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Historia pruszkowskiej morderczyni. 
NAJCHĘTNIEJ CZYTANY NASZ TEKST W 2021 roKu >> str. 8

warszawski

W Warszawie w 2022 roku mają być horrendalne ceny gazu – zaalarmowali 
miejscy urzędnicy na Nowy rok. Są miejsca, w których ktoś, kto płacił 231 
złotych teraz miałby płacić 1500. Stołeczny ratusz za podwyżki krytykuje rząd.  
Politycy rządzącego PiS twierdzą, że za podwyżki odpowiada prezydent stolicy, 
który zapomniał zgłosić dostawcom energii, że mieszkania są mieszkaniami. 
rafał Trzaskowski ostro odpowiedział. Kto ma rację? >> str. 4

KIEroWCY Już KArANI WYSoKImI mANdATAmI
Po PIJAKu, bEZ PrAWKA, 180 NA godZINĘ >> str. 5

NIEWYobrAżAlNA TrAgEdIA. Koło STACJI 
olSZYNKA groCHoWSKA NASTolATKA ZgINĘłA 

Pod PoCIągIEm SKm >> str. 3

Ciemność, 
widzę 
Ciemność, 
a za nią 
dRoŻYzna

PolITYCY SIĘ KłóCą, mIESZKAŃCY SIĘ boJą

Pół tYsiąCa ludzi musiało PRzYjąć PRePaRat w obawie PRzed 
wśCieklizną, zaRaza takŻe na PRadze-Południe

W 2021 roku potwierdzono 110 przypadków wścieklizny u lisów, kotów, psów, 
kun,  saren, jenotów, nietoperza. Choroba jest zawsze śmiertelna i może 

przenieść się na WSZYSTKIE SSAKI, w tym ludZI! Na terenie zagrożonym 
(w Warszawie – Praga-Południe, rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Wilanów) 

obowiązuje nakaz szczepienia kotów, wszędzie należy szczepić psy >> str. 7

500 złotYCh kaRY za niezaszCzePienie kota
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Decyzja o budowie III Linii metra przy jednoczesnej rezygnacji (chwilowej? definitywnej?) z tramwaju na Gocław. Kontynuacje procesów i śledztw w spra-
wie zabójstw z poprzednich lat. niekontrowersyjne zazielenianie Stalowej i budzący spór pomysł zielonej Środkowej. Właśnie te spośród wielu opisywa-
nych przez nas zdarzeń ostatniego roku na Pradze i Pradze-Południe postanowiliśmy przypomnieć w pierwszym numerze 2022 roku. 

W  przeciwieństwie 
do 2020 roku 
w  2021  nikt  nie 
atakował  niedź-

wiedzi w ogrodzie zoologicz-
nym, ale też było ciekawie. Oto 
nasz subiektywny, i siłą rzeczy 
niepełny, wybór. 

Metro zamiast tramwaju
Za  najważniejsze  zdarzenie 

ubiegłego  roku  na  prawym 
brzegu  wybieramy  decyzję 
o  budowie  III  Linii  metra 
przy  jednoczesnym  odłożeniu 
w czasie na wiele lat (być może 
na  zawsze) budowy  tramwaju 
na  Gocław.  Decyzja  ma  swo-
ich  wielkich  zwolenników, 
jak  i  ostrych  przeciwników. 
Plusem  jest  sam  fakt,  że  ko-
lej  podziemna  jest    środkiem 

transportu  szybkim,  w  mia-
rę  niezawodnym.  Minusem 
znaczny  koszt  inwestycji  oraz 
czas  jej  prowadzenia  –  tram-
waj buduje się znacznie taniej 
i szybciej. Kwestią dyskusyjną 
jest przebieg kolejki. Zdaniem 
miejskich  społeczników  bę-
dzie  ona wozić  powietrze.  Do 
tego  zyskiwać  mają  na  tym 
deweloperzy  –  tak  uważają 
przeciwnicy  metra.  Zwolen-
nicy  argumentują,  że  miasto 
i  tak  będzie  się  rozbudowy-
wać,  w  przyszłości  metrem 
jeździć będzie znacznie więcej 
ludzi.  Zostawiając  ten  temat 
na pewno dobrze, że transport 
szynowy  i  szybki  z  Gocławia 
do  centrum  powstanie.  Źle, 
że mieszkańcy stać w korkach 
będą kilka lat dłużej. 

Zielona Stalowa 
i kontrowersyjny woonerf
Przenosimy  się  na  Pragę-

-Północ.  Tu  warto  zwrócić 
uwagę  na  dwie  inwestycje 
związane z zazielenianiem ulic. 
Bo  pierwsza  jest  przykładem 
pozytywnym,  druga  nieko-
niecznie.  Chodzi  o  zabytkowe 
praskie ulice – Stalową i Środ-
kową.  Na  tej  drugiej  w  ostat-
nich miesiącach toczył się spór 
między  pomysłodawcami  po-
wstania  Woonerfu,  a  częścią 
varsavianistów  i  konserwato-
rem.  Zdaniem  tych  ostatnich 
woonerf  zniszczyłby  zabytko-
wy charakter dzielnicy. Z kolei 
Stalowa  jest  przykładem  nie 
budzącym  żadnych  kontro-
wersji. Sadzone są tam rośliny 
i drzewa, które nie tylko nie za-

burzają, ale wręcz podkreślają 
zabytkowy charakter ulicy. 

Echa zbrodni sprzed lat
O  najgłośniejszej  zbrodni  – 

zabójstwie w  pralni  na Gocła-
wiu  pisaliśmy  tydzień  temu. 
W  2021  swoją  kontynuację 
miały procesy i śledztwa sprzed 
lat. I tak – do skandalu doszło 
w  sprawie  zamordowania  sta-
ruszki  na  Pradze,  która  zosta-
ła  oblana  żrącym  kwasem,  po 
czym  w  szpitalu  zmarła.  Pro-
kurator  przyjąć  miał  łapówkę 
–  milion  złotych  za  życzliwe 
potraktowanie  podejrzanego. 
Wręczającym  była  celebrytka, 
uczestniczka  telewizyjnego 
show. W trakcie procesu doszło 
do  skandalu – prokurator po-
dejrzany o  łapówkę został wy-

puszczony na wolność. W 2021 
roku  wyszły  też  na  jaw  kulisy 
innej  zbrodni  –  zabójstwa  na 
Grochowie,  gdzie  starsi  lu-
dzie  zostali  bestialsko  zabici 
w  mieszkaniu.  Zleceniodawcą 
był  siostrzeniec  zabitej  kobie-
ty.  Zlecił  zabicie  cioci  z  chęci 
zysku. A bandyci i on sam po-
wiązani są z grupą ożarowską. 
Tyle  nasz  ranking.  Jeśli 

chcecie,  by  którymś  z  wymie-
nionych  tematów  zająć  się 
w  kolejnych  wydaniach  sze-
rzej, albo chcecie nas czymś za-
interesować,  piszcie  maile  na 
newsroom.telegraf24@gmail.
com.  Na  stronie  ósmej  publi-
kujemy z kolei NAJCHĘTNIEJ 
CZYTANY  materiał  w  „No-
wym Telegrafie Warszawskim” 
w ubiegłym roku. 

Praga i Praga-Południe
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ZdarZyło się 
na PraWyM BrZEGU

ROK STARY, ROK NOWY NA ObYDWu PRAGAch
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T rwa  śledztwo  w 
sprawie  pożaru  lo-
dżii  i  mieszkania 
w  budynku  przy 

Jugosłowiańskiej  15  na 
Gocławiu na Pradze-Połu-
dnie.  Śledczy  badają,  czy 
pożar,  do  którego  doszło 
w noc  sylwestrową wywo-
łała petarda, czy może był 
inny powód. 
Noc  sylwestrowa  nie 

była  spokojna  w  Warsza-
wie.  Doszło  do  kilkudzie-
sięciu pożarów. Na Pradze 
Południe  od  rzuconej  pe-
tardy  zapaliło  się  miesz-
kanie  przy  ulicy  Jugosło-
wiańskiej  15 na Gocławiu. 
Lokatorzy  zostali  bez  da-
chu nad głową. Przed pół-
nocą na wskutek  rzuconej 
na  balkon  petardy  zapalił 
się  balkon  i  mieszkanie. 
Lokatorzy  o  wszystkim 
dowiedzieli  się  z  mediów 
społecznościowych.  Mu-
sieli  opuścić  lokal.  Szczę-
śliwie  nikt  nie  ucierpiał. 
Trwają  poszukiwania 
sprawców.  Oraz  interne-
towa  zrzutka  na  poszko-
dowanych.  Chcieliśmy 
podziękować  za  okazane 

wsparcie  i  pomoc  wszyst-
kim naszym sąsiadom któ-
rzy pomagali nam wczoraj 
w nocy po  tym  jak doszło 
do podpalenia mieszkania 
które  wynajmowaliśmy 
przy  ulicy  Jugosłowiań-
skiej 15. Otrzymaliśmy set-
ki wiadomości prywatnych 
z  ofertą  pomocy. Wczoraj 
w nocy musieliśmy zabrać 
wszystkie  nasze  rzeczy 
które  nie  uległy  zniszcze-

niu  i  spaleniu  ponieważ 
w mieszkaniu  zostały  wy-
ważone  drzwi  przez  Straż 
pożarną oraz spaleniu ule-
gły wszystkie okna w salo-
nie. Otrzymaliśmy również 
bardzo dużo próśb o zało-
żenie zbiórki od osób które 
chcą nam pomóc wrócić do 
normalności po tym co się 
wydarzyło. Z dnia na dzień 
pozostaliśmy  pozbawieni 
dachu  nad  głową”  –  na-
pisał  pan  Rafał,  pokrzyw-
dzony  w  wyniku  pożaru. 
Link  do  zbiórki:  https://
zrzutka.pl/xpvvmh

Zapalił się balkon 
i mieszkanie

Tragedia w pobliżu przy-
stanku  kolejowego 
Warszawa  Olszynka 
Grochowska,  na  trasie 

w kierunku przystanku Gocła-
wek  wstrząsnęła  mieszkańca-
mi  stolicy. Ofiara  to  nastolat-
ka.  Trwa  ustalanie  przyczyn 
wypadku. 
W  poniedziałek,  3  stycznia 

przed  południem  na  torach 
w  pobliżu  stacji  Warszawa  – 
Olszynka  Grochowska  szło  do 
tragedii.  U  zbiegu  ulic  Bisku-
piej  i  Makowskiej  na  Grocho-

wie,  około  godz.  10.00  pociąg 
Szybkiej Kolei Miejskiej  jadący 
do  Otwocka,  potrącił  dziew-
czynę.  Ofiara  niestety  zginęła 
na miejscu. Początkowo media 
informowały,  że  pod  kołami 
pociągu zginęło dziecko. Potem 
policja sprecyzowała, że chodzi 
o 16-latkę. Dziewczynę potrącił 
pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej 
jadący do Otwocka. Przez kilka 
godzin  wystąpiły  utrudnienia 
w  ruchu.  Na  miejscu  pojawiły 
się  służby  ratownicze  i  policja. 
Funkcjonariusze  prowadzili 

postępowanie  pod  kierunkiem 
prokuratora.  Jak  informowało 
Radio Dla Ciebie wypadek zda-
rzył się poza przejściami i prze-
jazdami dla pieszych. Badane są 
różne  możliwe  przyczyny  wy-
padku.   Maszyniści byli w szo-
ku.  Zostali  objęci  wsparciem 
psychologicznym.  Jak  infor-
mowała  w  RDC  rzecznik  SKM 
w  okresie  jesienno-zimowym 
dochodzi do większej liczby tra-
gedii  na  torach.  Sprawę  bada 
tez  Państwowa  Komisja  Bada-
nia Wypadków Kolejowych.

