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Prace na I LInII

0d 52 do 
107 zł… 
tyle zapłacisz 
za wywóz 
śmieci

Rada Warszawy zdecydowała. Cena zależna od metrażu

Zamiast maCedonii u siebie, WyjaZd do WłoCh 
Paulo souso, seRdeCZnie dZiękujemy! >> str. 8

W weekend metro linii m1 
znowu pojedzie krótszą trasą.  

tym razem tylko ze stacji 
młociny do Świętokrzyskiej. 

Wyłączony będzie odcinek od 
kabat to Centrum  

>> str. 4

warszawski

nie od zużycia wody, ale od metrażu mieszkania zależeć będzie w przyszłym roku cena wywozu śmieci. taką 
decyzję podjęli w czwartek, 18 listopada warszawscy radni. od 1 stycznia obowiązywać ma 5 stawek wywozu 
śmieci >> str. 4

sPRaWa CielusZeCkiego. układ Zamknięty 
kontRatakuje >> str. 2, 6, 7

PRaga-Południe: 
CoVid odWołał uRoCZystoŚCi >> str. 3

Weekend znoWu 
(częściowo) Bez MeTra
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Gazeta i serwis „Nowy Te-
legraf Warszawski” zaj-
muje się głównie spra-
wami stolicy i Grochowa, 

ale nie pomijamy tematów waż-
nych w skali ogólnopolskiej a na-
wet międzynarodowej. I ten numer 
naszego pisma jest wybitnie ogól-
nopolski. Piszemy miedzy innymi 
o sposobach kontrolowania pracy 
zdalnej. Pracodawca może niby 
kontrolować, czy pracownik wyko-
nuje pracę naprawdę, czy może 
nie jest przy komputerze. I po-
wiem szczerze, że o ile do samej 
pracy zdalnej nastawiony jestem 
bardzo pozytywnie, to takie roz-
wiązania nieco mnie niepokoją. 
Plusem zdalnej pracy jest przede 
wszystkim to, iż można bezpiecz-
nie wykonywać robotę w domu. 
A także jej wydajność. Przynaj-
mniej dla mnie. Bez kolegów, bez 
zagadywania, rozmów, oknacania 
głupot, siedzę przy komputerze, 
skupiam się na zadaniu. Nie 
tracę godzin na stanie w korku, 
sterczenie na przystanku, podróż 
zatłoczoną  komunikacją. Spokój 
i komfort. Paru znajomych nawet 
wyprowadziło się w czasie pande-

mii na wieś, kilkaset kilometrów 
od miasta.  Owszem praca w biu-
rze ma swoje zalety. Nie przyno-
simy jej do domu. Mamy kontakt 
z ludźmi. Spotkania, poszerzanie 
horyzontów itd. A i robota w domu 
ma szereg wad – największą jest 
mieszanie godzin przeznaczonych 
na pracę i odpoczynek. Ale tu 
można wypracować pewne zasady 
higieny pracy zdalnej. Można tez 
wybrać model hybrydowy. Jednak 
pomysły jakichś narzędzi, które 
mają sprawdzać, czy pracownik 
jest, czy  nie jest przy komputerze 
są nieco niepokojące. Kierowałem 
w swojej pracy zespołem i sam 
byłem częścią zespołu. I napraw-
dę najlepszym systemem pracy 
domowej jest system a. zadanio-
wy – gdzie skupiamy się na wy-
konanym zadaniu. Np. napisanie 
artykułu, raportu itd. b. dyżurowy 
– gdzie jest odpowiedni czas spę-
dzany przy komputerze. c. system 
mieszany – wykonujemy zadanie, 
ale robimy je w konkretnych ra-
mach godzinowych. Jak pracownik 
jest kozakiem, i skończy projekt  
godzinę szybciej, to ma dla siebie 
więcej czasu. Jego sprawa.

W systemie zadaniowym sprawa 
jest prosta. W systemie dyżuro-
wym teoretycznie takie narzędzie 
by się przydało. Ale mam wątpli-
wości dotyczące prywatności. 
A z praktyki wiem, że doświadczo-
ny przełożony nie ma problemu 
z oceną tego, czy jego podwładny 
w danym momencie pracuje przy 
komputerze, czy obija się w me-
diach społecznościowych. Nie po-
trzeba do tego żadnego sprzętu. 
Wystarczy „nos” i rzetelna ocena 
efektów pracy.

***
W czwartek, 25 listopada w Sa-
dzie Okręgowym  w Białymstoku 
odbędzie się rozprawa Mirosława 
Cieluszeckiego. Historia przed-
siębiorcy toczy się od dwudzie-
stu lat.  Nawet jeśli byłby winny 
(w sprawie gospodarczej, zagrożo-
nej karą kilku lat więzienia) to już 
za samą przewlekłość należy mu 
się odszkodowanie. A do tego do-
chodzi kuriozalny przebieg same-
go procesu (gubienie dowodów, 
fałszywi biegli). Skompromitował 
się zarówno sąd, jak i prokuratu-
ra. PiS i antypis. Wszystkie opcje 

polityczne. Ale też ludzie o rozma-
itych poglądach wystąpili w obro-
nie przedsiębiorcy. W numerze 
sporo uwagi poświęcamy tej wła-
śnie sprawie. 

****
Z tematów warszawskich oczywi-
ście na uwagę zasługuje sprawa 
cen wywozu śmieci, decyzje pod-
jęli stołeczni radni. 

****
Na własne życzenie polscy piłka-
rze skomplikowali sobie drogę na 
mundial. Wystarczyło zremisować 
z Węgrami, by być w barażu roz-
stawionym. W eksperymentalnym 
składzie przegrali 1:2. I zamiast 
np. Macedonii u siebie mogą mie-
rzyć się na wyjeździe z Włochami. 
Więcej na stronie 8. 

****
Ten numer z powodu prac tech-
nicznych i layoutowych jest od-
chudzony, wydajemy go za to 
w większym nakładzie. Kolejny już 
za tydzień, szerszy, z nowymi dzia-
łami i rubrykami. Zapraszam na 
stronę www.telegraf24.eu
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Ciężko być patriotą w kraju, w którym dręczenie człowieka ma charakter państwowy, 
a w niszczeniu tym uczestniczą prokuratura (podległa obecnej władzy) i sądy (rzekomo 
przez obecna władzę niszczone). Przedsiębiorca Mirosław Ciełuszecki to ofiara III i IV RP, 
dobrej zmiany i jej przeciwników, PiS-u i antypisu. 

