwo można zaadoptować 
kota, przekonują pracownicy punktu 
Ochota na Kota. „Adopcja jest bez-
płatna. W wyborze kotka pomóc 
może pracownik bądź wolontariusz 
znający konkretnego osobnika. Obo-
wiązuje ankieta przedadopcyjna taka 

sama jak w Schronisku na Paluchu. 
Po rozmowie i pozytywnej rekomen-
dacji można pożegnać kotka na dziś. 
Następnego dnia adoptujący wraca 
z transporterkiem i dokumentem toż-
samości na podpisanie umowy i za-
branie kociaka do nowego domu” – 
informują pracownicy ośrodka.
Ośrodek Dla Kotów Miejskich Kote-
ria pęka w szwach. Dlatego szcze-
gólnie teraz potrzebna jest  karma 

dobrej jakości dla kotów.  „Ośrodek 
pęka w szwach dlatego apelujemy 
o mokrą karmę dobrej jakości (np. 
Sanabelle, Smilla, Josera, Brit, Pu-
rina, Animonda Carny, Bozita, itp.) 
dla naszych podopiecznych” – pro-
szą pracownicy Ośrodka Dla Kotów 
Miejskich „Koteria”. Paczki można 
słać do Ośrodka Koteria, ul. Chrza-
nowskiego 13, 04-392 Warszawa.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. Pixabay

  zWierzaKi PotrzeBuJą Jedzenia. i naSzeJ MiŁości

zaadoptuj kota, to wcale nietrudne

października 
niektóre 
autobusy zaczęły 
jeździć częściej

 2

adopcja kota to nic trudnego

Groził siostrze nożem
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uKradŁ JeJ SMartfon. tata i teść SaMi uKarali zŁodzieJa

49-letni teść i jego 30-let-
ni zięć oburzyli się na 
wieść o tym, że ich cór-
ka i żona została okra-
dziona. Kieszonkowiec 
zabrał jej smartfon. Męż-
czyźni sami wymierzyli 
sprawiedliwość. dopadli 
sprawcę, sterroryzowa-
li maczetą. odzyskali 
sprzęt, wyłudzili auto. te-
raz posiedzą. napadnięty 
też… 

Jak relacjonuje Ko-
menda Stołeczna 
Policji, wszystko za-
częło się podczas po-

dróży komunikacją miej-
ską. Kobieta zorientowała 
się, że nie ma  smartfona. 
Sprzęt ukradł kieszonko-
wiec. Pokrzywdzona naj-
pierw powiadomiła męża 
i ojca. Potem wspólnie 
z nimi poszła na policję. 
Tam cała trójka zgłosiła 
zawiadomienie. Po wyjściu 
z komisariatu mąż kobie-
ty stwierdził, że nie należy 
czekać na policję. Uznał, że 
można zdalnie namierzyć 
skradziony sprzęt.

Smartfon był wyłączony. 
W końcu udało się jednak 
go namierzyć.  Najpierw, 
w Radomiu. Ale po kil-
kudziesięciu godzinach 
okazało się, że sprawca 
z kradzionym telefonem 
zatrzymał się na jednym 
z parkingów przed cen-
trum handlowym na Ocho-
cie. Jak relacjonuje policja, 
mąż pokrzywdzonej o od-
kryciu powiedział teściowi. 
Ten wsiadł w samochód 
i zaproponował wspólne 
odzyskanie smartfona. 
Ogromne musiało być zdzi-
wienie kieszonkowca, gdy 
do jego samochodu wsiadł 
49-latek.  I wyciągnął ma-
czetę. Zagroził mu ucięciem 
rąk i nóg. Kieszonkowiec 
przeraził się groźbą i na-
tychmiast zwrócił sprzęt. 
Jak podaje policja, ojcu 
i mężowi okradzionej to 
nie wystarczyło. Mężczyźni 
zażądali zadośćuczynienia 
w kwocie 3500 zł. Męż-

czyzna oświadczył, że nie 
ma takiej gotówki. Wtedy 
pomysłowi teść z zięciem 
zmusili mężczyznę do pod-
pisania fikcyjnej umowy, 
na podstawie której męż-
czyzna dobrowolnie sprze-
dał im swój samochód. 
Umowa zawarta została na 
kartce w notesie, którym 
dysponował starszy z męż-
czyzn. Obaj powiedzieli, że 
zwrócą  auto pod warun-
kiem zapłacenia im 3500 
zł. – relacjonuje policja.