ŚLEDZTWO W SPRAWIE 
SYLWESTROWEGO POżARu

NIEWYObRAżALNA TRAGEDIA NA TORAch

PoCIąg SKm PoTrąCIł 
dZIEWCZYNKĘ. ZgINĘłA 
na miejscu

Twierdziła, że ktoś porwał jej 
syna i wnuczka. To ona potrze-
bowała pilnej pomocy.
Uważajmy na ludzi zabłąka-

nych, zachowujących się w sposób 
niecodzienny, czy nawet dziwny. Cza-
sem potrzebują oni bowiem naszej 
pomocy. Do takiej właśnie sytuacji 
doszło w sylwestrowy wieczór, na 
ulicy Grochowskiej.  Jak informuje 
Straż Miejska, tuż przed północą pa-

trol straży miejskiej dostał zgłosze-
nie o starszej kobiecie, która błąkała 
się po ulicy w swetrze i kapciach. 
Po kilku minutach funkcjonariusze 
byli na miejscu. Na ulicy Grochow-
skiej 174/176 zobaczyli roztrzęsio-
ną, zmarzniętą i zapłakaną starszą 
panią. Strażnikom powiedziała, że 
od kilku godzin szuka syna oraz 
wnuczka. Twierdziła, że mężczyźni 
zostali porwani i są przetrzymywa-

ni w samochodzie. Wskazała nawet 
stojący obok pojazd. W aucie nikogo 
nie było. Na szczęście kobieta miała 
przy sobie numer telefonu do syna. 
Funkcjonariusze skontaktowali się 
z mężczyzną. Oświadczył on, że od 
niedawna mama ma zaniki pamięci. 
Po ustaleniu miejsca zamieszkania, 
seniorka została bezpiecznie odpro-
wadzona przez patrol do domu – in-
formuje Straż Miejska.

  ZAGubIONA STARSZA PANI

W Sylwestra błąkała się po grochowskiej

Pożar wybuchł 
przed 24.00

Do tragedii doszło u zbiegu 
ulic Biskupiej i Makowskiej, 
między przystankami Olszynka 
Grochowska i Gocławek

BIURO POSELSKIE 
Posła na SEJM RP 

Pawła Lisieckiego 
Pomoc prawna, spotkania z mieszkańcami. 

Warszawa, Praga-Północ, 
ul. Targowa 46

03-733 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 500-845-282

biuro@lisieckipawel.pl
Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek: 10.00–18.00
Wtorek: 10.00–18.00

Czwartek: 10.00–18.00
Piątek: 10.00–18.00

OGŁOSZENIE
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Antoni Zankowicz

W  Warszawie 
w 2022 roku mają 
być  horrendalne 
ceny  gazu  –  za-

alarmowali  miejscy  urzędni-
cy  na  Nowy  Rok.  Są miejsca, 
gdzie  ceny  wzrastają  o  tysiąc 
procent. Na terenie ZGN Wło-
chy  ktoś,  kto  płacił  231  zło-
tych teraz miałby płacić 1500. 
Stołeczny  ratusz  za  podwyżki 
krytykuje  rząd.    Politycy  rzą-
dzącego  PiS  twierdzą,  że  za 
podwyżki  odpowiada  prezy-
dent  stolicy,  który  zapomniał 
zgłosić  dostawcom energii,  że 
mieszkania  są  mieszkaniami. 
Rafał Trzaskowski ostro odpo-
wiedział. Kto ma rację? 
Jedno  nie  ulega  wątpliwo-

ści. Ceny ogłoszone przez pań-
stwowy  PGNiG  są  gigantycz-
ne.  Wzrost  z  231  złotych  na 
1500 może być nie do udźwi-
gnięcia  dla  zwykłych  rodzin. 
Prezydent  Warszawy  Rafał 
Trzaskowski  skrytykował  za 
podwyżki rząd. W odpowiedzi 
przedstawiciele  partii  rządzą-
cej  stwierdzili,  że  winę  pono-
si… właśnie Trzaskowski. „Pa-
nie  Prezydencie,  zapomniał 
Pan  zgłosić  mieszkania  ko-
munalne  jako  gospodarstwa 
domowe – są one objęte wów-
czas taryfą  i niższymi stawka-
mi. Zamiast pisać tt lepiej do-
pełnić formalności, by chronić 
mieszkańców” –  napisała mi-
nister klimatu Anna Moskwa. 
„Rafał  Trzaskowski  nie  zgło-
sił  mieszkań  komunalnych 
w  Warszawie  jako  mieszkań 
i  dostawcy  nośników  energii 
potraktowali  mieszkańców 
jak  odbiorców  komercyjnych. 
Stąd podwyżki w lokalach ko-
munalnych? Tymczasem Trza-
skowski  obarcza  tym  Rząd…” 
– napisał były burmistrz Pragi, 
poseł PiS Paweł Lisiecki. Rafał 
Trzaskowski  w  mediach  spo-
łecznościowych  ostro  odpo-
wiedział:  „Niniejszym  przed-
kładam na ręce Pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz 
Pana  ministra  Jacka  Sasina, 

a  także  kogokolwiek,  kogo 
może  to  dotyczyć,  wniosek 
o uznanie przez  sprzedawców 
gazu  mieszkań  komunalnych, 
spółdzielczych,  wspólnoto-
wych  –  w  ogóle  wszystkich 
mieszkań – za MIESZKANIA. 
Nadmieniam,  iż mam na my-
śli  mieszkania  w  Warszawie, 
Swarzędzu,  Świdnicy  oraz 
w  innych  miastach  w  całej 
Polsce,  których  mieszkańcy 
otrzymali  w  ostatnich  dniach 
kilkusetprocentowe  podwyżki 
opłat  za  gaz.  Dziękuję  za  na-
pomnienia i porady, że te pod-
wyżki to moja wina, ponieważ 
trzeba  było  złożyć  wniosek  – 
jeżeli  mój  powyższy  wniosek 
spowoduje, że wszystkie osoby 
w  Polsce,  dotknięte  horren-
dalnymi podwyżkami opłat za 
gaz,  unikną  ruiny  finansowej, 
czynię  to  niezwłocznie”  –  na-
pisał Rafał Trzaskowski. 
„A mówiąc  już  całkiem  po-

ważnie – jest to oczywisty ab-

surd  i  żenada,  by w  taki  spo-
sób  rządzący  zrzucali  z  siebie 
odpowiedzialność.  (…)    Na-
prawdę  sądzicie  Państwo,  ze 
podpisując umowę z kilkuset-
procentowymi  podwyżkami, 

na  dostawę  gazu  do  konkret-
nych  adresów,  sprzedawca 
nie wiedział, że to mieszkania, 
mimo że w opisie przedmiotu 
zamówienia  było  to  napisa-
ne  czarno  na  białym? Można 

byłoby  się  zaśmiać,  niestety 
sprawa  jest  bardzo  poważ-
na,  ponieważ  dotyczy  dra-
matu  konkretnych  ludzi,  na-
szych mieszkańców. Nie  tylko 
w Warszawie, ale w całej Pol-
sce” – skomentował prezydent 
stolicy.
Rząd  przygotowuje  specjal-

ną  ustawę,  mającą  na  począ-
tek  roku  zmniejszyć  koszty 
energii.  Do  sprawy  będziemy 
wracać.

Jedno nie ulega wątpliwości. Ceny ogłoszone 
przez państwowy PGNiG są gigantyczne. Wzrost 

z 231 złotych na 1500 może być nie do udźwignięcia 
dla zwykłych rodzin. Samorząd mówi – winny rząd. 

Rząd obwinia samorząd

PolITYCY SIĘ KłóCą, 
mIESZKAŃCY SIĘ boJą

hORRENDALNE cENY GAZu. PIS – WINNY TRZASKOWSKI. TRZASKOWSKI OSTRO RIPOSTujE

fot. Pixabay

czy takie obrazki będa tylko wspomnieniem z przeszłości, gdy było nas stać na korzystanie z gazu?

PaWEł LisiECKi, Były BUrMistrZ PraGi:
„Rafał Trzaskowski nie zgłosił mieszkań komunalnych w Warszawie jako 
mieszkań i dostawcy nośników energii potraktowali mieszkańców jak od-
biorców komercyjnych. Stąd podwyżki w lokalach komunalnych? Tymczasem 
Trzaskowski obarcza tym Rząd…”

raFał trZasKoWsKi, PrEZydEnt WarsZaWy:
Sądzicie Państwo, ze podpisując umowę z kilkusetprocentowymi podwyżka-
mi, na dostawę gazu do konkretnych adresów, sprzedawca nie wiedział, że to 
mieszkania, mimo że w opisie było to czarno na białym? Można byłoby się za-
śmiać, niestety sprawa jest bardzo poważna dotyczy dramatu konkretnych ludzi
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Kobieta mijała pojazd, który 
przepuszczał pieszego. była 
pierwszą kierującą, która za-
płaciła olbrzymi mandat, wg 
nowych zasad. W całej stoli-
cy policjanci nałożyli już kil-
kanaście takich kar. Zapła-
cił mężczyzna, który mknął 
160 kilometrów na godzinę 
w terenie zabudowanym. 
Ale nie on był rekordzistą. 
Policjanci zatrzymali kie-
rowcę, który jechał w Nowy 
Rok 180 kilometrów na go-
dzinę w terenie zabudowa-
nym. Pirat prawa jazdy nie 
stracił, bo go… nie miał. 

W  Nowy  Rok  wie-
czorem na Trasie 
Siekierkowskiej 
policja namierzy-

ła  pędzący  z  nieprzepisową 
prędkością  samochód.  Po-
jazd  rozwinął  prędkość  aż… 
180  kilometrów  na  godzi-
nę.  Policjanci  go  zatrzymali. 
Przebadali  kierowcę  automa-
tem. Okazało  się,  że mężczy-
zna ma prawie dwa promile 
alkoholu  w  organizmie.  Co 
więcej,  nie ma uprawnień do 

kierowania  pojazdem.  „Ko-
lejny  kierowca  zatrzymany 
na  Trasie  Siekierkowskiej. 
Tym  razem pędził  blisko  180 
km/h,  mając  sądowy  zakaz 
kierowania pojazdem i blisko 

2 promile alkoholu w orga-
nizmie”  poinformowała  na 
Twitterze Komenda Stołeczna 
Policji. Od 1 stycznia obowią-
zuje  nowy  taryfikator  man-
datów.  Wynoszą  one  1500, 

2000  a  nawet  2500  złotych. 
Najsurowiej  karana  ma  być 
jazda  „pod  wpływem”  oraz 
wszelkie wykroczenia mogące 
zagrozić pieszym. Pierwszego 
dnia  obowiązywania  nowych 

zasad  stołeczna  policja  już 
wystawiła kilkanaście ogrom-
nych mandatów. Wpadł męż-
czyzna,  który  pędził  mostem 
Siekierkowskim  prawie  160 
kilometrów  na  godzinę.  Jak 
poinformowała  Komenda 
Stołeczna  Policji,  funkcjo-
nariusze  nałożyli  na  pirata 
mandat w wysokości aż 2500 
złotych.  Kierowca  stracił  też 
prawo jazdy. Ukarali na przy-
kład  kobietę,  która  na  ulicy 
Słomińskiego omijała pojazd, 
który zatrzymał się przepusz-
czając  pieszego.  To  jedno 
z najniebezpieczniejszych wy-
kroczeń,  jednocześnie  teraz 
bardzo  surowo  karane.  Pech 
kobiety polegał na tym, że po-
jazd, który omijała był… ozna-
kowanym  radiowozem.  Po-
licjanci  natychmiast  podjęli 
interwencję.  Wlepili  kierują-
cej mandat w wysokości 1500 
złotych.  Była  to  też  pierwsza 
osoba ukarana mandatem wg 
nowych zasad. Jak  informują 
policjanci,  funkcjonariusze 
policyjnej grupy „SPEED” na-
łożyli  kilkanaście  mandatów 
po 1500 zł i 2000 zł.

warszawa

Po PIJAKu, bEZ PrAWKA, 
180 Km/H!

KIEROWcY już KARANI WYSOKImI mANDATAmI

fot. Policja

Działka w Częstochowie, dla dewelopera, 
w atrakcyjnej lokalizacji, blisko Jasnej Góry (!) 
warunki zabudowy wielorodzinnej. Powierzchnia 
6600 m2. Cena za m²: 700 zł. Możliwość doku-
pienia sąsiednich działek i powiększenie po-
wierzchni do 15800 m2. Cena do negocjacji. 