Zmieniają się rządzące 
ekipy, a w niszczenie 
to zaangażowany jest 
cały aparat przemocy.  

Ludzie z różnych stron sceny 
politycznej i ideowej. Z dru-
giej strony powstał ruch ludzi 
dobrej woli, też ponad podzia-
łami, którzy przeciwko jawne-
mu draństwu się zbuntowali. 
O sprawie piszemy od lat. 
W tym numerze na stronach 
6 i 7. Jest kilka skutków spo-
łecznych tego skandalicznego 
procesu. 

Przedsiębiorczość się 
nie opłaca

Brak ułaskawienia utwierdzi 
też w przekonaniu wszystkich 
tych, którzy uznają, że w na-

szym kraju w ogóle nie opła-
ca się prowadzić działalności 
gospodarczej. Bo po co, skoro 
dzieło życia, stworzenie miejsc 
pracy i działalność w oparciu 
o perspektywy prawne nie 
daje gwarancji, że nie zosta-
nie się po drodze zniszczonym 
przez aparat państwa?

Powrót Polaków do Polski? 
Zapomnijmy!

Nie tak dawno najważniejsi 
politycy polscy przekonywali 
rodaków poza granicami, że 
opłaca się wracać do kraju. 
Bo przecież Ojczyzna jest już 
wolna, niepodległa, i bogata, 
wstała z kolan. Przypomnijmy, 
że przed laty, u progu transfor-
macji ustrojowej w Polsce mło-

dy przedsiębiorca Mirosław 
Ciełuszecki posłuchał słów Le-
cha Wałęsy. Rzucił doskonale 
prosperującą firmę w Stanach 
Zjednoczonych. Zainwestował 
na Podlasiu. Zbudował sporą 
firmę, która upadła. Ta sprawa 
może być  dowodem, że naj-
zdolniejsi, najlepsi, NIGDY do 
kraju nie powinni wracać.

Zagraniczny biznes nas zmiażdży
Firma Farm Agro Planta była 

w swojej dziedzinie najpierw 
prężnie rozwijającą się firmą, 
potem głównym pracodawcą 
Podlasia, wreszcie potężnym 
graczem na rynku krajowym, 
z perspektywami zaistnienia 
na rynku globalnym. Na prze-
łomie stulecia spółka FAP była 

na krótkiej liście przetargowej 
przy prywatyzacji Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn Koź-
le. Rywalizowała z Ciechem. 
I wtedy zaczęły się pierwsze 
problemy. Jeśli do tego do-
dać dramat krakowskich biz-
nesmenów, których historia 
posłużyła za scenariusz filmu 
„Układ Zamknięty”, czy dra-
mat Romana Kluski, którego 
Optimus mógł być potentatem 
na rynku globalnym widzimy, 
że tak naprawdę nie ma NAJ-
MNIEJSZYCH SZANS by pol-
ski biznes konkurował z glo-
balnymi potentatami, byśmy 
mieli swoje globalne marki. 
Nie dlatego, że jesteśmy głupsi, 
mniej przedsiębiorczy, gorsi. 
Ale dlatego, że państwo nam to 
skutecznie uniemożliwia.

Po co w ogóle być patriotą
Tą konsekwencją jest po-

dejście do Polski, polskości, 

patriotyzmu jako takiego. 
Można się spierać co jest pa-
triotyzmem, jak ma on wyglą-
dać. Ale jedno nie ulega wąt-
pliwości: państwo, o którego 
wolność walczyły pokolenia, 
nie może krzywdzić własnych 
obywateli. Nie może stawać 
się mafijnym, opresyjnym re-
żimem. Jeśli się staje, napraw-
dę patriotyzm przestaje mieć 
sens. Nie wystarczy owijanie 
się flagą, patriotyczne pieśni, 
patos. Po co, skoro w zamian za 
chleb obrywa się kamieniem. 
Powtórzę zdanie z początku 
–  ciężko być patriotą w kraju, 
w którym dręczenie człowie-
ka ma charakter państwowy, 
a w niszczeniu tym uczestniczą 
prokuratura i sądy. Zmieniają 
się rządzące ekipy, a w nisz-
czenie to zaangażowany jest 
cały aparat przemocy, ludzie 
z różnych stron sceny politycz-
nej i ideowej.
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Dzielnicowy ratusz 
ogłosił nabór uzu-
pełniający kandyda-
tów do Młodzieżowej 

Rady Dzielnicy Praga-Połu-
dnie M. St. Warszawy II ka-
dencji. Ogłoszenie skierowane 

jest do mieszkańców Dzielni-
cy, którzy uczą się w szkołach 
ponadpodstawowych na tere-

nie innych dzielnic lub poza 
Warszawą. Zgłoszenia należy 
dokonać na formularzu do-
stępnym na stronie ratusza, 
potem przesłać do 3 grudnia 
na adres: pragapoludnie.ra-
dadzielnicy@um.warszawa.pl. 
Komisja Rekrutacyjna wybie-
rze trzy osoby spośród zgło-
szonych kandydatów – czyta-
my w komunikacie.

(źródło: UD Praga-Płd.)

mógł się 
wykrwawić

T ylko błyskawiczna ak-
cja przypadkowych 
świadków – małżeń-
stwa strażników miej-

skich – sprawiła, że starszy 
pan przeżył niepozornie wy-
glądający upadek!

Było późne popołudnie, 
starszy pan przechodził przez 
przejście dla pieszych na Sa-
skiej Kępie. Nagle przewrócił 
się. Wyjeżdzające z bocznej 
uliczki małżeństwo (strażnicy 
miejscy w czasie wolnym) za-
trzymało samochód.  Mężczy-
zna zabezpieczył miejsce, jego 
żona zaczęła akcję ratunko-
wą. Starszy człowiek krwawił 
z tylnej części głowy. Kobieta 
założyła mu opatrunek ucisko-
wy. Po chwili przyjechało po-
gotowie. Jak się okazało, stan 
starszego pana był bardzo po-
ważny. 70-latek podczas upad-
ku doznał pęknięcia czaszki 
i wgniecenia potylicy. Choć 
upadek z pozoru nie wyglądał 
groźnie, jak podsumował ra-
townik z zespołu medycznego, 
gdyby nie szybka reakcja mał-
żeństwa, poszkodowany mógł 

wykrwawić się na śmierć – re-
lacjonuje Straż Miejska.

(źródło: Straż Miejska)

Planowane na niedzielę 
28 listopada uroczy-
stości w 191. rocznicę 
wybuchu Powstania 

Listopadowego zostały odwo-
łane – poinformowały Urzędy 
Dzielnic Praga-Południe i Rem-
bertów. Powód? Gwałtownie 
rosnąca liczba zakażeń korona-
wirusem na Mazowszu. 