Jak informują policjanci, 
mimo swojego wcześniej-
szego czynu mężczyzna 
poczuł się pokrzywdzo-
ny przez dżentelmenów, 
którzy chcieli pomścić 
krzywdy bliskiej dla nich 
osoby. Wpadł więc na po-
mysł przygotowania kwoty 
w banknotach, które sfo-
tografował przed wyku-
pieniem swojego auta. Po 

transakcji i odzyskaniu to-
yoty udał się do komisaria-
tu policji, gdzie zawiadomił 

o wymuszeniu rozbójni-
czym, którego dopuścili się 
na nim panowie z macze-
tą. Kwestie wcześniejszej 
kradzieży smartfona przez 
siebie zataił. Jak informuje 
Komenda Stołeczna Poli-
cji,  obaj mężczyźni zostali 
zatrzymani. We wsi pod 
Warszawą, w domu ojca 
właścicielki smartfona 
kryminalni znaleźli 1000 
zł w banknotach 200 zło-
towych odpowiadających 
cechami sfotografowanym 
środkom płatniczym oraz 
notes z umową kupna to-
yoty od pokrzywdzonego. 
W mieszkaniu 30-latka 
funkcjonariusze znaleź-
li 2500 zł pochodzących 
z wymuszenia. Obaj pano-
wie – teść i zięć – trafili do 
policyjnego aresztu. Policja 
ustaliła, że właściciel toyo-
ty utrzymuje się z kradzieży 
kieszonkowych i przedmio-

tem całej sprawy stał się 
smartfon, skradziony córce 
i żonie zatrzymanych.

Policjanci zatrzymali 
mężczyznę i zawieźli go 
do policyjnej celi. W jego 
mieszkaniu funkcjona-
riusze znaleźli kradzione 
portfele, aparaty fotogra-
ficzne, telefony komórko-
we, aparaty fotograficz-
ne,  telefony komórkowe, 
etui na aparaty, pendrive, 
atrapy pistoletów oraz 
inne przedmiotów pocho-
dzących z przestępstwa. 
Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty. Grozi mu do pięciu lat 
więzienia.

Zięć i teść usłyszeli z ko-
lei zarzuty wymuszenia 
rozbójniczego. Sąd objął 
ich policyjnym dozorem. 
Mężczyznom grozi kara do 
dziesięciu lat pozbawienia 
wolności.

(źródło: policja)

We wsi pod War-
szawą, w domu 
ojca właścicielki 
smartfona kryminal-
ni znaleźli 1000 zł 
w banknotach 200 
złotowych odpowia-
dających cechami 
sfotografowanym 
środkom płatniczym 
oraz notes z umową 
kupna toyoty od 
pokrzywdzonego. 
W mieszkaniu 30-lat-
ka funkcjonariusze 
znaleźli 2500 zł 
pochodzących z wy-
muszenia. Obaj pa-
nowie – teść i zięć – 
trafili do policyjnego 
aresztu

fot. Policja, Pixabay

	 	 	 Sprawiedliwość
      wymierzyli 
	 	 	 	 	 	 	 	 	MACZETĄ
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fot. Policja

w swoim krót-
kim życiu 
mała terier-
ka przeży-

ła straszne męczarnie. 
23-letni oprawca blokował 
jej dostęp do picia. Kato-
wał i głodził. W końcu za-
bił. Skowyt pieska miesz-
kańcy bloku w Piasecznie 
pamiętać będą długo.

Był środek nocy, gdy 
mieszkańców bloku w Pia-
secznie obudził przeraźliwy 
skowyt zwierzęcia i krzyki. 
Przerażeni ludzie wezwa-
li policję. Jak relacjonuje 
Komenda Stołeczna Po-
licji, dyżurny  Komendy 
Powiatowej z Piaseczna 
otrzymał zgłoszenie, że 
skowyt, najprawdopodob-
niej psa, dochodzi z jedne-
go z lokali mieszkalnych. 
Przyjął zgłoszenie. Wysłał 
patrol policji.