Więcej informacji udzielam telefonicznie, 
tel. 503310809

OGŁOSZENIE

Jasna Góra

działka

atraKCyjna dZiałKa 
niedaleko najważniejszego 
polskiego sanKtUariUM! 

REKLAMA

Od Nowego Roku obowiązują nowe stawki mandatów
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Noc sylwestrowa 
była ich ostatnią

KILKA TRAGEDII NA mAZOWSZu

W tym roku także 
w województwie 
mazowieckim dla 
niektórych noc 

sylwestrowa była 
ostatnią w życiu…

martwy ukrainiec leżał 
na siedleckiej ulicy, mąż 
zabił siekierą żonę na im-
prezie, starszy człowiek 
zginął w płomieniach 
– w województwie ma-
zowieckim w noc sylwe-
strową doszło do kilku 
tragedii. 

Noc  sylwestrowa, 
z  31  grudnia  na  1 
stycznia  kojarzy 
nam się z końcem 

starego i początkiem nowe-
go roku. Radosną  imprezą, 
zabawą. Niestety, dochodzi 
też w tym czasie do wypad-
ków  i  tragedii.  Nie  inaczej 
było w noc sylwestrową z 31 
grudnia 2021 na 1  stycznia 
2022.  Także  w  wojewódz-
twie  mazowieckim.  Dla 
niektórych noc sylwestrowa 
była ostatnią w życiu…

Ciało na siedleckiej ulicy
Ochota na  zabawę  raczej 

odeszła  ludziom,  którzy 
w  sylwestrowy wieczór  szli 

ulicą księdza Brzóski w Sie-
dlcach.  Nagle  natknęli  się 
oni na leżącego mężczyznę. 
Niestety – człowiek ten nie 
żył.    Okazało  się,  że  ofia-
rą  jest  47-letni  obywatel 
Ukrainy. I nie zmarł z przy-
czyn naturalnych, ale został 
zabity. Na miejscu pojawiły 
się służby – policja, karetka 
pogotowia.  Ruszyło  śledz-
two  pod  nadzorem  proku-
ratora. Jak mówiła w Radiu 
Dla Ciebie dzień po tragedii 
Krystyna Gołąbek z siedlec-
kiej  prokuratury,    47-latek 
najprawdopodobniej zginął 
na  wynajmowanej  kwate-
rze.  Zwłoki  ktoś  przyniósł 
na  ulicę  ks.  Brzóski,  gdzie 
znaleźli  je  przypadkowi 
przechodnie.  Na  począt-
ku  policjanci  zatrzymali 
dwanaście  osób  –  wszyst-
kich  mieszkających  razem 
z  ofiarą.  Potem  aresztowa-
ne zostały dwie osoby, które 
usłyszały  zarzut  zabójstwa.   
To  niejedyna  zbrodnia  syl-
westrowa w rejonie Siedlec. 

Pod miastem, we wsi Topó-
rek podczas imprezy sylwe-
strowej doszło do awantury 
uczestniczącej  w  zabawie 
pary.  Mąż  wpadł  w  szał 
i zadał żonie ciosy siekierą. 
53-latka zmarła. Mężczyzna 
usłyszy  zarzut  zabójstwa. 
Grozi za to dożywocie. Opis 
zbrodni jest przerażający. 

Tragiczny finał imprezy 
Na  posesji  we  wsi  Topó-

rek pod Siedlcami odbywała 
się  impreza.  Ludzie  dobrze 
się  bawili.  O  północy  powi-
tali  Nowy  Rok.  Nad  ranem 
para  małżonków  –  uczest-
ników  imprezy  –  pokłóciła 

się. Awantura była wulgarna 
i  ostra.  Nie  wiadomo  o  co 
poszło,  choć mężczyzna  był 
mocno  „pod  wpływem”. 
Przerażona  kobieta  uciekła 
przed krewkim małżonkiem, 
schowała się w budynku go-
spodarczym. Na jej nieszczę-
ście mąż  ją  znalazł. W  ręku 
miał siekierę. Gdy inni hucz-
nie się bawili, tańczyli i śpie-
wali, mąż zadał swej małżon-
ce  straszliwe  ciosy.  Uderzał 
wielokrotnie  tak,  aby  zabić. 
Na  miejsce  przyjechała  po-
licja, która zatrzymała agre-
sora. Niestety  życia 53-latki 
nie dało się uratować. Męż-
czyzna  w  sobotę,  1  stycznia 
był  w  szpitalu,  a  lekarz  nie 
pozwolił na jego przesłucha-
nie z uwagi na stan zdrowia 
sprawcy. Jak mówiła w Ra-
diu  Dla  Ciebie  prokurator 
Gołąbek,  policjanci  prowa-
dzili  na  posesji,  na  której 
doszło  do  zbrodni  czynno-
ści  śledcze  pod  nadzorem 
prokuratora.  W  kolejnych 
dniach usłyszał zarzut zabój-

stwa. Grozi za to kara nawet 
dożywotniego więzienia. 

Śmierć w płomieniach 
Do  kolejnego  dramatu 

doszło  w  powiecie  kozie-
nickim. Po godzinie 20.00, 
w  sylwestrowy  wieczór 
zaczął  się  palić  budynek 
mieszkalny w miejscowości 
Bąkowiec,  w  gminie  Gar-
batka-Letnisko  w  powiecie 
kozienickim.  O  20.20  na 
nogi  postawione  były  służ-
by, na miejsce pędziły zastę-
py  straży  pożarnej.  Zaczęły 
gasić ogień. Pożar udało się 
ugasić, płomienie uszkodzi-
ły jednak dom i przybudów-
kę  gospodarczą.  Niestety, 
podczas  przeszukania  po-
gorzeliska na  terenie znisz-
czonej  przybudówki  stra-
żacy  znaleźli  nadpalone 
ciało człowieka – 64-letnie-
go  mężczyzny.  Przyczyną 
było  najprawdopodobniej 
zaprószenie ognia.

(źródło:  

Radio Dla Ciebie, NTW) fot. Pixabay
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Na  terenie  zagro-
żonym  wściekli-
zną  obowiązuje 
nakaz  szczepie-

nia  kotów.  Obowiązek 
szczepienia  psów  był  już 
wcześniej. Za niedopełnie-
nie obowiązku grozi man-
dat karny w wysokości 500 
złotych.  Pół  tysiąca  osób 
przyjęło  preparat,  z  uwa-
gi  na  ryzyko  kontaktu  ze 
wściekłym zwierzęciem. 
Na  konferencji  praso-

wej wojewoda mazowiec-
ki  i  Wojewódzki  Lekarz 
Weterynarii  zaapelowali 
o szczepienia zwierząt do-
mowych:  „To  kluczowe, 
aby  zapobiec 
potencjalnemu 
zachorowaniu 
u  człowieka 
(…)Niezasz -
czepione zwie-
rzęta  stanowią 
bezpośrednie 
zagrożenie  dla  ludzi”  – 
mówił  wojewoda  mazo-
wiecki  Konstanty  Radzi-
wiłł  podczas  konferencji 
prasowej. 
Od 31 grudnia 2021 roku 

na  terenie  zagrożonym 
wścieklizną jest obowiązek 
szczepienia  kotów  (psów 
był  już  wcześniej).  Za-
szczepiony  ma  być  każdy 
kot, w  terminie 30 dni po 
ukończeniu 3 miesiąca ży-
cia i potem co 12 miesięcy. 
Brak  szczepienia  jest 

wykroczeniem,  za  które 
grozi mandat karny w wy-
sokości do 500 zł.
„Wścieklizna jest śmier-

telną  chorobą  dla  czło-
wieka  -  nie ma na  nią  le-
karstwa.  Jedyną  ochroną 
człowieka  są  szczepienia 

zwierząt  dziko 
żyjących,  jak 
i  domowych. 
Jeżeli człowiek 
zostanie  po-
gryziony przez 
zwierzę,  które 
może  być  za-

rażone  wścieklizną,  powi-
nien  niezwłocznie  zgłosić 
się  do  lekarza  i  przyjąć 
szczepionkę  przeciwko 
wściekliźnie.  W  ostatnich 
miesiącach  w  wojewódz-
twie  mazowieckim  za-
szczepiono 508 osób, któ-
re mogły mieć  kontakt  ze 
zwierzętami  zarażonymi 
wścieklizną  –  powiedział 
Przemysław  Rzodkiewicz, 
Mazowiecki  Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny.

kara za 
niezaszczepienie 
kota

Wojewódzki  Le-
karz  Weteryna-
rii w pod koniec 
roku  potwierdził 

110 w 2021 roku przypadek 
wścieklizny na Mazowszu. Tym 
razem straszną chorobę stwier-
dził u psa, w Kozienicach. Tyl-
ko  w  grudniu  służby  potwier-
dziły 15 zachorowań. Ich liczba 
wzrasta. Coraz częściej chorują 
też inne zwierzęta niż lisy.
W  grudniu  2021  roku 

wściekliznę  Wojewódzki  Le-
karz  Weterynarii  potwierdził 
u piętnastu zwierząt na terenie 

województwa.  Osiem  zakażeń 
to  lisy,  siedem  inne  gatunki 
–  trzy koty, dwie kuny,  sarna 
i  pies.  Zwierzęta  chorowały 
w  Warszawie  w  dzielnicach:  
Wilanów, Wawer, Praga-Połu-
dnie,  Targówek,  Rembertów. 
Także  w  powiecie  otwockim 
w  mieście  Otwock,  miejsco-
wości  Tabor  gm.  Celestynów.  
powiecie radomskim,  w miej-
scowości  Pionki.  W  powiecie 
mińskim  w  Starogrodzie  gm. 
Siennica, Halinowie gm. Hali-
nów, Kiczkach Pierwszych gm. 
Cegłów. Powiecie kozienickim 

w  Kozienicach.  Obszarem 
zagrożonym  wścieklizną  są 
w  Warszawie  dzielnice  Wa-
wer, Wesoła,  część Targówka, 
Rembertów,  Praga-Południe, 
Wilanów. 
W powiecie mińskim gminy: 

Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk 
Mazowiecki,  Siennica,  Sta-
nisławów,  Latowicz,  Cegłów 
oraz  miasta:  Halinów,  Mińsk 
Mazowiecki, Sulejówek. 
W całości powiaty: otwocki, 

garwoliński,  kozienicki,  ra-
domski,  miasto  Radom,  zwo-
leński, wołomiński.

Pół TYSIącA LuDZI muSIAłO PRZYjąć 
PREPARAT W ObAWIE PRZED WŚcIEKLIZNą

W 2021 ROKu bYłO 110 PRZYPADKóW WŚcIEKLIZNY

Pies zakażony 
w Kozienicach

Wścieklizna jest śmiertel-
na, nie da się jej wyle-
czyć. Najlepiej unikać 
zakażenia. Szczepmy 

swoje zwierzęta. Sami uważajmy. 
Unikajmy kontaktu z kotami wolno-
żyjącymi i dzikimi zwierzętami. Także 
tak niegroźnymi jak jeże, wiewiórki. 
Zarazić się mogą wszystkie ssaki. 
W razie kontaktu, zgłośmy się do 
lekarza! Nawet zwierzę bezobja-

wowe może nas zarazić! W razie 
pogryzienia lekarz poda nam szcze-
pionkę, która jest jedyna szansą 
na przeżycie. W razie wystąpienia 
objawów nie ma już szans. Na te-
renie zagrożonym jest oprócz obo-
wiązującego w całym kraju szcze-
pienia psów nakaz szczepienia 
kotów. A także zakaz wypuszczania 
ich na zewnątrz. Psy możemy wy-
prowadzać WYŁĄCZNIE na smy-

czy! Wojewoda zakazał też targów 
i wystaw z udziałem zwierząt mo-
gących się zarazić wścieklizną. 
Zwierzęta gospodarskie trzeba 
trzymać w zamkniętych obejściach. 
W 2021 roku wojewódzki lekarz we-
terynarii stwierdził 110 przypadków 
wścieklizny. Najwięcej, 93 u lisów. 
Pozostałe zwierzęta to – 7 kotów, 
2 kuny, 2 sarny, 3 psy, 2 jenoty, 
nietoperz. 

fot. Pixabay

  EPIDEmIA W REGIONIE

Straszliwa choroba. Jak przeciwdziałać?

złotych wyniesie 
mandat za 
nieszczepienie 
kota

500

W dzielnicach zagrożonych 
wścieklizną pojawiły się 

tablice ostrzegawcze

Należy szczepić zwoje zwierzęta 
przeciwko wściekliźnie, unikać kontaktu 
z dzikimi zwierzętami! Także miłe 
wiewiórki mogą cię zabić!
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małgorzata Rozumecka, która z zimną krwią ćwierć wieku temu dokonała koszmarnej zbrodni, odsiaduje dożywocie, 
wkrótce jednak będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Sprawa do dziś wzbudza emocje.