Ratusze Pragi-Płd. i Rem-
bertowa poinformowały też, 
że w czwartek, 25 listopada 
2021 roku w mediach społecz-
nościowych dzielnic odbędzie 
się premiera filmu pt. „Z kart 

historii – listopadowy zryw”. 
W niedzielę 28 listopada o go-
dzinie 12.00 w intencji Bohate-
rów Powstania Listopadowego 
odprawiona zostanie Msza Św. 
w kościele pw. św. Wacława. 
W poniedziałek 29 listopada de-
legacje Rad i Zarządów dzielnic 
złożą wieńce przy Pomniku Bi-
twy pod Olszynką Grochowską, 
przy ul. Szerokiej. Powstanie li-
stopadowe z lat 1830-1831 było 
jednym z największych polskich 
zrywów niepodległościowych 
pod zaborem rosyjskim.

 (mat. pras. UD Praga-Płd.)

RATUSZ

HISTORIA

WYPADKI Szukają 
młodych 
do Rady

COVID odwołał uroczystości

SPORT

Turniej 
charytatywny

Ośrodek Sportu i Rekreacji na Pra-
dze organizuje charytatywny turniej 
piłki nożnej. Udział jest bezpłatny. 
DOSiR zachęca jednak wszystkich 
zawodników o włączenie się w po-
moc podopiecznym Domu Samotnej 
Matki i Dziecka przy Ośrodku Pomo-
cy Społecznej Dzielnicy Praga-Płn. 

Można to zrobić przynosząc podsta-
wowe produkty żywnościowe z dłu-

gim terminem ważności, art. chemicz-
ne, książki dla dzieci. 28 listopada godz. 

10.00. Dzielnicowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ul. Szanajcy 17/19.

(Warszawski Serwis Prasowy)

„Zwierzaki  
warszawiaki”
Kalendarz „Zwie-
rzaki Warszawia-
ki” na 2022 r. 
można kupić 
w Punkcie Ob-
sługi Klienta zoo 
przy ul. Ratuszo-
wej. Do wyboru 4 okładki: z ir-
biską Laylą, słoniem Leonem, 
arą zielonoskrzydłą Verdą 
i bongo Molly. W kalendarzu 
jest 13 zdjęć ze zwierzakami 
z warszawskiego zoo, cieka-
wostki na temat zwierzęcych 
bohaterów. Cena: 25 zł. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

drewniany dom 
jak nowy

Kończy się 
remont zbu-
d o w a n e g o 
w XIX wieku, 
drewnianego, 
charaktery -
s t y c z n e g o 
domu przy uli-
cy Środkowej 

9 na Pradze-Północ – informuje 
Urząd Miasta stołecznego War-
szawy. „Najbliższe otoczenie 
parterowego budynku nabrało 
prawdziwie nowoczesnego wy-
miaru, wnętrze odzyskało urok 
i blask nie tracąc historyczne-
go charakteru” – chwali się 
miejski ratusz.

KALeNDARZ 
WARSZAWSKIeGO ZOO

ReWITALIZACJA 
ŚRODKOWeJ

zdjęcia: Pixabay, O
D
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ALERT 
TELEGRAFU:
Dzieje się coś 
w Twojej okolicy? 
Powiadom nas o tym! 
Pisz na newsroom.
telegraf24@gmail.com
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Praca zdalna upo-
wszechniła się 
na dobre. Pra-
codawcy rzadko 

kontrolują godziny pracy, 
a skupiają się bardziej na 
celach pracowników. Pra-
ca w home office daje wie-
le korzyści, ale to też duże 
wyzwanie dla pracujących 
i ich przełożonych. 

Po ponad roku pande-
mii nadal ponad 1/3 pol-
skich pra-
c o w n i k ó w 
wykonywała 
swoje obo-
wiązki zdal-
nie. I więk-
szość chce 
p o z o s t a ć 
w tym modelu docelo-
wo. Wyzwaniem po stro-
nie pracodawców jest 
nie tylko wyposażenie ich 
w odpowiedni sprzęt i na-
rzędzia. Także  mierze-
nie czasu i efektywności 
pracowników. – To, czy 
pracownik spędza przy 
komputerze sześć, czy 
osiem godzin, jest kwestią 
wtórną – mówi  Sebastian 
Młodziński, prezes zarzą-
du Timate. Jak wskazuje, 
większość firm skupia się 
na tym, żeby precyzyjnie 

wyznaczać pracownikom 
cele i rozliczać ich re-
alizację. Wg ekspertów 
praca zdalna postawiła 
nowe wyzwania związa-
ne z mierzeniem efek-
tywności i czasu pracy. 
W ocenie pracowników 
największym wyzwaniem 
związanym z przejściem 
na home office okazało się 
właściwe rozplanowanie 
czasu i obowiązków za-

w o d o w y c h . 
B a d a n i a 
p o k a z u j ą , 
że – w mia-
rę upływu 
k o l e j n y c h , 
pandemicz-
nych miesię-

cy – ten problem tracił na 
znaczeniu. Wg ekspertów, 
zainteresowanie moni-
torowaniem czasu pracy 
zdalnej wśród polskich 
firm jest relatywnie nie-
wielkie. Większość przed-
siębiorstw woli rozliczać 
swoich pracowników 
z efektów i jakości tej pra-
cy. Systemy monitorują-
ce są jednak popularne 
w tradycyjnych, stacjo-
narnych branżach.

(Źródło: Newseria, caly tekst 

na www.telegraf24.eu)

Warszawa

proc. badanych 
chciałoby 
pracować zdalnie 
lub hybrydowo

 40

Ufać, czy może 
monitorować?

Nie od zużycia wody, 
ale od metrażu miesz-
kania zależeć będzie 
w przyszłym roku 

cena wywozu śmieci. Taką de-
cyzję podjęli w czwartek, 18 li-
stopada warszawscy radni. Od 
1 stycznia obowiązywać ma 
5 stawek wywozu śmieci. 