Policjanci, którzy zosta-
li skierowani na miejsce 
szybko ustalili właściwy 
lokal. Zastukali do drzwi, 
jednak nikt nie reago-
wał.  Funkcjonariusze 
nie ustąpili, na miejsce 
wezwano straż pożarną 
wraz z wysięgnikiem oraz 
sprzętem do wyważania 
drzwi. Po pierwszej próbie 
siłowego ich wyważenia, 

drzwi otworzyła młoda ko-
bieta. W tym czasie jeden 
z policjantów obserwował 
budynek z drugiej strony. 
Zobaczył, że z obserwowa-
nego mieszkania, z okna, 
młody mężczyzna wyrzuca 
worek. Niestety w środ-
ku funkcjonariusz znalazł 
martwego pieska. Sucz-
kę terierkę. Mundurowi 
zatrzymali 23-letniego 
mieszkańca bloku – rela-
cjonuje policja.

Okazało się, że przed 
śmiercią suczka była bita, 
nie miała zapewnione-
go dostępu do wody i je-
dzenia. Sprawą zajęła się 
prokuratura rejonowa 
w Piasecznie. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty znęcania 
się nad zwierzętami. Sąd 
aresztował 23-latka na 
trzy miesiące. Za znęca-
nie się nad zwierzętami 
ze szczególnym okrucień-
stwem grozi kara do pięciu 
lat więzienia.

skatoWaŁ 
teriera 
Na śmierć

tragiczny finał imprezy 
w Mrozach. Dwaj starsi 
panowie spożywali al-
kohol. Pobili się. Jeden 

nie żyje, drugiemu grozi doży-
wocie.

Spotkali się dwaj starsi pa-
nowie. Pili alkohol. Doszło 
do awantury i bójki. 66-latek 
wpadł w szał i brutalnie pobił 
75-letniego kompana. Uderzał 
go wielokrotnie krzesłem po 
głowie. Niestety, pobity nie 
przeżył.  Jak informuje Ko-
menda Stołeczna Policji, do 

awantury doszło w miniony 
weekend w Mrozach pod War-
szawą.  Dwaj starsi panowie 
spotkali się na towarzyskim 
przyjęciu. Pili alkohol, nagle 
się pokłócili. Młodszy męż-
czyzna, 66-letni gospodarz 
imprezy uderzył krzesłem  
75-letniego gościa. Rodzina 
gospodarza wezwała policję 
i pogotowie. Na miejsce przy-
leciała załoga Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. Oka-
zało się, że ranny jest w bardzo 
ciężkim stanie, zagrażającym 

życiu.  Załoga LPR zawiozła go 
do szpitala. 66-latek w chwili 
przestępstwa był nietrzeźwy 
trafił do policyjnej celi.  Nie-
stety, dwa dni później pobity 
mężczyzna zmarł. A 66-latek 
usłyszał w prokuraturze zarzut 
pobicia ze skutkiem śmiertel-
nym. Sąd Rejonowy w Mińsku 
Mazowieckim aresztował go 
na trzy miesiące. Za pobicie ze 
skutkiem śmiertelnym grozi 
kara dożywotniego więzienia 
– relacjonuje policja.

(źródło: policja.pl)

ByŁa Bita, GŁodzona, Bez Wody

Mrozy ► FiNAł WSPólNeGO PiciA. JeDeN Nie żyJe, DruGi POSieDZi

starszy pan zaBiŁ 
kolegę krzesŁem

Utonięcie było przyczyną 
śmierci matki i córki, któ-
rych ciała wędkarze zna-
leźli w sobotni poranek 

2 października w Narwi, w okolicy 
Pułtuska. Są wyniki sekcji zwłok 
i nagrania z monitoringu.
W poniedziałek, 4 października po 
południu  Prokuratura Rejonowa 
w Pułtusku ujawniła wyniki sekcji 
zwłok 39-letniej kobiety i jej 5-let-

niej córeczki, których ciała zna-
leźli wędkarze w sobotni poranek 
z Narwii, w okolicy Pułtuska. Jak 
poinformowali śledczy, powodem 
śmierci obu zmarłych było utonię-
cie. Prokuratura zanalizowała też 
nagrania z monitoringu. Widać 
tam, jak w piątek, 1 października, 
późnym wieczorem, 39-latka i jej 
córka parkują samochód niedaleko 
rzeki i idą w kierunku wody.