Łucja Czechowska

Pozornie  nic  nie  sta-
ło  na  przeszkodzie, 
aby wiodła spokojne, 
uczciwe  życie.  Bez 

wątpienia  inteligentna.  Po-
chodziła  z  tzw.  normalnego 
domu,  rodzice  ciężko  pra-
cowali,  opłacili  córce  studia 
w  kierunku  resocjalizacji. 
Ona  jednak  była  zafascyno-
wana pieniędzmi, imponował 
jej  przestępczy  półświatek. 
Wspominał o niej nawet naj-
słynniejszy  świadek  koron-
ny  Jarosław  S.,  pseudonim 
„Masa”:
„była dziwna, kochała świat 

gangsterski,  kręciła  się  przy 
nas. Kiedyś chciała mi dać kil-
kanaście tysięcy złotych za za-
bicie jakiegoś człowieka, który 
rzekomo  czyhał  na  jej  głowę. 
Oplułem  ją  i  odszedłem.  Tak 
skończyła się moja znajomość 
z Rozumecką”.

Ona  jednak  sama  zaczę-
ła  kombinować,  jak  szybko 
i  łatwo  zdobyć  pieniądze. 
Niestety,  wpadła  na  taki  po-
mysł.  W  latach  ’90  telefony 
komórkowe były luksusowym 
gadżetem, kosztowały krocie, 
dostępne dla nielicznych. Ro-
zumecka  znała  pracowników 
jednego  z  operatorów  (miała 
za  sobą  epizod  w  tej  firmie) 
i skontaktowała się z Piotrem 
A.,  któremu  złożyła  nieco-
dzienną  ofertę.  Zapewniała 
go, że dyskusyjny klub filmo-
wy  Bogusława  Lindy  (nigdy 
taki  nie  istniał,  a  nazwisko 
znanego  aktora  było  jedynie 
wabikiem)  potrzebuje  spo-
rej  ilości  aparatów.  Musiała 
być  bardzo  wiarygodna,  bo 
mężczyzna uwierzył w szansę 
na doskonałą  transakcję.  Po-
prosił  nawet  o  pomoc  kolegę 
z firmy Pawła S.  „Chcieliśmy 
tylko  przewalić  A.”  –  twier-
dziła później Rozumecka,  ale 

prokuratorzy, jak i sędziowie, 
uznali,  że  zabójstwo  było  za-
planowane.  Umówili  się  na 
spotkanie  18  czerwca  1997 
roku  w  pobliżu  Komorowa. 
Mężczyźni przywieźli nowiut-
kie  32  telefony  komórkowe. 
Nie  wyczuli  podstępu.  Nato-
miast Rozumecka pojawiła się 
w  towarzystwie  kilku  nasto-
latków, których namówiła do 
pomocy  (wśród  nich  16-let-
niego  brata).  Zwabili  ofiary 
na  leśną  polanę,  gdzie  dzień 
wcześniej wykopali dół. Piotr 
A. i Paweł S. zostali zastrzele-
ni,  ich  ciała  bandyci  wrzucili 
do  mogiły  i  zakopali.  Po  za-
bójstwie  Rozumecka  natych-
miast  pojechała  do  centrum 
Warszawy,  bo  na  targowisku 
przed  Pałacem Kultury  i Na-
uki  czekał  na  nią  umówiony 
kupiec. Od ręki wziął wszyst-
kie aparaty za 36  tysięcy zło-
tych  (przeciętna  miesięczna 
pensja  wynosiła  wtedy  nieco 

ponad  tysiąc  zł).  Zbrodnia 
bardzo szybko wyszła na jaw, 
bo w lesie kręcili się przypad-
kowi  świadkowie  (ich  tożsa-
mości  nigdy  nie  ujawniono, 
pozostali  incognito),  którzy 
natychmiast powiadomili po-
licję. To pozwoliło szybko za-
trzymać  podejrzanych.  Pod-
czas  śledztwa  część  faktów 
nie  budziła  wątpliwości.  Po-
jawiły  się  jednak  też  proble-
my – chociażby  z ustaleniem 
podziału  ról  w  dramacie  na 
leśnej  polanie.  Dwóch  męż-
czyzn  zamordowano,  ale  kto 
do  nich  strzelał?  Tego  nigdy 
nie wyjaśniono. Podobnie jak 
nie  odnaleziono  narzędzia 
zbrodni.  Z  kolei  podejrzani, 
a  później  oskarżeni,  zmie-
niali  wersję  wydarzeń,  klu-
czyli,  próbowali  umniejszać 
swoją  rolę.  Jedno  pozostało 
niezmienne – Rozumecka od 
początku  do  końca  zaprze-
czała,  aby  kogoś  zabiła  lub 

planowano  morderstwo.  Co 
nie  znaczy,  że  okazała  skru-
chę. Podczas jednej z rozpraw 
adwokat  innego  oskarżonego 
zwrócił  się  bezpośrednio  do 
niej: „Jaka jest prawda? Ape-
luje  do  pani  sumienia”.  „Nie 
można  apelować  do  mojego 
sumienia,  bo  ktoś  stwierdził, 
że  go  nie  mam”  –  odpowie-
działa.
Proces  toczył  się  przy 

ogromnym  zainteresowa-
niu,  bo  nikt  nie  był  w  stanie 
przewidzieć  co  powie  lub 
zrobi  Rozumecka.  Chociażby 
przebywając  na  obserwacji 
w  psychiatryku  w  Tworkach 
próbowała  stamtąd…  uciec. 
I  prawie  się  jej  udało.  Opu-
ściła teren placówki, przeszła 
ogrodzenie,  na  zewnątrz  cze-
kał  ojciec  z  przygotowanym 
dla  córki  fałszywym  pasz-
portem,  meksykańską  wizą 
i  biletem  lotniczym.  Mieli 
jednak  wyjątkowego  pecha, 
bo  akurat  w  tym  momencie 
przypadkowo  przejeżdżał  ra-
diowóz z policjantami, którzy 
szukali włamywaczy.
Ostatecznie  Rozumec-

ka  została  skazana  na  karę 
dożywotniego  pozbawienia 
wolności.  Orzeczenie  utrzy-
mał  w  mocy  Sąd  Apelacyjny 
w  Warszawie,  a  w  ustnym 
uzasadnieniu  orzeczenia  sę-
dzia  Jan  Krośnicki  stwier-
dził:  „To  ona  była  organi-
zatorem,  to  ona  wszystko 
zaplanowała,  to  ona  wyda-
wała  polecenia,  to  ona  była 
przywódczynią”.  Obrońca 
złożył jeszcze kasację, ale Sąd 
Najwyższy  uznał  ją  za  bezza-
sadną. Mężczyźni,  którzy  za-
siedli  z  „królową zbrodni” na 
ławie oskarżonych odsiedzieli 
już swoje kary, a jeden został 
uniewinniony.  Rozumecka 
nadal  przebywa  za  kratkami. 
W  przyszłym  roku  minie  25 
lat  od  morderstwa,  za  które 
została  skazana.  Będzie  więc 
mogła starać się o warunkowe 
przedterminowe  zwolnienie. 
Szanse na wyjście na wolność 
ma mizerne, ale…

PRZYPOmINAmY NAjPOPuLARNIEjSZY TEKST TELEGRAFu W 2021 ROKu!

Historia pruszkowskiej 
morderczyni

fot. Pixabay

Pozornie nic nie stało 
na przeszkodzie, 

aby wiodła spokojne, 
uczciwe życie. 
Bez wątpienia 

inteligentna. 
Pochodziła z tzw. 

normalnego 
domu, rodzice 

ciężko pracowali, 
opłacili córce 

studia w kierunku 
resocjalizacji. 

Ona jednak była 
zafascynowana 

pieniędzmi, 
imponował jej 

przestępczy 
półświatek
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Dwaj nauczyciele: Ignacy Rejmak (jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „Nieletni inżynierowie”) oraz Przemysław Rojewski (specjalista 
od doświadczeń)  w przystępny i niecodzienny sposób wytłumaczą uczniom zagadnienia z fizyki. Od 15 września rusza projekt „Fizyka dla 

nieletnich“, a w nim oprócz kolejnych odcinków już na starcie 100 doświadczeń, które nauczyciele mogą wykorzystać na zajęciach.

F izyka dla nieletnich” to ze-
staw cotygodniowych, kil-
kunastominutowych pro-
gramów wyjaśniających 

w przystępny i zabawny sposób 
najważniejsze kwestie z progra-
mu fizyki w szkołach podstawo-
wych oraz szkołach średnich. Do 
tego – już na starcie – dostępne 
jest 100 doświadczeń z kilku 
działów, które będą na bieżąco 
uzupełniane.

Pomysł na „Fizykę dla nielet-
nich” powstał przy okazji obser-
wacji Ignacego Rejmaka przy 
pracach nad filmem „Nieletni 
inżynierowie”.

– Zachwycił nas sposób, w jaki 
wyjaśniał uczniom to, co wyda-
wało się dla nich kompletnie nie-
zrozumiałe. Wyjaśniał bez pod-
ręcznika, bazując na własnych 
pomysłach i poczuciu humoru 
– mówi Aleksandra Skowron, 
producentka i reżyser z firmy 
Mediolia. – Potem okazało się, 
że będzie uczył w szkole z jedną 
z najnowocześniejszych w Eu-
ropie szkolnych pracowni. Wraz 
z przyjacielem, Przemkiem Ro-
jewskim, tworzy unikalny duet, 
który starszym może przypomi-
nać prowadzących Sondę, Kurka 
i Kamińskiego.

„Fizyka dla nieletnich” skiero-
wana jest do uczniów klas 7–8 
szkół podstawowych, a także 

młodzieży z klas 1–4 liceów oraz 
1–5 techników oraz ze szkół za-
wodowych. Projekt przeznaczo-
ny jest też dla nauczycieli fizyki 
oraz przedmiotów zawodowych, 
którzy otrzymają pomoce dy-
daktyczne (doświadczenia, 
a z czasem także komentarze 
metodyków). Wszystko to przy-

da się tak podczas zajęć sta-
cjonarnych, jak i tych online, 
na czas pandemii.

Udostępnienie filmów 
i doświadczeń bezpłatnie 
wszystkim nauczycielom 
i uczniom w Polsce było 
możliwe dzięki zaangażo-
waniu się w projekt Funda-

cji Polskiej Grupy Ener-
getycznej.

– Projekt „Fizyka dla 
nieletnich” pomaga 
rozwijać zainteresowa-
nie naukami ścisłymi 
i zachęca do wybie-
rania technicznych 
i inżynieryjnych kie-
runków kształcenia. 
Absolwenci takich 
kierunków w przy-
szłości będą mogli znaleźć 
zatrudnienie m.in. w bran-
ży elektroenergetycznej – 
mówi Wojciech Dąbrow-
ski, prezes zarządu PGE.

Uczniowie i nauczy-
ciele dzięki projektowi 

będą mieli dostęp do jednej 
z najlepszych w Europie szkol-
nych pracowni fizyki w wejhe-
rowskim Elektryku. Większo-
ści doświadczeń z projektu nie 
można bowiem przeprowadzić 
w standardowych, szkolnych 

pracowniach. Doświadczenia 
są też czasochłonne. Rozsta-
wienie sprzętu, kalibracja, po-
wtarzanie wyników nie zawsze 
jest możliwe podczas zaledwie 
45-minutowej lekcji.