Mieszkańcy mieszkań ma-
łych, których powierzchnia 
nie przekracza 30 metrów 
kwadratowych, zapłacą  52 
złote miesięcznie. Właścicie-
le mieszkań niedużych, do 
40 metrów kwadratowych 

mają płacić 77 złotych. Z kolei 
w przypadku mieszkań śred-
nich, do 60 metrów  kwadrato-
wych cena wynosi  88 złotych. 
Mieszkania duże, do 80 me-
trów kwadratowych to cena  
94 złote. Wreszcie lokale bar-
dzo duże, których powierzch-
nia przekracza  80 metrów 
kwadratowych. Tam za wywóz 
śmieci trzeba będzie zapłacić 
99 złotych. Jeszcze więcej za-
płacą mieszkańcy Warszawy, 
którzy zamieszkują w domu 
Warszawiacy jednorodzin-
nym. Radni zdecydowali, że 

cena w tym wypadku wyniesie 
107 złotych. Jeśli jednak wła-
ściciele kompostują bioodpa-
dy, zapłacą 9 złotych mniej.

W czwarte uchwałę w spra-
wie cen śmieci przedstawiła 
w Radzie Warszawy wicepre-
zydent stolicy, Renata Ka-
znowska. W dyskusji radni 
opozycyjnego PiS skrytykowa-
li pomysł. Zgłosili poprawkę 
obniżającą cenę o 10 złotych 
przy  każdej ze stawek. Po-
prawkę radni odrzucili. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 
39 radnych, przeciw było 19.

CoRaz baRdzIej koChaMy hoMe offICe

Rada WaRSzaWy zdeCydoWała. Cena zależna od MetRażu

od 52 do 107 zł… tyle 
zapłacisz za wywóz śmieci

W weekend metro linii M1 
znowu pojedzie krótszą 
trasą.  Tym razem tylko 
ze stacji Młociny do Świę-

tokrzyskiej. Wyłączony będzie odcinek 
od Kabat to Centrum. 
Tydzień temu metro jeździło na trasie 
jeszcze krótszej, ze stacji Dw. Gdański 
– Młociny. Był wyłączony fragment od 
stacji Ratusz Arsenał do stacji Kabaty. 
Teraz działać będą stacje Świętokrzy-

ska i Ratusz Arsenał oraz wszystkie 
pozostałe w kierunku Bielan. Reszta 
I linii od piątku (19 listopada) wieczo-
rem jest wyłączona z uwagi na prace 
przy wymianie systemów sterowania 
ruchem kolejowym (SRK). ZTM uru-
chamia komunikację zastępczą ZM1. 
Częściej kursować będą  linie tram-
wajowe 17 i 18, a linia 31 zostanie 
zawieszona. W sobotę i niedzielę, 20-
21 listopada, na trasy wyjadą tramwa-

je linii uzupełniających, 71 i 75. Linia 
14 jest zawieszona. Linia 17 jeździ 
częściej. W sobotę i niedzielę zmienią 
się trasy autobusów linii: 710, 724 
i 742 – dojadą do pętli Metro Wila-
nowska. Można się tam przesiąść  do 
tramwajów linii zastępczej 71 oraz 4, 
10 i 35. Metro na całej pierwszej linii 
wróci w poniedziałek (22 listopada) 
rano. 

(az)

fot. O
D

H

  PRaCe na PIeRWSzej lInII koleI PodzIeMnej

Weekend znowu częściowo bez metra

Metro nie pojedzie w dniach 19–22 
listopada

fot. O
D

H

fot. Pixabay
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Kot i sześć lisów – 
to siedem zwie-
rząt, u których 
Wojewódzki Le-

karz Weterynarii potwier-
dził w tym tygodniu, we 
wtorek, 16 listopada, wście-
kliznę.  Ostatnie przypadki  
odnotowano w powiatach: 
mińskim, otwockim, zwo-
leńskim oraz w Warsza-
wie, na terenie dzielnicy 
Wawer. Kot zachorował 
w miejsco-
wości Gózd 
(gm. Gózd, 
powiat ra-
d o m s k i ) . 
P o z o s t a ł e 
p r z y p a d k i 
weterynarz 
potwierdził 
u lisów. Dwa 
w Warszawie przy ulicy  ul. 
Podkowy 104J (Wawer),  
oraz przy ul. Kąkolowej 
(dzielnica Wawer, powiat 
Warszawa). A także w Woli 
Karczewskiej (gm. Wią-
zowna, powiat otwocki),  
Okuniewie (gm. Halinów, 
powiat miński). Kolejne 
przypadki  w miejscowości 
Bukowiec (gm. Kowala, 
powiat radomski), Zawada 
Stara (gm. Policzna, powiat 
zwoleński. W Warszawie 

obszarem zagrożonym są 
Targówek, Wawer, Rem-
bertów, Wesoła i Praga-
-Południe.  Wścieklizna to 
zawsze śmiertelna choroba 
ssaków, chorują na nią tez 
ludzie. Od początku roku 
potwierdzono już 92 przy-
padki wścieklizny. Najwię-
cej u lisów – 82 przypad-
ki, poza tym u 4 kotów, 
2 psów, 2 jenotów, po 
jednym przypadku u sar-

ny  i nietope-
rza. Zarazić 
można się 
przez kon-
takt z chorym 
zwierzęciem. 
W razie kon-
taktu z ob-
cym zwie-
r z ę c i e m , 

zachowajmy ostrożność. 
Gdy dojdzie do pogryzie-
nia zgłośmy  się do lekarza, 
który poda nam surowice. 
Jak wystąpią objawy jest 
już za późno! Uważajmy 
tez na zwierzęta domo-
we. Dbajmy o ich szcze-
pienie – psów raz w roku 
obowiązkowo, kotów nie 
wychodzących co 2-3 lata. 
Nie wypuszczajmy kotów 
z domu, psy wyprowadzaj-
my wyłącznie na smyczy!

Warszawa i mazowsze

przypadki 
wścieklizny 
potwierdzono od 
początku roku 
w województwie 
mazowieckim

 92

Wścieklizna 
zbiera śmiertelne 
żniwo

Szedł tunelem na tra-
sie W-Z. Wymachiwał 
bagnetami do kałasz-
nikowa. Jak zobaczył 

policjantów, zaczął krzyczeć, 
że ich  zabije. Stwarzał po-
ważne zagrożenie dla ruchu, 
bo zmuszał jadących tunelem 
kierowców do zmiany kierun-
ku jazdy.