Do szokującego odkrycia doszło 
w sobotni poranek. W miejsco-
wości Grabówiec koło Pułtuska 
wędkarz natknął się na ciało kilku-
letniej dziewczynki. Tego samego 
dnia trzy kilometry dalej również 
wędkarz zauważył ciało kobiety. 
Okazało się, że ofiary to 39-letnia 
mieszkanka Pułtuska i jej 6-let-
nia córeczka. Trwa postępowanie 
w sprawie.

fot. Pixabay

  PuŁtuSK ► Przyczyną śMierci utonięcie

ciała mamy i dziecka wyłowione z Narwi

lat więzienia 
grozi 
za znęcanie się 
nad zwierzęciem
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Szok po śmeirci 39-latki i jej córeczki

60-latkowi 
grozi kara 
dożywotniego 
więzienia
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Nowa chadecja, 
pocałunki śmierci

składają ich do grobu 
i złożyć nie mogą

ProJeKt dużeJ KoalicJi ludoWeJ, czy 
Start W raMach czeGoś WięKSzeGo?

hiStoria dziWneJ PraWidŁoWości

P olskie Stron-
nictwo Ludowe 
może funkcjo-
nować w kilku 

konfiguracjach. Albo 
jako prawicowe skrzydło 
zmarginalizowane przez 
PO, albo jako główna 
siła bloku chadeckiego, 
albo idąc samodziel-
nie. Sam lider partii 
zapowiada budowę sil-
nej chadecji, bardziej 
w centrum od Prawa 
i Sprawiedliwości, pro-
zachodniej, ale też pro-
przedsiębiorczej i bar-
dziej konserwatywnej 
niż PO. Zapotrzebowa-
nie na takie ugrupowa-
nie jest, ale problemem 
PSL może być wiarygod-
ność. Błędem Kosinia-
ka-Kamysza było w tym 
kontekście wejście do 
Koalicji Europejskiej, co 
bardzo zraziło bardziej 
konserwatywnych wy-
borców  oraz  zachwyty 
nad chwilowym wspar-
ciem byłego prezydenta 
Bronisława Komorow-
skiego, co na pewno 
nie przekona do siebie 
umiarkowanych wybor-

ców PiS. Jeśli ludowcy 
mieliby zaistnieć jako 
nowa chadecja, to nie 
w sojuszu ze zgranymi 
politykami, ale z ofer-
tą dla umiarkowanych 
konserwatystów. Z pro-
gramem dla przedsię-
biorców. Takie ugrupo-
wanie musiałoby – aby 
odnieść sukces – kryty-
kować PiS za drożyznę 
i podwyżki, politykę wo-
bec przedsiębiorców, ale 
też mocno odróżniać się 
od PO i reszty opozycji. 
I Kosiniak-Kamysz  zda-
je się to rozumieć, cza-
sem jednak idzie na lep 
polityki Tuska i całkowi-
cie swą formację do PO 
upodabnia. Takim dzia-
łaniem przekreśli pro-
jekt. Ale projekt przekre-
śliłaby też druga frakcja 
(licząca się, ale na razie 
słabsza), chcąca wejść 
w koalicję z PiS-em. 
W takim scenariuszu 
ludowców czekałby los 
Samoobrony. Podobnie 
zresztą, gdyby próbowa-
li powrócić do koncepcji 
skompromitowanej Ko-
alicji Europejskiej.