Jan Michałowski

Fizyka (nie tylko) dla nieletnich

ODCINKI „FIZYKI DLA NIELETNICH” W KAŻDĄ ŚRODĘ NA KANAŁACH:
www.underage.pro/fizyka oraz YouTube Nieletni Profesjonaliści
DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI > www.underage.pro/fizyka/doswiadczenia
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Przykra  niespo-
dzianka  spotkała 
w Nowy Rok wie-
lu  pracowników 

sfery  budżetowej.  Pensje 
nauczycieli  i  służb  mun-
durowych  były  niższe, 
w niektórych przypadkach 
nawet  o  kilkaset  złotych. 
Ludzie nie kryli oburzenia. 
To  efekt  Nowego  Ładu, 
który  miał  uprościć  po-
datki  i  poprawić  warunki 
życia  milionów  Polaków. 
Przynajmniej  na  początku 
roku  stało  się  odwrotnie. 
Rok  zaczął  się  z  obniż-
kami  pensji,  z  potężnym 
wzrostem  cen,  wreszcie 
z  większymi  obciążeniami 
dla  przedsiębiorców.  Jak 
poinformował  Salon24, 
wielu nauczycieli i pracow-
ników służb mundurowych 
otrzymało  niższe  pensje. 
W niektórych przypadkach 
nawet  o  kilkaset  złotych. 
W  środę,  5  stycznia  mi-
nisterstwo  finansów  zor-
ganizowało  konferencję 
prasową.  Rzecznik  rządu, 
Piotr  Muller  odpierał  za-
rzuty  wobec  programu. 
„17  mld  zł  dodatkowych 
środków  finansowych  po-
zostanie  w  portfelach  Po-

laków. 18 mln Polaków na 
tej  reformie  zyskuje  i  dla 
90 proc. - obywateli ta re-
forma  jest  korzystna  lub 
neutralna.  Dla  nauczycieli 
zmiany  w  #PolskiŁad  są 
korzystne  lub  co  najmniej 
neutralne”  –  pisał  resort 
finansów  na  Twitterze. 
„Na  reformie  zyskają  na-
uczyciele  zarabiający  do 
5700  zł  brutto/ m-c.  A  ci 
z  pensją  między  5701 
a 11141 zł brutto mogą ko-
rzystać z preferencji podat-

kowej  dla  klasy  średniej. 
Dla  funkcjonariuszy  służb 
mundurowych  zarabia-
jących  do  ok.  12,8  tys.  zł 
brutto  miesięcznie  #Pol-
skiŁad w skali całego roku 
będzie  korzystny  lub  neu-
tralny” – wynika z kolejne-
go  wpisu.  Rzecznik  rządu 
przyznał  jednak,  że mogło 
dojść  do  błędów  i  złego 
naliczenia pensji. Błędy  te 
mają być naprawione. 

(źródło:  

Salon24, Twitter.com)

Pensje nauczycieli 
i mundurowych w dół

Zbigniew  Ziobro  odej-
dzie  z  rządu  Prawa 
i  Sprawiedliwości. 
Jego partia – Solidar-

na Polska opuści Zjednoczoną 
Prawicę.  I  będzie  chciała  do-
gadać  się  z Konfederacją.  Ta-
kie  sensacyjne  tezy  postawił 
niedawno w Wirtuanej Polsce 
były  opozycjonista,  politolog 
z  Instytutu  Józefa Piłsudskie-
go, dr Andrzej Anusz. 
 – Potwierdzam swoje  sło-

wa z portalu WP. Uważam, że 
ani PiS, ani Zbigniew Ziobro 
nie mają wyjścia. Musi nastą-

pić rozwód. Z kilku przyczyn 
– mówi „Nowemu Telegrafo-
wi  Warszawskiemu”  dr  An-
drzej  Anusz.  –  Po  pierwsze, 
PiS  znalazł  się w dramatycz-
nej sytuacji. Pieniędzy z Pol-
skiego  Ładu  nie  ma.  Droży-
zna szaleje, a „Polski Ład” na 
razie  okazał  się  niewypałem. 
Jedynym  wyjściem  dla  PiS 
jest dziś dogadanie się z Unią 
Europejską.  Szczególnie,  że 
na  horyzoncie  widnieje  już 
sojusz  z  Manuelem  Macro-
nem. A na przeszkodzie  tego 
wszystkiego  stoi  Solidarna 

Polska  i  Zbigniew  Ziobro. 
Dlatego  sądzę,  że  podobnie 
jak  Jarosław  Gowin  opuści 
on  koalicję  –  mówi  Anusz. 
Zdaniem  politologa  odejście 
Zbigniewa  Ziobry  miałoby 
być  także….  Szansą  PiS  na 
utrzymanie  władzy.  –  Zio-
bro dogada się z PSL  lub, co 
bardziej  prawdopodobne, 
z Konfederacją. W przyszłym 
Sejmie,  gdy  PiS  nie  będzie 
miał  samodzielnej  większo-
ści,  to  on  może  przesądzić 
o  powstaniu  nowej  koalicji 
– mówi dr Anusz.

POLSKI łAD I KONTROWERSjE

SENSAcYjNE DONIESIENIA

Ziobro zasili 
Konfederację?

Kontrowersje wokół polskie-
go ładu, drożyzna i pande-
mia. Rządzący nie mają 
łatwej sytuacji. Na ich ko-

rzyść przemawia tylko jedno – brak 
(na razie) realnej konkurencji. 
Rok 2022 miał się zacząć od ofen-
sywy PR, prezentującej sukcesy Pol-
skiego Ładu. I jest ofensywa, ale jej 
celem jest złagodzenie  skutków ba-
łaganu przy Polskim Ładzie. Jest on 

potężnym problemem rządzących. 
Problemem drugim jest galopująca 
drożyzna, której przyczyną są ow-
szem  kwestie obiektywne na rynku 
paliw, ale też spóźniona reakcja ze 
strony rządu. Ruchy mające ograni-
czać inflację są w dłuższej perspek-
tywie skuteczne, ale społecznie 
kosztowne. Sytuacja międzynarodo-
wa jest trudna, a pandemia zbiera 
żniwo. Umieralność jest ogromna, 

rząd rozważa nowe obostrzenia. Sy-
tuacja rządzących jest najtrudniej-
sza od początku kadencji. Jedynym 
atutem jest to, że obecna opozycja 
na razie nie wypracowała strategii, 
która miałaby pomóc jej wygrać 
w wyborach. A zacietrzewienie ide-
ologiczne sprawia, że wciąż w razie, 
gdyby doszło do wcześniejszych wy-
borów, nie można by było określić, 
kto jest faworytem. 

fot. Pixabay
fot. Pixabay

  KOmENTARZ

Zły czas dla rządu, i brak opozycji

nawet 
400 złotych 
mniej otrzymali 
w styczniu 
nauczyciele

Czy Solidarna Polska odejdzie 
ze Zjednoczonej Prawicy?

Drożyzna wpływa na stan portfeli Polaków
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Po  objęciu  władzy 
rząd  Zjednoczo-
nej Prawicy zapo-
wiadał „powstanie 

z  kolan”.  I  bardziej  aser-
tywną  politykę  na  Zacho-
dzie. Utrzymanie dystansu 
do Rosji,  jednocześnie nie 
uleganie Berlinowi i Bruk-
seli.  W  Unii  Europejskiej 
głównym  sojusznikiem 
miała  być  Wielka  Bryta-
nia.  Partia  Konserwatyw-
na  była  zresztą  częścią 
frakcji  EKR  (Europejscy 
Konserwatyści  i Reforma-
torzy)  w  Parlamencie  Eu-
ropejskim.  Sojusz  nie  był 
złym  pomysłem  – Wielka 
Brytania  należy  wszak  do 
europejskich  potęg.  Pro-
blem w  tym, że na skutek 
referendum  Zjednoczone 
Królestwo  UE  opuściło. 
I  choć  dziś  współpraca 
z  Londynem  jest  cenna, 
to  w  ramach  NATO  bądź 
bilateralnych  stosunków. 
W Unii nie daje nic. 
Drugim  pomysłem  był 

zwmocniony  deal  ze  Sta-
nami  Zjednoczonymi. 
Ze  wszech  miar  pożąda-
ny  i  sensowny.  Problem 
w  tym,  że  rządzący  całko-
wicie postawili na jednego 
konia.  Republikańskiego, 
a  nawet  nie  tyle  republi-

kańskiego,  co  Trumpowe-
go.  Po  porażce  Donalda 
Trumpa,  wpadce  z  opie-
szałymi  gratulacjami  dla 
Joe  Bidena,  ustawie  lex 
TVN  stosunki  ze  Stana-
mi  Zjednoczonymi  uległy 
mocnemu ochłodzeniu.
Dziś  grany  jest  temat 

współpracy z Francją. Fak-
tycznie  –  pewne  interesy 
(atom,  sprzeciw  wobec 
niektórych  działań  Berli-
na) na linii Warszawa-Pa-
ryż  są  zbieżne.  Ale  warto 
pamiętać, że kilka tygodni 
temu  na  zaproszenie  PiS 

przebywała  w  Warsza-
wie znienawidzona przez 
Macrona  i  francuski  ma-
instream  Marine  Le  Pen. 
Zerwanie  sojuszu  z  naro-
dowcami z Francji  i  obra-
nie  europejskiego  kursu 
będzie  zapewne  (jeśli  in-
formacje o dealu są praw-
dziwe)  warunkiem  strony 
francuskiej.  Otwarte  jest 
pytanie,  czy  PiS  będzie 
w stanie warunek ten speł-
nić.

jak to 
Z SoJuSZAmI 
różNYmI bYło

Sojusz Warszawa-Paryż, choć wydaje 
się nieco zaskakujący, ma być najnow-
szą i co najważniejsze realną strategią 
rządu PiS. Powodem zbliżenia Polski 
i Francji mają być wspólne interesy, cho-
ciażby w kwestii atomu. 

Powodem  zbliżenia  Francji  i  Polski 
miałyby być sprzeczne na dziś  inte-
resy Paryża i Berlina. Niemcy budują 
NordStream2,  jednocześnie  lansują 

bardzo  mocno  nowe  rozwiązania  klima-
tyczne. Między innymi odchodzą od atomu. 
Tymczasem  Francuzi  zdecydowanie  chcą 
na atom stawiać. A Polska  także odchodząc 
od energii węglowej postawić ma zamiar na 
energię  jądrową.  Jednocześnie  Emmanuel 
Macron szuka sojuszników w Europie. Jego 
polityka także zakłada budowę federacji eu-
ropejskiej, ale na trochę innych zasadach niż 
ta  proponowana  przez  Niemcy.  –  Niemcy 
dogadują  się  z Rosją. A w  tej  sytuacji dla 
Paryża  możemy  być  naturalnym  part-
nerem – mówi nam zastrzegający ano-
nimowość  polityk  PiS.  Plany  sojuszu 
mogą jednak napotkać po drodze na kil-
ka  przeszkód.  Dwie  najpoważniejsze  to 
zainicjowany niedawno przez PiS sojusz 
z Marine Le Pen. Drugi, poważniejszy, 
to  eurosceptyczne  nastawienie  czę-
ści Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem 
naszych  rozmówców  trudności  te 
mogą  być  jednak  przezwycię-
żone.

KOmENTARZ ► REALNE PLANY, cZY 
ZWYcZAjNE mRZONKI?

mAcRON OSTATNIą NADZIEją RZąDu PIS?

Zerwanie sojuszu z francu-
skimi narodowcami i obra-
nie bardziej proeuropejskie-
go kursu. To cena, jakiej za 

sojusz z rządem Prawa i Sprawie-
dliwości chcieć mają rządzący we 
Francji. Co w zamian? Odblokowanie 
unijnej kasy, łagodniejsze spojrze-
nie na rządy w Warszawie. 
Sojusz polsko-francuski może napo-
tkać na kilka przeszkód. Pierwszą 

jest zawarty niedawno przez PiS so-
jusz z eurosceptycznymi partiami 
w Unii Europejskiej z ugrupowaniem 
Marine Le Pen na czele.  Drugim jest 
eurosceptyczne nastawienie sporej 
części Zjednoczonej Prawicy, z So-
lidarną Polską Zbigniewa Ziobry na 
czele. Trzecim spór z Unią Europejską 
o praworządność. Zdaniem politologa 
doktora Andrzeja Anusza z Instytutu 
Piłsudskiego, PiS zapłaci cenę za so-

jusz z Francją. – To dziś dla PiS kwe-
stia kluczowa. Nastąpić może nawet 
odwołanie Zbigniewa Ziobry. Także 
zapowiadana niedawno przez same-
go prezesa PiS likwidacja Izby Dyscy-
plinarnej Sądu Najwyższego – mówi 
nasz rozmówca. O proeuropejskim 
kursie, jaki ma obrać partia rządząca 
świadczyć mają też wygłaszane przez 
Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzi 
budowy europejskiej armii.

fot. Pixabay
fot. Pixabay

  NIE DLA PRAWIcY, TAK DLA PAńSTWA EuROPA?