Jak informuje Komenda 
Stołeczną Policji, gdy policjant 
kierujący radiowozem zauwa-
żył przechodnia wymachu-

jącego ostrymi narzędziami,  
natychmiast zatrzymał samo-
chód i podszedł do mężczy-
zny. Wtedy dostrzegł, że ostre 
narzędzia to  dwa wojskowe 
bagnety do kałasznikowa. Na-
pastnik zaczął wymachiwać 
bagnetami  przed policjantem 
i krzyczeć w jego kierunku, że 
go zabije. Nie reagował na po-
lecenia odrzucenia bagnetów 
na ziemię, nieustannie krzy-
cząc do policjanta, że go zabije 
– informuje policja. W końcu 

policjanci obezwładnili agre-
sywnego mężczyznę. Jak się 
okazało, to   43-letni mężczy-
zna. Po przeszukaniu okazało 
się, że posiadał przy sobie jesz-
cze 5 metalowych tulei. 43-la-
tek trafił do Komendy Rejono-
wej Policji Warszawa I, gdzie 
po przesłuchaniu, usłyszał 
zarzut zmuszania do określo-
nego zachowania. Teraz grozi 
mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności – informuje policja.

(red)

SIedeM noWyCh PRzyPadkóW, 
dWA W WARSZAWIE

SzalenIeC W tunelu tRaSy W-z

terroryzował kierowców 
bagnetami od kałasznikowa

Rozstrzygnięty został konkurs 
dla gmin w ramach Narodo-
wego Programu Szczepień. 
Zarówno w kategorii najle-

piej zaszczepionych miast (kategoria 
Duże Gminy) jak i „Średnich  Gmin” 
i „Małych Gmin” wygrały miejscowości 
z Mazowsza.
Konkursy miały promować ak-
cję szczepień przeciw COVID-19. 
Zwycięskie gminy otrzymają środ-

ki finansowe na przeciwdziałanie 
 COVID. Najbardziej Odporną Gminą 
w Polsce została Podkowa Leśna 
(powiat grodziski, województwo ma-
zowieckie.). Szczepionkę przyjęło 
tam aż  70,24 proc. mieszkańców. 
W kategorii „Duże gminy” zwyciężyła 
Warszawa. W stolicy zaszczepiło się 
8,79 proc. mieszkańców. Z kolei  ka-
tegorii „Średnie gminy” wygrały tez 
mazowieckie Piaseczno (powiat pia-

seczyński) – 65,16 proc. zaszczepio-
nych i Pruszków (powiat pruszkowski) 
– 63,16 proc. Wśród  „Małych gmin” 
wygrała wspomniana Podkowa Le-
śna (powiat grodziski) – 70,24 proc. 
W czołówce są  także Grójec (po-
wiat grójecki) – 55,68 proc., Szul-
borze Wielkie (powiat ostrowski) 
– 54,97 proc. i Przasnysz (powiat 
przasnyski) – 54,05 proc.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. Pixabay

  PodkoWa leśna najbaRdzIej odPoRna

mazowsze z rekordem szczepień

dla najlepszych przewidziano 
nagrody

fot. Policja

fot. Pixabay
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W białymstoku rusza kolej-
ny proces Mirosława Cielu-
szeckiego. Przypominamy 
najistotniejsze fakty z dwu-
dziestu lat skandalicznego 
procesu. 

Proces trwa dwadzie-
ścia lat. Mirosław Cie-
łuszecki stracił firmę, 
majątek. O sprawie 

piszemy od lat, dziś przypomi-
namy (bardzo skrótowo) naj-
ważniejsze fakty. 

Dwie dekady sądowej farsy 
Nawet, gdyby Mirosław Cie-

łuszecki był winny działania 
na niekorzyść swojej własnej, 
podkreślmy, firmy, za samą 
przewlekłość postepowania 
powinien otrzymać ogromne 
odszkodowanie. Niegodziwo-
ścią jest, że prawie dwadzie-
ścia lat człowieka ciąga się po 
sądach, trzyma miesiącami 
w areszcie, po drodze lekce-
waży dowody albo je gubi. 
Doprowadza do ruiny firmy, 
utraty dobrego imienia mająt-
ku, i trwa to przez lata. Nawet 
gdyby był winny, to zasługiwał 
na uczciwy, rzetelny, SZYB-
KI proces. Czas trwania farsy 
przed białostockim sądem kil-
kakrotnie przekracza długość 
orzeczonego wyroku. Dość 
wspomnieć, że Urząd Ochro-
ny Państwa (od dawna nieist-
niejący już poprzednik ABW) 
wpadł do domu Ciełuszeckie-

go w czasie, gdy prezydentem 
był Aleksander Kwaśniewski, 
premierem Leszek Miller, mi-
nistrem sprawiedliwości Bar-
bara Piwnik, a piłkarska re-
prezentacja Polski pod wodzą 
Jerzego Engela szykowała się 
do mistrzostw Świata w Korei 
i Japonii. Robert Lewandowski 
był dzieckiem, dziś jest najlep-
szym piłkarzem świata. Jakub 
Błaszczykowski był juniorem, 
a dziś powoli zmierza do końca 
kariery. Agnieszki Radwańskiej 
jeszcze nikt nie znał. Dziś ta wy-
bitna tenisistka karierę zakoń-
czyła. Zmieniło się wiele rzą-
dów, było kilku prezydentów. 
A proces – trwa, i ma trwać. 

Oczywiste oczywistości 
Wyrok Sądu Najwyższego 

z grudnia ubiegłego roku  po-
twierdził rzeczy oczywiste dla 
każdego, kto śledził sprawę. 
To, że proces odbywał się z ra-
żącym naruszeniem prawa. Że 
gdy człowiek, przedsiębiorca 
chce dokonać jakiejś transak-
cji, i aby sprawdzić, czy jest 
ona zgodna z prawem, korzy-
sta z niezależnej ekspertyzy 
prawnej, która stwierdza, że 
dane działanie jest legalne, 
przedsiębiorca to działania 
podejmuje, nie może być po-
tem traktowany jako przestęp-
ca. To pisali dziennikarze, to 
mówili obrońcy, ale sąd nie 
dawał im wiary. Sąd Najwyż-
szy zdecydował inaczej. 

Gubione dowody
Oprócz absurdalnych zarzu-

tów nie mniej absurdalny był 
przebieg procesu. Przykładem 
jest zgubienie… komputera 
stacjonarnego z dokumen-
tacją firmy Mirosława Cie-
łuszeckiego. Jakoś przypad-
kiem z dokumentacją, która 
przemawiać miała na korzyść 
oskarżonych. Nie laptopa, 

tabletu, ale wielkiego, stacjo-
narnego komputera. Kom-
putera, który raczono zgubić. 
Nie wiadomo kto raczył owego 
zgubienia dokonać. Czy był to 
sąd, prokurator, czy może bie-
gły.  Bo odpowiedzialność jest 
tu przerzucana jak piłka ping-
pongowa. Oficjalnie sprzęt… 
zaginął. Skandalem w tej spra-

wie są działania biegłych. Je-
den mówił, że ELIXIR (rodzaj 
przelewu bankowego) kojarzy 
mu się z płynem. Inny okłamał 
sąd, gdyż wydawał opinie jako 
biegły, a uprawnień biegłego 
był pozbawiony. I znów pro-
kuratura nie uznała za stosow-
ne, by sprawą się zająć. 