Polskie Stronnictwo 
Ludowe to forma-
cja, która od roku 
2001 jest skazy-

wana na klęskę i nie wej-
ście do Sejmu. I co wybory 
w Sejmie się znajduje. Pra-
widłowość jest oczywista. 
Ludowcy zazwyczaj osiąga-
ją bardzo dobre bądź dobre 
wyniki w wyborach samo-
rządowych. Koszmarnie złe 
(w granicach 2 procent po-
parcia) w wyborach prezy-

denckich. I przeciętne, ale 
zdecydowanie powyżej pro-
gu wyborczego w wyborach 
do Sejmu i Senatu. W latach 
90-ych byli potęgą. Po tym, 
gdy w 2001 roku do Sejmu 
weszła Samoobrona Andrze-
ja Leppera, mocno osłabli. 
I co wybory komentatorzy 
mówili „teraz PSL na pewno 
nie wejdzie”. I jakoś wcho-
dzi. Szansę na całkowitą 
marginalizację Ludowców 
miał kilka lat temu PiS, gdy 

mocno przejął elektorat 
wiejski. Ale polityka wobec 
przedsiębiorców, rolników, 
sprawia, że dziś i partia rzą-
dząca ma na wsi elektorat 
negatywny. I ten powraca 
do PSL. Więc, niezależnie 
od oceny tej formacji po-
głoski o jej śmierci wydają 
się przesadzone. Ludowcy 
w sondażach są zazwyczaj 
niedoszacowani, w wybo-
rach otrzymują o 1-2 proc. 
więcej.

„Pogłoski 
o mojej śmierci 

są przesadzone” 
– ten cytat 

z popularnego 
pisarza stał 
się jednym 

z najbardziej 
wyświechtanych 

powiedzonek.  
Ale też pasuje 

do Polskiego 
Stronnictwa 
 Ludowego.

>>	Różne	oblicza	
jednej	partii	<<

Polskie Stronnictwo Ludowe to 
ugrupowanie dziwne. Bo miesza 
się w nim piękna, ponad stuletnia 
tradycja ruchu ludowego z paskud-

ną historią ZSL, promoskiewskiego sateli-
ty formacji komunistycznej. Ale znów – to 
postkomunistyczne ZSL przyczyniło się do 
„pszyśpieszenia” w roku 1989 (zawierając 
sojusz z Solidarnością). Potem były „nocne 
zmiany”, sojusze z komunistami. Rozmaite 
niefajne rzeczy w samorządach, a przede 
wszystkim fatalna umowa Polski z Gazpro-

mem, podpisana przez ludowego wicepre-
miera. Ale też to PSL blokował nieraz groź-
ne pomysły lewicy. Dziś PSL też jakby stało 
na rozdrożu – między nową chadecją, która 
sięgnie po umiarkowanie konserwatywny 
elektorat a łapaniem się spódnicy silniej-
szych formacji – PO, bądź (w mniejszym 
stopniu, ale taka frakcja  też istnieje) PiS-u. 
Partię tę składa się do grobu od 2001 roku, 
gdy do Sejmu pierwszy raz weszła Samo-
obrona. A jednak – ludowcy co wybory próg 
przekraczają.

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia

PolityKa PolSKa 2021 – PSl
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fot. O
D

H

w Niemczech 
trwa kształ-
towanie się 
koalicji rzą-

dowej. Po wyborach, 
w których nieznacznie 
wygrała socjaldemokra-
tyczna partia SPD przed 
chrześcijańsko-demokra-
tyczną koalicją CDU/CSU 
przed Zielonymi, libera-
łami z FDP oraz Alterna-
tywą dla Niemiec z AFD, 
rozważane były trzy sce-
nariusze. Najmniej praw-
dopodobna była wielka 
koalicja chadeków z so-
cjaldemokratami. Zdecy-
dowanie bardziej realny  
sojusz sygnalizacji świetl-
nej (niem. ampel), czyli 
czerwoni-żółci-zieloni, 
a więc SPD, Zieloni, FDP. 
Lub koalicja Jamajka, 
a więc czarni (CDU/CSU), 
Zieloni i żółci (FDP). Naj-
nowsze informacje mówią 
o tym, że zdecydowanie 
bliżej jest do realizacji wa-
riantu sygnalizacji świetl-
nej (ampel). W takim 
wypadku kanclerzem zo-
stanie Olaf Scholz z SPD. 
Do koalicji obok socjalde-
mokratów wejdą Zieloni 
z liberałami FDP. Co to 
oznacza? SPD w rządzie 
będzie odpowiadać za po-