Cena sojuszu

Czy 2022 
rok upłynie 
pod znakiem 
łagodzenia relacji 
Polski i uE?

być może ceną za sojusz z Francją będzie 
zgoda na federację europejską

ZASKAKuJąCY 
PlAN 
sojuszu
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Trwa dyskusja nad wybo-
rem selekcjonera repre-
zentacji Polski. Polak, czy 
zagraniczny? Z wielkim 
doświadczeniem, czy per-
spektywiczny? bardziej na 
dłuższy czas, czy strażak? 
Niezależnie od tego jest 
jedna prawidłowość. Do tej 
pory sukcesy osiągali pra-
wie wyłącznie ci selekcjo-
nerzy, którzy otarli się o re-
prezentację już wcześniej. 
byli asystentami, szefami 
banku informacji, trenerami 
juniorów bądź młodzieżó-
wek. ci bez doświadczenia, 
zazwyczaj ponosili klęski 
(choć jest wyjątek, może 
dwa). 

i od niego (może od nich) 
zacznijmy.  W  ostatnim 
pięćdziesięcioleciu  był 
jeden,  może  (ale  tu  wa-

runkowo)  dwa  przypadki, 
w których sukces osiągnął tre-
ner bez doświadczenia repre-
zentacyjnego. Pierwszy to An-
toni  Piechniczek,  który  dwa 
razy  awansował  na  mistrzo-
stwa  świata  i  zdobył  medal 
w  1982  roku.  Drugi  to  Jerzy 
Brzęczek, który ze słabej gru-
py  awansował  do Mistrzostw 
Europy,  ale  w  turnieju  dru-
żyny  poprowadzić  nie  było 
mu  dane.  Więc  czy  uznawać 
tę  kadencję  za  sukces  wyro-
kować  ciężko,  za  klęskę  też 
jednak  uznać  jej  nie  można. 
Obaj  trenerzy  nie  prowadzili 
wcześniej  reprezentacji,  ale 
drużyny klubowe. Jak to było 
u pozostałych? 

Najlepsi z doświadczeniem 
w kadrze 

  Najwybitniejszy  Kazimierz 
Górski  –  miał  zanim  objął 
reprezentację  wieloletnie  do-
świadczenie  przy  kadrze.    Ja-
cek  Gmoch  był  asystentem 
Górskiego.  A  w  tym  stule-
ciu?    Jerzy Engel  (szef  banku 
informacji  na  Espania  82), 
awans  na  mundial  po  16  la-
tach.  Paweł  Janas  (asystent 
kadry  olimpijskiej  Janusza 
Wójcika 1992, selekcjoner ka-
dry olimpijskiej pod koniec lat 
90.), awans na MŚ 2006. Leo 
Beenhakker  (selekcjoner  Ho-
landii  i  Trynidadu  Tobago), 
z  Polską  pierwszy  w  historii 
awans na mistrzostwa Europy.  
Adam Nawałka  (asystent  Leo 
Beenhakkera),  awans  na  mi-
strzostwa  Europy,  ćwierćfinał 
w turnieju, awans na mistrzo-
stwa Świata. 

Nie żaden przesąd, 
ale bezsporny fakt 

Trenerzy  bez  doświadcze-
nia  w  prowadzeniu  kadry? 
Zbigniew  Boniek  –  zawalone 
eliminacje,  ucieczka,  klęska 
z  Rosją.  Franciszek  Smuda  – 
zawalony  turniej na własnych 
boiskach. Niewyjście z  „grupy 
śmiechu”.  Waldemar  Forna-
lik  –  porażka  w  eliminacjach 
MŚ  2014.  Przy  czym  –  Smu-
da miał sukcesy z Widzewem, 
Legią i Lechem. Fornalik to je-
den  z  lepszych polskich  szko-
leniowców.  W  ich  wypadku 
zdecydował  brak  doświadcze-
nia  w  kadrze.  I  nie  chodzi  tu 
o  żadną  magię,  ani  przesąd. 
Po  prostu,  praca  z  reprezen-
tacją  jest  zupełnie  inna  niż 
z  klubem.  Mało  tego,  wspo-
mniane  wyjątki  potwierdzają 
regułę. Bo Piechniczek odniósł 
sukces w czasach zupełnie  in-
nych.  Gdy  kadrę  można  było 
powołać  na  wielotygodniowe 
zgrupowania. Dziś  to  są  dwa, 
trzy  dni.  Jeden  trening  i  od 
razu  mecz.  Inny  świat.  Z  ko-
lei w  przypadku Brzęczka  ka-
dencja jest niedopowiedziana. 
Ale  nawet  jeśli  uznamy  ją  za 

sukces,  to  pamiętać  należy, 
że  selekcjoner  był  trenerem 
głownie  klubowym,  ale  w  re-
prezentacji  Polski  nie  tylko 
grał,  ale przez wiele  lat pełnił 
w niej  rolę  kapitana. A  to  już 
rola  nieco  wykraczająca  poza 
zadania  piłkarskie,  wymaga 
bycia    łącznikiem  z  selekcjo-
nerem. Generalnie  jednak  sy-
tuacja  jest  jasna.  Większość 
selekcjonerów  z  sukcesami 
miała  wcześniej  JAKIEŚ  do-
świadczenia  trenerskie  z  ka-
drą.  A  największe  klęski  po-
nieśli ci bez doświadczenia. 

Czytelne wnioski 
Co  to  wszystko  oznacza? 

To,  że  PZPN  doświadczenie 
w pracy przy kadrze powinien 
umieścić jako jedno z najważ-
niejszych  kryteriów  przy  wy-
borze  selekcjonera.  Przyjąć 
kilka zasad. 

Pierwsza. Trener zagranicz-
ny?  Tylko  topowy  REPRE-
ZENTACYJNY  szkoleniowiec. 
Ktoś  kto  wprowadził  Albanię 
na  Euro  jest  bardziej  warto-
ściowy  niż  wieloletni  szkole-
niowiec  Realu  bez  doświad-
czenia reprezentacyjnego. 
Jak na tym tle jawił się Leo 

Beenhakker?  Bardzo  dobrze. 
Paulo  Sousa?  Gorzej.  Miał 
doświadczenie  w  prowadze-
niu  portugalskich  juniorów. 
W przypadku Polaka doświad-
czenie  z  młodzieżową  kadrą 
byłoby  ok.  W  przypadku  za-
granicznego – trochę za mało. 
Druga. Trener polski? Tylko 

taki,  który  pracował  już  z  ka-
drą (np.  juniorską). Doświad-
czenie  klubowe  powinno  być 
na drugim miejscu. 
Trzecia.  Jest  trener  klubo-

wy, który jest ciekawy na tyle, 
że warto dać mu szansę? Niech 

choć  przez  chwilę  popracuje 
w  federacji,  z  juniorami,  jako 
konsultant kadry etc. 
Czwarta.  Wracamy  do  po-

mysłu  z  zagranicznym  selek-
cjonerem? Musi być przy oka-
zji zatrudniona grupa polskich 
trenerów, którzy przy doświad-
czonym mentorze się uczą. 
Oznacza  to  też,  że  selekcjo-

nerami  mogliby  zostać  Adam 
Nawałka  (były  selekcjoner), 
Czesław Michniewicz (były se-
lekcjoner młodzieżówki), Ma-
ciej  Stolarczyk  (obecny  selek-
cjoner  młodzieżówki),  Maciej 
Skorża (asystent Pawła Janasa 
w reprezentacji, były selekcjo-
ner  olimpijskiej  kadry  Zjed-
noczonych  Emiratów  Arab-
skich),  Piotr Nowak  (asystent 
w  reprezentacji  USA,  trener 
kadry  olimpijskiej  USA)  czy 
Jacek  Magiera  (były  szkole-
niowiec młodzieżówki U-19). 
Nie  powinni  zostawać  nimi 

(dopóki nie nabiorą w kadrze 
doświadczenia)  Marek  Pap-
szun,  Michał  Probierz,  Piotr 
Stokowiec.  Nie  dlatego,  że  są 
słabi.  Ale  wcześniej  muszą 
przejść reprezentacyjne szlify. 
Na przykład w roli asystentów. 

Sport

PRAWIDłOWOŚć, O KTóREj WARTO PAmIęTAć

o wyższości magiery 
nad Papszunem

Fakt, że istnieje zależność pomiędzy sukcesem 
kadry, a wcześniejszym doświadczeniem 
reprezentacyjnym selekcjonera sprawia, że lepszym 
wyborem wydaje się np. Jacek Magiera, czy Maciej 
Stolarczyk, niż Marek Papszun czy Piotr Stokowiec

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia

Najwięksi 
selekcjonerzy 

z Kazimierzem Górskim 
na czele, mieli zazwyczaj 
przed objęciem posady 
doświadczenie w pracy 

w federacji
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WIllA lA-NEl 
REWA, uLIcA mORSKA 17 ► POKOJE 2, 3, 4 OSObOWE

Prowadzona przez rodziców byłego reprezentanta Polski, bramkarza Tomasza 
Kuszczaka  Willa La-Nel, położona jest w Rewie 12km od Gdyni. Oferuje pokoje 
dwu i trzy-osobowe wykończone w wysokim standardzie. Każdy pokój ma wła-
sną łazienkę i wyposażony jest w telewizor LCD i internet Wi-Fi. Willa  La-Nel 
położona jest tylko 50 m od wspaniałej plaży i wybrzeża z wyśmienitymi warun-
kami do uprawiania sportów wodnych np. kite surfingu, wind surfingu. Serdecz-
nie zapraszamy  wszystkich gości chcących odwiedzić Rewę.

REWA:
Położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie Ko-
sakowo, na Kaszubach.

Piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką Pucką.

Jedno z niewielu miejsc w Europie 
posiadające wyśmienite warunki do 
uprawiania kait surfingu i wszystkich 
sportów wodnych.

Oddalone zaledwie 12 km od Gdyni 
i 25 km od międzynarodowego lotni-
ska.

Jest to idealne miejsce do rodzinne-
go wypoczynku, z dala od codziennego 
zgiełku.

Jedną z wielu atrakcji są organizo-
wane tu zawody żeglarskie. W dniach 
24-26 lipca 2020 r. odbyły się tu Mi-
strzostwa Polski i Puchar Polski w kite 
surfingu par (mix). A prowadzona 
przez Pawła Kowalskiego Reprezenta-
cja  Polski w tym czasie przebywała 
w Willi  La-Nel na kilkudniowym zgru-
powaniu.

Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA

Czas  pandemii  mocno 
uderzył  w  turystykę, 
wyjazdy  są  ograniczo-
ne,  lub  uniemożliwio-

ne.  Jednocześnie  jest  nadzie-
ja,  że  już  niebawem  horror 
się  skończy.  A  po  pandemii, 
warto pomyśleć o odpoczynku 
w  Polsce.  Jeśli  nie  pasuje  Ci 
wielogodzinna  podróż  w  da-
lekie  zakątki,  wartym  rozwa-
żenia  kierunkiem  jest  Rewa 
–  nadmorska  miejscowość 
w powiecie Puckim, w gmi-
nie  Kosakowo.  Cisza,  spokój, 
morze,  a  do  tego…  dojazd 
komunikacją  miejską  z  Trój-
miasta!  Podróż  z  Warszawy 
zajmie  raptem  4  godziny. 
Rewa  jest  miejscem  spokoj-
nym, bez charakterystycznego 
dla  innych  bałtyckich  kuror-
tów  gwaru,  jednocześnie  jest 
jednak  świetnie  skomuniko-
wana  z  Trójmiastem.  Atrak-
cje  miejscowości  to  nie  tylko 
plaże  i  kąpielisko  (choć  atu-
tem jest dość płytka woda Za-
toki  Gdańskiej  i  Puckiej  oraz 
znacznie rzadsze niż w innych 
miejscach  Bałtyku  występo-
wanie  Sinic),  ale  też  dosko-
nałe  warunki  do  uprawiania 
wodnych  sportów,  między 
innymi  KiteSurfingu  (warun-
ki  do  jego uprawiania  są  jed-
ne  z  najlepszych  w  Europie) 
i  WindSurfingu.  Atutem  jest 
jedno  z  największych  na  Bal-
tykiem  stężenie  jodu,  a  także 
tereny o ogromnych walorach 
ekologicznych  –  cały  obszar 
wokół  miejscowości  objęty 
jest programem Natura 2000. 
Pobliski  rezerwat  Mecheliń-
skie Łąki  to miejsce występo-
wania  wielu  rzadkich  roślin 
i  zwierząt  (głównie  ptaków). 
Dla  mieszkańców  Trójmiasta 
Rewa  to  częsty  cel  wypadów 
na  weekend.  Pomaga  w  tym 
bezpośrednie  połączenie  au-
tobusowe  z  Gdynią.  Miejsco-
wość  może  być  też  doskona-
łym miejscem do odwiedzenia 
dla mieszkańców stolicy. Naj-
szybciej  do  Rewy  dojedziemy 
pociągiem. Podróż expressem 
do  Gdyni  trwa  nieco  ponad 
trzy godziny. Z Dworca Głów-
nego  można  albo  dojechać 
autobusem  miejskim  (oko-
ło  45  minut)  albo  taksówką 
(Czas przejazdu 20 minut). 

(az)

A po pandemii 
spotkajmy się 
w rEWIE!

fot. O
D

H
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Wg ostatnich doniesień medialnych najprawdopodobniej selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Polak. I na giełdzie liczą się cztery nazwiska: 
Adama Nawałki, czesława michniewicza, macieja Stolarczyka i marka Papszuna.  Kto byłby najlepszym selekcjonerem? 

Nowy  selekcjoner 
Biało-Czerwonych 
zostanie  wybrany 
19  stycznia.  Pada 

wiele  nazwisk  z  Polski  i  za-
granicy.  Jednak  wszystko 
wskazuje  na  to,  że  selekcjo-

nerem  zostanie  Polak.  Choć 
sprawa Sousy nie musi prze-
kreślać zatrudnienia w przy-
szłości fachowców zza grani-
cy tym razem zasadne wydaje 
się, by wybrany został polski 
szkoleniowiec.  Po  prostu 
trzeba  zrobić  wszystko,  aby 
awansować  do  finałów  MŚ. 
A  to może  zrobić  tylko ktoś, 
kto zna polskich piłkarzy. Na 
giełdzie liczą się cztery kan-
dydatury. Oto one: 

Adam Nawałka
Najlepszy  selekcjoner 
w  XXI  wieku.  Wg  na-
szego  rankingu  trzeci  po 
Górskim  i  Piechniczku 
w  50-leciu.  Sukcesy:  hi-
storyczna wygrana z Niem-
cami  na  Stadionie  Naro-
dowym.  Awans  w  wielkim 
stylu  na  Euro  2016. Na mi-
strzostwach  Europy  ćwierć-

finał  (najlepszy  wynik 
od  lat  80-

ych). 

Awans  w  fajnym  stylu  na 
Mistrzostwa  Świata.  Poraż-
ka – klęska na mistrzostwach 
Świata w Rosji. 
Atuty?  Świetnie  zna  się 

z  piłkarzami,  szatnia  go  za-
akceptuje.  Ma  doświadcze-
nie  reprezentacyjne.  Dobry 
kontakt  z  Robertem  Lewan-
dowskim.  Chyba  najbardziej 
sprawdzi  się  w  roli  „Straża-

ka” na dwa pierwsze mecze.
Minus?  Długi  rozbrat 

z kadrą. Jeśli miałby być se-
lekcjonerem,  to  maksymal-
nie  do  ewentualnego  startu 
w mundialu. 

Czesław Michniewicz
Jeden  z  lepszych  pol-
skich  trenerów.  Z  repre-
zentacją  olimpijską  był 
chyba  najbliżej  awan-
su  na  igrzyska  od  lat. 
Awansował  na  mło-
dzieżowe  mistrzo-
stwa  Europy. 
Jego  drużyna 
wygrała  z  Por-
tugalią  w  eli-
minacjach.  Na 
turnieju w bar-
dzo mocnej 
grupie  ograła 
Belgię,  Włochy 
i  przegrała  wy-
soko  z  Hiszpa-

nią. Niestety, awans 
do  strefy  medalowej  i  na 

Igrzyska  dawało  pierwsze 
miejsce w grupie… 
Z  Legią  Warszawa  zdobył 

historyczny,  15.  Tytuł  Mi-
strza  Polski.  Awansował  do 
fazy  grupowej  Ligi  Europy. 
Potem  już  za  jego  kadencji 

zaczął  się  potworny  kryzys. 
Ale winą za sytuację nie moż-
na  obarczać  szkoleniowca. 
Przed sezonem alarmował, że 
ławka jest za krótka. 
Atuty: 
Ma  doświadczenie  w  re-

prezentacji  młodzieżowej. 
Umie  ustawić  taktykę  pod 
przeciwnika, co jest kluczowe 
w meczach barażowych. Jego 

zespoły  lepiej  grają  z  moc-
niejszymi  rywalami.  (wygry-
wał  z Włochami,  czy  Belgią, 
ze Slavią Praga). 
Minusy: 
Preferuje raczej grę defen-

sywną.  Z mocnymi  idzie mu 
dobrze, ale jego drużyny mia-
ły  jednak wpadki  ze  słabszy-
mi rywalami (remis z Wyspa-
mi  Owczymi).  Minusem  jest 
też  końcówka  w  Legii,  choć 
za  nią  nie  odpowiada,  przy-
najmniej nie do końca.
Ocena: 
Sprawdziłby  się  jako  stra-

żak-zadaniowiec  pod  kon-
kretnego  rywala.  Nad  Na-
wałką góruje tym, że nie miał 
długiej przerwy w prowadze-
niu  zespołu.  Ale  z  kolei  były 
selekcjoner  lepiej  zna  się 
z obecnymi kadrowiczami. 

Marek Papszun
Uznawany  za  najzdolniej-

szego  trenera młodszego po-
kolenia.  Z Rakowem Często-
chowa awansował z II ligi do 
pierwszej, z I do Ekstraklasy. 
W  Ekstraklasie  najpierw  się 
utrzymał,  potem  zdobył  wi-
cemistrzostwo Polski. W  ko-
lejnym sezonie Raków nadal 
jest w czołówce Ekstraklasy. 

Atuty: 
Jego drużyny mają styl gry 

podobny  do  tego,  który  pre-
zentuje  reprezentacja  Polski 
w ostatnich latach (gra trójką 
obrońców,  z  wahadłowymi). 
Doskonały w budowaniu dru-
żyny na dłuższy czas. 
Minusy:
Jego  strategia  wymaga 

czasu,  więc  nie  sprawdzi  się 
raczej  jako  strażak.  Nigdy 
nie  miał  związku  z  repre-
zentacyjną  piłką.  A  historia 
polskiej  kadry  pokazuje,  że 
bardzo  rzadko zdarza się, by 
ktoś  bez  reprezentacyjnego 
doświadczenia  miał  udaną 
kadencję selekcjonerską. 
Ocena:
Przyszłość  polskiej  piłki, 

wydaje się  jednak, że powie-
rzanie  już  teraz  Papszunowi 
kadry  byłoby  przedwczesne. 
Oznaczałoby  raczej  rejteradę 
z baraży. Natomiast być może 
PZPN  powinien  zatrudnić 
szkoleniowca  Rakowa.  Dziś 
jako  asystenta  selekcjonera. 
Z deklaracją, że  obejmie au-
tomatycznie  kadrę  na  przy-
kład po mundialu. 

Maciej Stolarczyk
przed  laty  piłkarz,  potem 

trener Wisły Kraków. Od kil-
ku  lat  selekcjoner  reprezen-
tacji młodzieżowej. Na uwagę 
zasługuje  tu  spektakularna 
wygrana z Niemcami (4:0).  
Atuty: 
Doskonałe  rozeznanie 

w zapleczu polskiej reprezen-
tacji.  Doświadczenie  selek-
cjonerskie  jako  trener  mło-
dzieżówki. 
Minusy: 
Spośród  wymienionych 

najmniejszy  dorobek  trener-
ski, wielka niewiadoma. 
Ocena: 
Na  pewno  perspektywicz-

ny. Wydaje się  jednak, że na 
nominację  selekcjonerską 
ciut  za wcześnie. Chyba bar-
dziej  sensownym  rozwiąza-
niem  byłoby  postawienie  na 
Nawałkę bądź Michniewicza. 
A  na  Stolarczyka  jako  asy-
stenta  i selekcjonera w przy-
szłości. 

LIcZą SIę cZTERY POLSKIE NAZWISKA?

ruch na selekcjonerskiej giełdzie

Media wśród polskich trenerów wymieniały 
też nazwiska Macieja Skorży, Jacka Magiery, 
Michała Probierza, Piotra Stokowca, Piotra 
Nowaka a nawet emerytowanego od lat 
Henryka Kasperczaka. Gdzieś przebijały 
pomysły powrotu Jerzego Brzęczka. Ostatnio 
najczęściej wymieniane są jednak kandydatury 
Adama Nawałki, Czesława Michniewicza, Marka 
Papszuna i Macieja Stolarczyka

Prezes PZPN Cezary Kulesza 
stanie przed bardzo trudnym 
wyborem

fot. Flickr
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Selekcjoner 
19 stycznia
19 stycznia, podczas posiedze-
nia zarządu PZPN wybierze no-
wego selekcjonera piłkarskiej 
reprezentacji Polski. Zastąpi 
on Paulo Sousę, który uciekł 
do Brazylii przed barażami 
o awans do mistrzostw Świata 
w Katarze. Nowy selekcjoner 
będzie miał trudne zadanie. 
W marcu Biało-Czerwoni zmie-
rzą się na wyjeździe z Rosją 
i w razie wygranej u siebie ze 
zwycięzca meczu Szwecja-Cze-
chy. Wygranie obu spotkań da 
przepustkę na MŚ.

CZEKA GO TRUDNE 
ZADANIE

mecz odwołany 
przez CoVId-19
Po dramatycznym i bardzo do-
brym spotkaniu w Toruniu, ko-
szykarze Legii Warszawa mieli 
w piątek, 7 stycznia rozegrać 
mecz w Gliwicach, przeciw-
ko GTK. Z powodu zakażenia 
koronawirusem kilku zawod-
ników zespołu gospodarzy, 
mecz przełożono. Kiedy będzie 
rozegrany, nie wiadomo. Bi-
lety zachowają ważność pod-
czas przełożonego spotkania. 
12 stycznia „Zieloni Kanonie-
rzy” zmierzą się w niemieckim 
Bayreuth, w ramach FIBA Euro-
pe Cup.