Świadkowie zlekceważeni, bo 
„kto to jest Zbigniew Brzeziński”

W sprawie uznano opinie 
fatalnych biegłych. A jedno-
cześnie nie chciano słuchać 
świadków, takich jak Janusz 
Steinhoff, były wicepremier 
i minister gospodarki, były 
premier Jerzy Buzek, czy 
wreszcie… Zbigniew Brzeziń-
ski, wieloletni doradca pre-
zydenta USA. Sąd zeznania 
świadków albo zlekceważył, 
albo (jak było w przypadku 
Zbigniewa Brzezińskiego) 
w ogóle nie chciał wysłuchać.

Historia Marka Karpia
Zbigniew Brzeziński, czy 

najważniejsi politycy zeznawa-
li bądź chcieli zeznawać z uwa-
gi na wagę przedsiębiorstwa 
Ciełuszeckiego i osobę Marka 
Karpia. Przyjaciela przedsię-
biorcy oraz jego wspólnika. 
Człowieka, który doradzał 
Ciełuszeckiemu w sprawach 
handlu ze Wschodem (firma 
sprowadzała sól potasową, 
miała znaczenie strategiczne 
dla państwa). Sam Karp był 

twórcą i dyrektorem Ośrodka 
Studiów Wschodnich. Dorad-
cą prezydentów USA, amery-
kańskiego Kongresu, Komisji 
Europejskiej, polskich pre-
zydentów i szefów rządów. 
Do dziś OSW nosi jego imię. 
W sprawie Ciełuszeckiego zo-
stał też oskarżony, o rzekomo 
fikcyjne doradztwo. Zdaniem 
prokuratury nie miał wiedzy, 
by być doradcą. A więc miał 
wystarczającą, by doradzać 
rządom na całym świecie, ale 
nie taką, by doradzać firmie. 
Końca procesu nie dożył, bo 
zmarł kilka tygodni po budzą-
cym do dziś kontrowersje wy-
padku samochodowym.

Wyrok na Marka Karpia 
i jego ideę

Wyrok skazujący Ciełuszec-
kiego jest wyrokiem także na 
dyrektora OSW Marka Karpia. 
I nie tylko na niego, ale także 
na jego dzieło. To podważe-
nie całej polityki wschodniej 
opartej na wspieraniu nie-
podległych państw na terenie 
ZSRR, wspierania współpracy 
gospodarczej. Bo kto normal-
ny, bez pewności prawnej, 
odważy się na działanie na 
Wschodzie, na budowanie 
potężnej polskiej firmy, skoro 
smutni panowie mogą przyjść 
do domu, zamknąć w areszcie, 
a firma z dnia nadzień może 
zostać unicestwiona? Ta spra-
wa w takim poczuciu tylko lu-
dzi utwierdzi.

Polska

WRaCa SPRaWa CIeluSzeCkIego

układ zamknięty 
kontratakuje

Dość wspomnieć, że Urząd 
Ochrony Państwa (od 
dawna nieistniejący już 
poprzednik ABW) wpadł 
do domu Ciełuszeckiego 
w czasie, gdy prezydentem 
był Aleksander 
Kwaśniewski, premierem 
Leszek Miller, ministrem 
sprawiedliwości Barbara 
Piwnik, a piłkarska 
reprezentacja Polski 
pod wodzą Jerzego 
Engela szykowała się do 
mistrzostw Świata w Korei 
i Japonii

fot. arch., Pixabay

Nawet gdyby był 

winny, to zasługiwał na 

uczciwy, rzetelny, SZYBKI 

proces. Czas trwania farsy 

przed białostockim sądem 

kilkakrotnie przekracza 

długość orzeczonego 

wyroku

Po firmie Miroslawa CIeluszeckiego pozostaly ruiny zabudowan i zarosniete tory...
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jego kuRIozalny PRoCeS tRWa PRaWIe dWadzIeśCIa lat

niebawem znów 
stanie przed sądem!

Wraca sprawa Mirosława Ciełuszeckiego. Przedsiębiorcy z Podlasia, który został oskarżony 
w kuriozalnym procesie o to, że rzekomo oszukał sam siebie. W kwietniu Sąd Okręgowy 
w Białymstoku uniewinnił oskarżonego twierdząc, że nie mógł oszukać zarządu własnej spółki, 
skoro w zarządzie zasiadał… on sam. Prokuratury ta argumentacja nie przekonała. Złożyła 
apelację. Rozprawa odbędzie się przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku.

ta sprawa mogłaby posłużyć za scenariusz komedii. uczestniczyli w niej bowiem fałszywi biegli, ginęły kluczowe dowody, w pierwszej instancji orzekał 
sędzia, nie będący jeszcze sędzią. Winą Mirosława Ciełuszeckiego miało być oszukanie samego siebie. Mniej śmiesznie robi się jednak gdy uświadomi-
my sobie, że oskarżony osiem miesięcy spędził w celi. jego firma, niegdyś jedna z większych w Polsce zbankrutowała. oskarżony przedsiębiorca stracił 
majątek. a setki pracowników trafiły na bruk. Sprawa toczy się prawie 20 lat (od 2002 roku). I skończyć nie może…

Sprawę opisywały me-
dia, również w Salo-
nie 24 zajmowaliśmy 
się nią wielokrotnie. 

Przypomnijmy. Mirosław Cie-
łuszecki po powrocie z USA 
założył w Polsce firmę, która 
doskonale prosperowała. Na 
tyle dobrze, że stała się jedną 
z wiodących na rynku che-
micznym. Na początku stu-
lecia przedsiębiorca sprzedał 
swojej firmie działki, należą-
ce prywatnie do niego. Aby 
sprawdzić, czy może dokonać 
transakcji skorzystał z profe-
sjonalnej, niezależnej opinii 
prawnej.