litykę zagraniczną, która 
zapewne będzie bardziej 
ugodowa wobec Federa-
cji Rosyjskiej. W ramach 
Unii Europejskiej będzie 
bardziej nastawiona na 
takie tematy jak prawo-
rządność i nacisk na kraje 
członkowskie w sprawach 
prawodawstwa. Obecność 
Zielonych to z kolei moc-
niejsze postawienie na 
tematy klimatu i ekolo-
gii. Ciekawą kwestią jest 

obecność liberałów z FDP. 
W kwestiach ekonomicz-
nych mogą być pewne  
różnice z koalicjantami. 
Ale też w polityce między-
narodowej możemy spo-
dziewać się mocniejszego 
stawiania tematu dyscy-
pliny budżetowej w Unii 
Europejskiej. To może 
generować pewne spory 
z Francją, której prezy-
dent chciał oprzeć poli-
tykę na łagodzeniu owej 
dyscypliny.

prorosyjsko, 
za to 
klimatycznie

trwa mozolne budowa-
nie rządu Republiki 
Federalne Niemiec. To 
także czas analiz i pod-

sumowań. I niezależnie od 
ostatecznego kształtu koali-
cji można dziś stwierdzić, że 
prawdziwymi zwycięzcami nie 
są socjaldemokraci ani Zielo-
ni, ale liberałowie z FDP.

Analiza wyborów w Niem-
czech skłania do kilku do-
datkowych wniosków. Po 
pierwsze – wygrana SPD nie 
była miażdżąca. Po drugie – 

klęska CDU/CSU, choć naj-
wyższa w historii, nie musi 
jeszcze oznaczać końca tej 
formacji. A wszystko zależeć 
będzie od tego, czy formacja 
będzie w stanie wrócić do 
źródeł i nie pozwolić AFD na 
podbieranie bardziej prawi-
cowych wyborców. Los Al-
ternatywy jest w dużej mie-
rze zależny od zachowania 
CDU. Po trzecie – Zieloni, 
choć stanowią trzecią siłę 
w Bundestagu, nie są wy-
granymi wyborów. Jeszcze 

niedawno ich przewidywany 
wynik był znacznie wyższy 
niż ten uzyskany w głosowa-
niu 26 września. Po czwarte 
– prawdziwym zwycięzcą by-
najmniej nie jest CDU/CSU, 
ale liberałowie z FDP. To oni 
decydują kto będzie kancle-
rzem. A Christian Lindner, 
lider liberałów jest zdecydo-
wanie bardziej doświadczo-
nym politykiem niż liderzy 
Zielonych. I wynik wyborczy 
jest lepszy niż przewidywały 
sondaże.

nieMcy Po WyBorach

bERLIN ► KTO NAPrAWDę WyGrAł WybOry?

cichy triumf 
niemieckich liberałów

mocne dryfowanie w kie-
runku lewicy, zatrace-
nie konserwatywnego 
oblicza – to część za-

rzutów wobec niemieckiej CDU ze 
strony jej wyborców. Partia w wy-
borach poniosła klęskę, uzyskując 
najgorszy wynik w historii, poniżej 
25 proc. Teraz musi określić, w któ-
rym kierunku pójdzie jako formacja 
opozycyjna. Bo jest niemal pewne, 

że Niemcami rządzić będzie koali-
cja „sygnalizacji świetlnej”, czyli 
sojusz socjaldemokratów (czerwo-
ni), liberałów (żółci) i Zielonych. Tak 
przynajmniej przewidują niemiec-
kie media. Kanclerzem najprawdo-
podobniej zostanie socjaldemokra-
ta, Olaf Scholz. CDU/CSU będzie 
główną siłą opozycyjną. Oprócz 
chadeków opozycję tworzyć będzie 
Alternatywa dla Niemiec (AFD) oraz 

najsłabsza w parlamencie post-
komunistyczna lewica (die Linke). 
Chadecy będą musieli odbudować 
swoją pozycję. Alternatywa najpew-
niej będzie blokowana. Linke nie 
będzie się liczyć. CDU/CSU sta-
ną przed dylematem. Albo dalsze 
dryfowanie w kierunku lewicy i tym 
samym wzmacnianie Alternatywy, 
albo powrót do chrześcijańsko-de-
mokratycznych korzeni.

fot. O
D

H

  nieMcy ► chadecy MuSzą Się oKreślić na noWo

powrót do źródeł, czy w lewo marsz na zatracenie?

partie utworzą 
rząd republiki 
federalnej 
Niemiec
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Wyciskarka do soków w kształcie angeli 
Merkel
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smutny powrót do 
ligowej szarzyzny

martwić się trzeba. 
ale niezbyt mocno!