KOSZYKÓWKA

Finisz Zielonych 
Kanonierów
W meczu 17 kolejki Energa 
Basket Ligi koszykarze Legii 
Warszawa grali z  Twardymi 
Piernikami Toruń.  Nie byli fawo-
rytami. Początek meczu w Are-
nie Toruń należał do gospoda-
rzy. Wygrali oni pierwszą kwartę 
25:20. W drugiej jednym punk-
tem wygrali goście (22:18) ale 
wciąż w meczu prowadzili toru-
nianie – 43:42. Trzecia kwarta 
też była wyrównana, minimalnie 
– 23:21 zwyciężyli w niej ko-
szykarze Legii. I wyszli na pro-
wadzenie w spotkaniu 65:64. 
Ostatnia kwarta to już popis 
„Zielonych Kanonierów”, któ-
rzy zwyciężyli 22:12 i w całym 
spotkaniu 87:77. Podopieczni 
Wojciecha Kamińskiego zyskali 
cenne 2 punkty na trudnym te-
renie. Twarde Pierniki Toruń – 
Legia Warszawa 87:77 (25:20, 
1:22, 21:23, 12:22)

KOSZYKÓWKA

CudzoCiemCy przysłali CV. ChCą być selekCjonerami

Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, 
Cesare Prandelli, Avram Grant 
– to zagraniczne nazwiska, naj-
częściej pojawiające się w kon-

tekście prowadzenia reprezentacji Polski. 
Polski Związek Piłki Nożnej raczej wybie-
rze Polaka. 
Cezare Prandelli w ostatnich latach nie 
osiągnął wielkich sukcesów, jest uznawa-
ny za emeryta. W przeszłości dotarł z Ita-
lią do wicemistrzostwa Europy w 2012 

roku. Odpadł na mundialu dwa lata póź-
niej. 
Fabio Cannavaro były reprezentant 
Włoch, jako trener krótko prowadził  re-
prezentację Chin, a także kluby arabskie 
i chińskie. 
Andrea Pirlo, były reprezentant Włoch. 
Były trener Juventusu Turyn. 
Avram Grant prowadził Chelsea. I przy 
każdych  zmianach selekcjonera w Pol-
sce zgłaszał swoją kandydaturę. Teraz 

też to zrobił. 
Juergen Klinsmann były reprezentant 
Niemiec. Selekcjoner tej reprezentacji na 
mundialu 2006 (trzecie miejsce). Ostat-
nio bez sukcesów. 
Dick Advocaat jako selekcjoner zajął 
z Holandią trzecie-czwarte miejsce na 
Mistrzostwach Europy 2004. Potem miał 
nieudany epizod z reprezentacją Rosji. 
I porażkę z Holandią, której nie wprowa-
dził do MŚ 2018. 

SySTEM pOTrZEbNy 
od ZaraZ
Zatrudnienie 

w s z y s t k i c h 
czterech  po-
t enc j a lnych 

kandydatów  na  selek-
cjonera  wydaje  się  być 
rozwiązaniem  szalo-
nym. Ale sytuacja, w któ-
rej  zostaje  ustalone,  że 
reprezentację  prowadzą 
po  kolei  Adam  Nawał-
ka,  Czesław  Michniewicz, 
Maciej Stolarczyk  i Marek 
Papszun  pomogłaby  zbu-
dować system, którego pol-
skiej kadrze brakuje od lat. 
Sytuacja  jest  jasna. Na  teraz 

trzeba  „strażaka”,  zadaniowca, 
który poprowadzi  kadrę w ba-
rażach.  Załóżmy,  że  PZPN  za-
trudnia  Adama  Nawałkę  i  on 
baraże wygrywa.   Potem oczy-
wiście  sensownie  byłoby  dać 
mu  drużynę  na  mundial.  Ale 

zakładając,  że  (jak 
pisały  media)  będzie  chciał 
oddać  zespół  następcy  po  wy-
granych  barażach,  potrzeba 
będzie  kolejnego  zadaniowca. 
Wtedy  idealnym  kandydatem 
będzie  Czesław  Michniewicz. 
Powinien przygotować zespół 
na  Ligę  Narodów  i  mistrzo-

stwa  Świata. 
Ale  asystentami  powinni 
zostać właśnie Maciej  Stolar-
czyk  i  Marek  Papszun.  I  po 
mundialu jeden powinien 
poprowadzić  pierwszą  re-
prezentację,  a  drugi  kadrę 
olimpijską. Będąc jednocze-
śnie następcą numer jeden 
do  objęcia  kadry.  Rozwią-
zanie z pozoru jest szalo-

ne.  Jednak  warto  wspomnieć, 
że w Niemczech zazwyczaj byli 
asystenci  przejmują  kadrę. 
W  Polsce  w  ostatnich  latach 
zdarzyło  się  to  raz.    Były  asy-
stent  Leo  Beenhakkera  Adam 
Nawałka objął kadrę. I osiągnął 
sukcesy.  Więc  chyba  tą  drogą 
należy  iść.  Oczywiście  zatrud-

nienie wszystkich czterech 
kandydatów to tylko 
pomysł.  Równie  do-
brze  selekcjonerem 
może zostać na bara-
że i czas do mundialu 
Nawałka  bądź  Mich-
niewicz,  a  asystentem 
jeden  z  młodszych 
szkoleniowców. Ale  ja-
kiś  system w  przypad-
ku  reprezentacji należy 
w końcu wypracować. 

Czesław michniewiczSpecjalista od gry z mocnymiW reprezentacji Polski zdobył doświadczenie, trenując młodzie-żówkę (kadrę olimpijską). Udanie zaprezentował się na młodzieżo-wych mistrzostwach Europy

maciej Stolarczyk

Doświadczenie u Kasperczaka

Grał w wielkiej Wiśle Kraków pod 

okiem jednego z najwybitniej-

szych polskich trenerów, Henryka 

Kasperczaka. Obecnie trener 

reprezentacji młodzieżowej

marek PapszunZ niższych lig na salony
Trenował zespoły w niższych ligach. Raków Częstochowa wprowadził z trzeciej klasy rozgrywkowej do Ekstraklasy, potem do wicemistrzo-stwa i Pucharu Polski

A mOżE… ZATRuDNIć WSZYSTKIch cZTEREch?

zdjęcia W
ikipedia

Adam Nawałka, 
wybitny piłkarz, 
najlepszy selekcjoner 
w XXI wieku ma 
największe szanse na 
objęcie kadry

Szans raczej nie mają wielkich…
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fot. soccer.ru

Radosław  Kuchar-
ski  nie  jest  już 
dyrektorem  spor-
towym Legii War-

szawa.  Kontrowersyjnego 
działacza  zastąpi  legen-
darny zawodnik Legii i re-
prezentacji  Polski,  Jacek 
Zieliński.
Radosława  Kuchar-

skiego  kibice  i  eksperci 
krytykowali  za  fatalny  ich 
zdaniem skauting  i   błędy 
w  komunikacji.  Należał 
do  najbardziej  zaufanych 
pracowników 
prezesa  Le-
gii  Dariusza 
Mioduskiego. 
M i s t r z ow i e 
Polski  zaj-
mują  jednak 
po pierw-
szej  rundzie 
przedostatnie 
miejsce  w  ta-
beli Ekstraklasy. W efekcie 
klub  dyrektora  zwolnił. 
Jego następcą został Jacek 
Zieliński.
„Legia  Warszawa  infor-

muje, że od 27 grudnia sta-
nowisko  dyrektora  spor-
towego  klubu  obejmuje 
Jacek Zieliński. Jacek Zie-
liński  z  klubem  związany 
jest od 1992 roku. W nowej 
roli  będzie miał  pełną  de-
cyzyjność  i  odpowiedzial-

ność za cały pion sportowy, 
w  tym  obszar  pierwszej 
i  drugiej  drużyny,  skau-
tingu,  akademii,  politykę 
transferową  i  trenerską” 
– poinformował klub.
Jacek Zieliński to legen-

darny  obrońca  Legii  i  re-
prezentacji Polski. W Bia-
ło-Czerwonych  barwach 
zadebiutował  w  wieku  28 
lat w  1995  roku. Mimo  to 
rozegrał 60 spotkań, strze-
lił  jedną  bramkę.  Zagrał 
na  mistrzostwach  Świata 

w  Korei 
P o ł u -
d n i o w e j 
i  Japonii 
w 2002 
roku.  Po-
ż e g n a l -
ny mecz 
r o z e g r a ł 
w  listopa-
dzie  2003 

roku  z  Włochami  (3:1). 
Z Legią wygrał ligę w sezo-
nie 1992/93 (tytuł odebra-
ny), mistrz Polski 1993/94, 
1994/95  i  2001/2002. 
Grał  w  Lidze  Mistrzów 
w sezonie 1995/96. Potem 
był  trenerem, m.  in.  Legii 
Warszawa,  Koronie  Kiel-
ce, Lechii Gdańsk. Był asy-
stentem  w  reprezentacji 
Polski  oraz  selekcjonerem 
młodzieżówki.

legenda klubu 
dyrektorem 
sportowym

Gdyby  ktoś  12 miesię-
cy  temu  powiedział 
to kibicom Legii, nie 
uwierzyliby.  Legia 

zdobyła  tytuł  mistrza  Polski. 
Jest  absolutnym  rekordzistą. 
W  wielkim  stylu  awansowała 
do Ligi Europy. Ale zanotowa-
ła  rok  najgorszy  w  swojej  hi-
storii… Zespół zajmuje przed-
ostatnie,  17. Miejsce w  tabeli. 
Notuje  kolejne  porażki.  Nie 
pomogły  zmiany  trenerów. 
Czesław  Michniewicz  zaczął 
kapitalnie,  ale  tracił  szatnię. 

Marek  Gołębiewski  przenie-
siony  z  rezerw  nie  poradził 
sobie  z  pierwszym  zespołem. 
A  Aleksandar  Vuković  dopie-
ro zaczął. Wygrał z Zagłębiem 
4:0.  I  przegrał  u  siebie  z  Ra-
domiakiem.  Co  dalej?  Kibice 
są wściekli. Drużyna w rozsyp-
ce.  Prezes  jest  dziś  delikatnie 
mówiąc  na  cenzurowanym. 
Jaskółką zmian ma być odwo-
łanie Radosława Kucharskiego 
z  funkcji  dyrektora  sportowe-
go klubu oraz powołanie na to 
stanowisko  klubowej  legen-

dy –  Jacka  Zielińskiego.  Przy 
obecnym  potencjale  Legia  po 
prostu nie może spaść. Jednak 
to nie o utrzymanie miała wal-
czyć. Zespół  z Warszawy miał 
grać  o  Ligę  Mistrzów.  A  dziś 
ostatnią,  wyboistą  ścieżką 
w  ogóle  do  gry  w  pucharach 
jest  puchar  Polski.  A  tak  złe-
go  sezonu  Legia  nie  grała  ni-
gdy.  Spadła  przed  wojną  (ale 
wyniki  były  lepsze).  Ostatni 
raz  przed  spadkiem  broniła 
się  w  sezonie  1991/92.  30  lat 
temu…

RADOSłAW KuchARSKI ODchODZI 
Z LEGII

mISTRZOSTWO, EuROPA I… STREFA SPADKOWA

Koszmarny rok 
z przepięknym początkiem

Marek Papszun, trener 
Rakowa Częstochowa 
odrzucił ofertę Legii 
Warszawa – poinfor-

mował portal weszlo.com. Teraz 
najpewniej przedłuży  umowę z Ra-
kowem Częstochowa. Jak informuje 
portal trener chce jednak  poczekać 
z decyzją do 19 stycznia. Tego dnia 

Polski Związek Piłki Nożnej wybierze 
nowego selekcjonera reprezentacji 
Polski. Papszun jest jednym z głów-
nych polskich  kandydatów. 
Za to z klubu chce odejść napastnik 
Mahir Emreli. Był jednym z dwóch 
zawodników pobitych przez fanów, 
którzy wpadli do autokaru z legioni-
stami po meczu z Wisłą Płock. Jak 

informuje portal Weszlo.com Emre-
li ma zamiar odejść z drużyny, po-
nieważ jest zniszczony psychicznie 
po ataku. Miał wynająć prawnika. 
I przysłać do klubu pismo, w którym 
twierdzi, że nie pojawi się na zgrupo-
waniu Legii. Klub nie zamierza od-
puszczać Azerowi, który ma z Legią 
ważny kontrakt. 

Do zespołu wraca Maciej Rosołek. 
Jak poinformował klub wypożyczenie 
młodego napastnika do Arki Gdynia 
zostało skrócone. Zawodnik wraca 
na Łazienkowską.

fot. W
ikim

edia

  mEDIA O LEGII

lat temu w 1992 
roku Jacek 
Zieliński związał 
się z legią 
warszawa. jest 
legendą klubu 
z łazienkowskiej

30

Papszun odrzucił ofertę, 
Emreli chce odejść, wraca rosołek

mahir Emreli zaczął świetnie, potem było 
gorzej…

Kontuzje najlepszych 
– Bartosza Kapustki, czy 
Artura Boruca (na zdj.), 
brak wzmocnień i krótka 
ławka, to tylko niektóre 
powody kryzysu