Operat szacunkowy autor-
stwa profesjonalnego rzeczo-
znawcy wyliczał, za ile może 
być sprzedana działka, czy 
może dokonać tej transakcji. 
Wg opinii jak najbardziej miał 
do tego prawo. I transakcji 
dokonał. Pieniądze jednak 
przelewem błyskawicznym 
ELIXIR wpłacił z powrotem 
na konto spółki (więc nie moż-
na mówić o działaniu na jej 
niekorzyść) – Skarb Państwa 
zarobił, bo został od trans-
akcji zapłacony podatek, 
firma zarobiła, bo zy-
skała działkę, a pie-
niądze wróciły. Ale 
potem zaczęły się 
prawdziwe kłopo-
ty. W 2002 roku 
w domu przed-

siębiorcy pojawił się Urząd 
Ochrony Państwa, który za-
trzymał Ciełuszeckiego. Męż-
czyzna na kilka miesięcy trafił 
do aresztu. Został oskarżony 
o rzekome oszustwo i dzia-
łanie na niekorzyść firmy. 
Zdaniem prokuratury Ciełu-
szecki sprzedał działkę za 
zbyt wysoką cenę (ale 
zrobił to na pod-
stawie niezależ-
nego operatu 
szacunkowe-
go, po latach 
za zbliżoną 
cenę sprze-
dał potem 
syndyk masy 
upadłościo-
wej). Sprawę 
r o z p a t r y w a ł 
Sąd Rejonowy 
w Bielsku Pod-
laskim, który 
między innymi nie 
chciał przesłuchać 
świadków 
obro-

ny, takich jak Zbigniew Brze-
ziński (były doradca prezy-
denta USA), nie dawał wiary 
takim świadkom jak były pre-
mier Jerzy Buzek, czy były 
wicepremier Janusz Steinhof 
(działalność firmy Ciełuszec-

kiego miała 

strategiczne znaczenie dla 
państwa, stąd zainteresowa-
nie nią dygnitarzy). Sąd nato-
miast dał wiarę biegłemu, któ-
ry pytany o przelew ELIXIR 
stwierdził, że kojarzy mu się 
on płynem. I w 2007 roku ska-
zał przedsiębiorcę na 4,5 roku 
więzienia. W tym samym roku 
Sąd Apelacyjny uchylił wyrok, 
kierując go do ponownego 
rozpatrzenia.

Tym razem sprawa trafiła 
do Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku. W jej trakcie wy-
szło na jaw, że jeden z bie-
głych oszukał sąd, bo nie 

miał uprawnień biegłego. 
W dodatku w prokuratu-
rze bądź sądzie zniknęły 
dowody w sprawie – do-

kumentacja finansowa fir-
my, znajdująca się na… 
komputerze stacjonarnym. 
W 2018 roku Sąd Okręgowy 
skazał Ciełuszeckiego na karę 

3 lat więzienia za dzia-
łanie na nieko-

rzyść firmy, ale uniewinnił 
z zarzutu oszustwa.

W roku 2019 Sąd Apelacyj-
ny podtrzymał wyrok za dzia-
łanie na niekorzyść firmy, ale 
nakazał ponowne rozpatrze-
nie sprawy oszustwa. W roku 
2020 Sąd Najwyższy uwzględ-
nił kasację i kazał ponownie 
rozpatrzeć wyrok Sądu Ape-
lacyjnego, wskazał na rażą-
ce błędy. Kasacja jednak nie 
dotyczyła sprawy rzekomego 
oszustwa, bo sprawa wróci-
ła do wcześniejszego rozpa-
trzenia. Sąd przedsiębiorcę 
uniewinnił. Argumentował, że 
nie mógł obywatel Mirosław 
Ciełuszecki oszukać organu 
spółki w postaci jednoosobo-
wego zarządu Mirosława Cie-
łuszeckiego, bo to przecież ta 
sama osoba. – Szkoda, że na 
stwierdzenie tak oczywistego 
faktu sąd potrzebował aż dwu-
dziestu lat – ironicznie ko-
mentował Klaudiusz Wesołek, 
prawnik, youtuber i działacz 
społeczny. – Ale teraz proku-
ratura jeśli odwoła się od wy-
roku, skompromituje się, więc 
raczej tego nie zrobi – komen-
towali obecni na rozprawie 
widzowie. Przeliczyli się. 
Prokuratura złożyła apelację. 
25 listopada rozpatrzy ją Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku. 

(HP)

(materiał ukazał się w portalu 

www.salon24.pl ) 

Mirosław Ciełuszecki
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Nawet Włochy, bądź 
Portugalia na wy-
jeździe, a nie Ma-
cedonia-Północna 

u siebie – takie pojedynki 
mogą niebawem toczyć  Biało-
-Czerwoni w walce o mundial 
w Katarze. Polacy po porażce 
z Węgrami liczyli jeszcze na 
korzystne wyniki w innych 
grupach i rozstawienie. Tak 
się jednak nie stało.

Holendrzy pewnie poko-
nali Norwegów 2:0 i awan-
sowali na turniej. Turcy wy-
grali z Czarnogórą. W efekcie 
wyprzedzili Norwegów i to 
oni zagrają w barażu. Z kolei 
Finlandia przegrała z Fran-
cją, wyprzedziła ją Ukraina. 
Natomiast Walia zremisowała 
z Belgią dzięki czemu zapew-
niła sobie rozstawienie.

Serbia, Hiszpania, Szwaj-
caria, Francja, Belgia, Dania, 
Holandia, Chorwacja, Anglia, 
Niemcy – te drużyny wygra-
ły swoje grupy i zagrają bez-
pośrednio na mistrzostwach 
świata w Katarze. Do baraży 
zakwalifikowało się dziesięć 
ekip z drugich miejsc w tym 
Polska. A także dwa zespoły 
z Ligi Narodów. 6 ekip, to dru-
żyny rozstawione:

Portugalia, Szkocja, Włochy 
(mistrz Europy), Rosja, Szwe-
cja, Walia.

Sześć zespołów jest nieroz-
stawionych:

Turcja, POLSKA, Macedo-
nia Północna, Ukraina, Au-
stria (udział w barażach dzięki 
wygranej w Lidze Narodów), 
Czechy (udział w barażach 
dzięki wygranej w Lidze Na-
rodów).

Zespoły zostaną podzielone 
na trzy ścieżki, po cztery zespo-
ły. W każdej znajdą się po dwa 
zespoły rozstawione i dwa nie-
rozstawione. W półfinale bara-
ży (24 i 25 marca) w jednym 
spotkaniu zespól rozstawio-
ny podejmie nierozstawiony. 
Zwycięzcy zagrają mecz finało-
wy, którego gospodarz zostanie 
wylosowany. (Finały 28 i 29 
marca). Tylko zwycięzcy fina-
łów zagrają na mistrzostwach.