śWietnie W euroPie, fatalnie W KraJu KoMentarz ► PODTrZyMuJeMy: DrOGA DO SuKceSu WieDZie 
PrZeZ eurOPę

LIGA EuROPY ► SeNSAcJA PrZy  łAZieNKOWSKieJ

Po raz piąty w tym sezonie 
przegrała legia Warszawa 
w polskiej ekstraklasie. tym 
razem mistrzowie Polski nie 
dali rady w Gdańsku druży-
nie lechii, przegrywając 1:3 
(0:1). 

Po fenomenalnym wy-
stępie w Lidze Euro-
py z Leicester  (1:0) 
była – w pełni zro-

zumiała – euforia. W sobotę 
jednak był mecz w Gdańsku 
i smutny powrót do szarej 
rzeczywistości. Legioniści za-
grali znacznie gorzej niż 30 
września. Przegrywali już 3:0, 
po bramkach Macieja Gajosa, 
Jarosław Kubickiego i Łuka-

sza Zwolińskiego. Gola dla 
Legii strzelił król strzelców 
poprzedniego sezonu, Tho-
mas Pekhart, z rzutu karnego. 
Trafienie reprezentanta Czech 
było jedynie bramką honoro-
wą. Ostatecznie po bardzo sła-
bym meczu mistrzowie Polski 
przegrali w Gdańsku 1:3 i po 
10 kolejkach Ekstraklasy (ale 
mając dwa spotkania zaległe) 
zajmują 15 miejsce w tabe-
li. Tuż nad strefą spadkową. 
Gdyby Legia wygrała zaległe 
mecze, byłaby znacznie wyżej 
niż teraz, ale poniżej miejsc 
„pucharowych”. „Zagraliśmy 
bardzo słaby mecz” – przyznał 
po spotkaniu szkoleniowiec 
mistrzów Polski. 

legia Warszawa ogra-
ła leicester! angielskie 
gwiazdy nie miały szans 
na stadionie przy Łazien-
kowskiej. trwa piękny sen 
mistrzów Polski w euro-
pejskich pucharach. zaj-
mują oni pierwsze miejsce 
w grupie „c”. Wyprzedza-
ją Spartaka Moskwa, le-
icester i napoli. 

Gdy Legia przeszła 
Bodo/Glimt byli 
tacy, co mówili, że 
to żaden sukces. 

Jak Florę Tallin w słabszym 
stylu, wątpili nawet niektó-
rzy sympatycy. Po Dynamie 
był kac, bo mogła być Liga 
Mistrzów. Mistrzowie Polski 
przeszli Slavię Praga, wszy-
scy się cieszyli, ale znów nie-
którzy twierdzili, że to maks. 

W Lidze Europy będzie 
ostatnie miejsce. Podopiecz-
ni Czesława Michniewicza 
wygrali w Moskwie ze Spar-
takiem. Byli tacy, co ględzili, 
że to nic takiego. Bo praw-
dziwy test będzie z druży-
nami z Anglii i Włoch. 
W czwartek, 30 wrze-
śnia Legia zmierzyła 
się przy Łazienkow-
skiej z zespołem, 
który miał „nauczyć 
Polaków gry w piłkę”. 
„Pokazać Legii miejsce 
w szeregu”. Przyjechało 
angielskie Leicester. Po raz 
ostatni z drużyną z ligi TOP 
5 polski klub wygrał sześć 
lat temu. A jeszcze wcze-
śniej – dziesięć lat temu. 
W 31 minucie gry kapitalną 
akcję przeprowadził Emreli. 
Z 14 metrów nie dał szans 

Kasperowi Schmeichelowi. 
Stadion oszalał. Do przerwy 
było 1:0. Ale liczył się nie tyl-

ko wynik, ale i fenomenalna 
gra legionistów. Mistrzowie 
Polski byli poukładani, moż-
na powiedzieć, że choć mecz 
był wyrównany to legioniści 

wyglądali dojrzalej. W dru-
giej połowie przewagę zyska-
li goście, ale byli koszmarnie 
nieskuteczni. A i Legia miała 
kilka sytuacji. Ostatecznie 
wynik nie uległ zmianie. 
Legia wygrała 1:0 i zajmu-

je z 6 punktami pierwsze 
miejsce w grupie! W dru-
gim meczu drugiej ko-
lejki Napoli  sensacyj-
nie przegrało u siebie 
ze Spartakie Moskwa. 