Co w praktyce brak rozsta-
wienia oznacza dla Polski? Po 
pierwsze – brak organizacji 
pierwszego meczu to strata 
rzędu 15 milionów złotych. 
Ale przede wszystkim to duże 
utrudnienie w drodze do 
awansu. Zamiast w pierwszej 
rundzie spotkania na Stadio-
nie Narodowym na przykład 

z Macedonią Północną, Biało-
-Czerwonych może czekać wy-
jazd do Włoch, na mecz z mi-
strzami Europy. Szanse byłyby 
iluzoryczne…

Oczywiście wszystko zależy 
od losowania. W najczarniej-
szym scenariuszu Polacy mogą 
trafić już w pierwszej rundzie 
na wyjazd do Włoch, a w tej 
samej ścieżce mogą się zna-
leźć w dodatku Portugalczycy. 
A może się zdarzyć dużo ła-
twiejszy rywal. „Łatwiejszymi” 
spośród rozstawionych rywali 
wydają się Rosjanie, Szkoci 
i Walijczycy. Nieco trudniejsi 
Szwedzi.
Ścieżka śmierci:
Włochy – Polska
Portugalia – Austria
Gospodarzem finału zwycięzca 
drugiego meczu.
Ścieżka nadziei:
Rosja – Polska
Szkocja – Macedonia-Północna
Gospodarzem zwycięzca pierw-
szego meczu.
Ścieżka pośrednia:
Szwecja – Polska
Walia – Ukraina
Gospodarzem zwycięzca pierw-
szego meczu.

Losowanie w piątek, 26 li-
stopada.  (az)

Paulo souso i lewy, serdecznie dziękujemy!

Początek koszmaru 
był słodki

Frajerstwo ukarane, 
gorzki smak awansu

zaMIaSt MaCedonII u SIebIe, Wyjazd do WłoCh

aWanS do baRażu WyWalCzony 
W ANdORZE

PolSka – WęgRy 1:2, bIało-CzeRWonI StRaCIlI RozStaWIenIe

Bez Roberta Lewan-
dowskiego, Kamila 
Glika i Grzegorza Kry-
chowiaka, z Piotrem 

Zielińskim i Arkadiuszem Mi-
likiem na ławce, zaczęli Polacy 
ostatni grupowy mecz w eli-
minacjach mistrzostw świata. 
I rozegrali koszmarne spotka-
nie, które odebrało im szanse 
rozstawienia i meczu u siebie 
w barażu o mundial.

Początek spotkania nie był 
najgorszy, ale animuszu star-
czyło raptem na kilkanaście 
minut. Potem mecz się wy-
równał. W 37 minucie po do-
środkowaniu Nagy’ego z rzutu 
wolnego Tymoteusz Puchacz 
przedłużył piłkę do Schafera, 
który miedzy nogami Wojcie-

cha Szczęsnego wpakował pił-
kę do siatki. W drugiej połowie 
Paulo Sousa dokonał dwóch 
zmian – za Jakuba Modera 
wszedł Piotr Zieliński. A za 
Matty Casha Kamil Jóźwiak. 
Ich wejście wniosło sporo oży-
wienia do gry Polaków. W 60 
minucie świetną akcje prze-
prowadził Jóźwiak. Wywalczył 
rzut różny. Po dośrodkowaniu 
i zamieszaniu w polu karnym 
próbował strzelać Jan Bedna-
rek, ostatecznie piłka trafiła 
do Karola Świderskiego,  któ-
ry wyrównał na 1:1.  Gdy wy-
dawało się, że Biało-Czerwo-
ni przesądzą wynik na swoją 
korzyść, bardzo dobrą kontrę 
wyprowadzili Węgrzy. W 81 
minucie Killay odegrał do Gaz-

daga, który mocnym strzałem 
ustalił wynik spotkania. 

Polska – Węgry 1:2 (0:1)
0:1 Schafer 37’
1:1 Swiderski 61’
1:2 Gazdag 81’

Polska: Szczęsny – Kędzio-
ra, Dawidowicz, Bednarek 
– Puchacz (83’ Płacheta) – 
Cash (46’ Jóźwiak), Klich, 
Linetty (65’ Frankowski), 
Moder (46’ Zieliński) – Pią-
tek (65’ Milik), Świderski.
Węgry: Dibusz – Fiola, 
Lang, Attila Szalai – Nego, 
A. Nagy, Schafer, Z. Nagy – 
Varga (58’ Gazdag), Schon 
(73’ Kiss) – Adam Szalai 
(89’ Hahn).

Trzy dni przed koszma-
rem na Narodowym 
Reprezentacja Polski 
pewnie ograła Andorę. 

Bramki dla Biało-Czerwo-
nych zdobyli kolejno Robert 
Lewandowski, Kamil Jó-
zwiak, Arkadiusz Milik i po-
nownie Robert Lewandowski. 
W przedostatniej kolejce eli-
minacji mundialu podopieczni 
Paulo Sousy zapewnili sobie 
drugie miejsce w grupie. Dało  
ono awans do baraży, które zo-
staną rozegrane w marcu. 

Andora – Polska 1:4 (1:3)
0:1 Lewandowski 5’
0:2 Jóźwiak 11’
1:2 Cervos 45’
1:3 Milik 45’+2’
1:4 Lewandowski 75’

Andora: Iker Alvarez –  Mo-
ises San Nicolas (84’ Eric De 
Pablos), Max Llovera, Marc 
Vales (65’ Christian Garcia), 
Albert Alavedra, Joan Ce-
rvos – Ludovic Clemente (65’ 
Alex Martinez), Marcio Vieira, 
Marc Pujol (61’ Albert Rosas), 
Jordi Alaez (84’ Marc Gar-
cia) – Ricard Fernandez Cucu 
(czerwona kartka 1’).
Polska: Wojciech Szczęsny 
– Bartosz Bereszyński, Kamil 
Glik, Maciej Rybus – Kamil 
Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak 
(64’ Karol Linetty), Piotr Zie-
liński (86’ Damian Szymański), 
Mateusz Klich (64’ Krzysztof 
Piątek), Przemysław Frankow-
ski (64’ Matty Cash) – Robert 
Lewandowski, Arkadiusz Milik 
(77’ Karol Świderski).

Robert lewandowski nie grał z Węgrami, przez co Polska 
na pewno traci rozstawienie w barażu. Może też stracić 
awans na mundial. a sam kapitan może już nie mieć 
okazji walki o światowy czempionat - za pięć lat będzie już 
bowiem w wieku dla piłkarza przedemerytalnym.
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