W efekcie pierwsze miej-
sca w grupie zajmują 

drużyny z Warszawy i Mo-
skwy, które miały być przed 
sezonem dostarczycielami 
punktów… 

Teraz przed legionistami 
dwumecz z włoskim Napo-
li, wyjazd do Leicester i na 
koniec spotkanie ze Spar-
takiem. Tylko ostatni ze-

spół w grupie odpada z roz-
grywek. Zwycięzca grupy 
gra w 1/8 finału LE. Drugi 
zespół – w 1/16 ze spadko-
wiczami z Ligi Mistrzów. 
A trzeci zespół zostaje 
„spadkowiczem” do Confe-
rence League. 

Legia Warszawa — Leicester 
City 1:0 (1:0)
1:0 Emreli 31′
Legia Warszawa: Miszta — Ję-
drzejczyk, Wieteska, Nawrocki 
— Johansson (78′ Abu Hanna), 
Slisz, Charatin, Martins (70′ Ka-
strati), Mladenović — Josue (82′ 
Lopes) — Emreli (83′ Pekhart)
Leicester City: Schmeichel 
— Amartey (78′ Lookman), Soyun-
cu, Vestergaard — Castagne, So-
umaré, Dewsbury-Hall (68′ Maddi-
son), Tielemans, Thomas — Perez 
(68′ Barnes), Daka (82′ Vardy)

Po fatalnym (tego nikt 
nie kwestionuje) spo-
tkaniu  w Gdańsku 
znów legioniści są na  

cenzurowanym. I przyznać 
trzeba, że gra w Ekstraklasie 
pozostawia – delikatnie mó-
wiąc – bardzo wiele do życze-
nia. Bo nawet jakby legioni-
stom dopisać sześć punktów 
w meczach  zaległych to byliby 
w ligowej czołówce, ale nie na 
„pucharowym  miejscu”. Poza 
tym… skąd pewność,  że za-
ległe mecze byłyby wygrane? 
A na razie jest miejsce piętna-
ste. Tuż nad strefą spadkową. 
Przyczyna jest jasna – zbyt 
mało transferów, pozwolenie 

na opuszczenie klubu przez 
kilku piłkarzy. Kapustka do-
znał kontuzji, Wszołek od-
szedł przed sezonem, Jurano-
vić w trakcie. A teraz wypadł 
w dodatku Boruc. A jednak 
Legia wyjścia nie ma i musi 
grać tymi, których ma. A sko-
ro tak, nie wolno powtórzyć 
błędu Lecha, który w ubie-
głym sezonie odpuścił waż-
ne mecze w pucharach, bo 
musiał wygrać ze słabiutkim 
Podbeskidziem. Z Ligi Europy 
„Kolejorz” odpadł bez historii. 
A w Ekstraklasie do histo-
rii przeszedł – pierwszy raz 
od lat nie gra w pucharach. 
Legia musi działać odwrot-

nie. Napisać piękną historię 
w Lidze Europy. Jest  na do-
brej drodze. Zimą będzie czas 
na  transfery. A wiosną – na 
kontynuację gry w pucharach 
i z dalszych pozycji w Eks-
traklasie zaatakowanie czo-
łówki. Nawet po słabej run-
dzie jesiennej można w lidze 
wszystko odrobić. Ale droga  
do sukcesu wiedzie dziś przez 
Europę, gdzie każdy punkt 
daje duże pieniądze, z których 
potem można sfinansować 
transfery. I owszem, poraż-
kami w Ekstraklasie należy 
się martwić, bo to nic dobre-
go. Ale nie należy martwić się 
nimi zbyt mocno.

legia ograła 
angielskie „lisy”!
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