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Mord w pralni na Gocławiu był jednym z najbardziej szokujących zdarzeń na prawym brzegu Wisły w roku 2021. Syn zabił ojca, z którym prowadził pralnię. 
Powód? Starszy mężczyzna zwrócił młodszemu uwagę, że ten… źle pierze dywan. Sprawca okazał się niepoczytalny. Najprawdopodobniej nie pójdzie do 
więzienia, ale zamkniętego zakładu. 

Był piątek, 7 maja. 
W  pralni przy ulicy 
Bora-Komorowskie-
go 4 (tuż koło bazar-

ku Gocław Pętla) rozegrał się 
dramat. Najpierw ludzie usły-
szeli krzyki, dziwne trzaski. 
Wezwali policję. Funkcjona-
riusze przyjechali na miej-
sce, zastali zabarykadowane 
drzwi.  Wezwali na pomoc 
strażaków, którzy  otworzyli 
pralnię. Wtedy wybiegł z niej 
zakrwawiony mężczyzna, 
który rzucił się z nożem na 
policjantów. Gonił jednego 
z nich. Pozostali funkcjona-
riusze użyli broni. Ani strzały 
ostrzegawcze, ani wezwania 

słowne nie przemawiały do 
agresora. W końcu policjanci 
strzelili w nogi 37-latka, który 
upadł i został obezwładnio-
ny. Okazało się, że jest ranny. 
Trafił do szpitala, gdzie został 
wprowadzony w stan śpiączki 
farmakologicznej. Policjanci 
przeszukując pralnię dokona-
li makabrycznego odkrycia. 
Znaleźli zakrwawione zwłoki 
mężczyzny. Jak się okazało, 
ofiara to 73-letni właściciel 
pralni. A agresywny 37-latek 
to jego syn. Pralnię prowadzi-
li obaj. Prokuratura wszczęła 
śledztwo.

Już pierwsze ustalenia były 
wstrząsające. Według świad-

ków 73-latek miał zwrócić 
synowi uwagę, że źle pierze 
dywan. Doszło do awantu-
ry, w wyniku której młodszy 
mężczyzna wyciągnął nóź 
i kilkanaście razy dźgnął ojca 
nożem. Niestety – starszy 
pan, choć usiłował się bronić, 
nie przeżył. Młodszy mężczy-
zna potem jeszcze zaatako-
wał policjantów.  Jak ujawnili 
w maju śledczy, sekcja zwłok 
wykazała, że starszy pan zo-
stał kilkanaście razy ugodzo-
ny nożem. Rozpaczliwie się 
bronił. Dwa ciosy były jednak 
śmiertelne. Przez kilkanaście 
dni stan 37-latka nie pozwalał 
na jego przesłuchanie. Udało 

się to dopiero we wtorek, 18 
maja. Jak ujawniła prokura-
tura, mężczyzna przyznał się 
do winy, złożył obszerne  wyja-
śnienia. Wszystko wskazywało 
na to, że mężczyzna odpowie 
za zabójstwo, za co grozi kara 
nawet dożywotniego więzie-
nia. Sprawcę musieli jednak 
zbadać biegli psychiatrzy. 
Szczególnie, że w przeszłości 
leczył się on psychiatrycznie. 
W październiku Radio Dla 
Ciebie biegli uznali, że 37-la-
tek był w chwili zbrodni nie-
poczytalny.

Niepoczytalność – wbrew 
obiegowej opinii – nie musi 
być stwierdzona automatycz-

nie w przypadku choroby psy-
chicznej, choć jest z nią zwią-
zana. Poczytalność oznacza 
świadomość własnego postę-
powania. Czy w chwili śmierci 
sprawca wiedział, co robi. Bie-
gli mogą uznać, że osoba była 
poczytalna (wtedy odpowiada 
normalnie), częściowo niepo-
czytalna (wtedy wyrok może 
być łagodniejszy) bądź niepo-
czytalna (wtedy nie odpowia-
da karnie).

(źródło: NTW, RDC)
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Na koniec roku 
Zarząd Dróg 
Miejskich po-
chwalił się za-

zielenieniem ulic w War-
szawie. Wśród nich także 
zmianami ulicy Stalowej 
na Pradze-Północ.

Drogowcy wyremonto-
wali ulicę Stalową na od-
cinku między Inżynierską 
a Szwedzką. 
Zdjęli płyty 
c h o d n i k o w e 
i fragmenty as-
faltu, a w ich 
miejscu po-
sadzili rośli-
ny.  80 horten-
sji bukietowych, 
311 sztuk ognika szkar-
łatnego, 926 śnieguliczek 
Chenaulta, 2190 wiśni kar-
łowej 5316 krzewów irgi 
błyszczącej. A także drze-
wa – 34 robinie akacjowe. 
Zazielenianie ulic budzi 
czasem kontrowersje, 
gdy nowe drzewa mają na 
przykład przykrywać za-
bytki. Jednak w przypadku 
ulicy Stalowej jest inaczej. 
Robinie akacjowe rosły 
tam i przed laty, a drzewa 
doskonale wkomponowują 

się w układ przestrzenny 
okolicy. Drogowcy wy-
remontowali Stalową na 
odcinku Inżynierska – 
Szwedzka. Jak informuje 
ZDM, od  2020 r. działa 
tam strefa płatnego par-
kowania dla samochodów. 
Miasto wyznaczyło miejsca 
do parkowania na jezdni. 
Od tego czasu betonowe 

płyty w świe-
tle drzew nie 
były potrzeb-
ne: „Usunę-
liśmy je, jak 
również te 
w narożni-
kach skrzy-
żowań, gdzie 

zgodnie z przepisami i tak 
nie można parkować. Po 
pierwsze, poszerzone zo-
stały misy istniejących 
drzew, dzięki czemu będą 
one miały lepsze warunki 
do życia. Po drugie, zna-
leźliśmy miejsce na wiele 
nowych roślin. Warto pa-
miętać, że efektywna sze-
rokość chodnika dla pie-
szych praktycznie się przy 
tym nie zmieniła” – infor-
mują drogowcy.

(źródło: ZDM)

zdm chwali się 
„zieloną stalową”

Chwile grozy przeżył 
kierowca miejskiego 
autobusu, który jechał 
wieczorem na pętlę 

przy rondzie Wiatraczna. Pod 
koniec kursu zaatakowali go 
dwaj agresywni pasażerowie.

Była 22.00, wieczór przed-
sylwestrowy. Autobus linii 183 
jechał na rondo Wiatraczna, 
na pętlę przy ul. Grochowskiej 
207. W pojeździe kierowca zo-
stał zaczepiony przez dwóch 
młodych ludzi. Wyzywali go, 

grozili pobiciem. Uderzali 
w okna i kopali drzwi autobu-
su. Gdy mężczyzna podjechał 
na pętlę do pojazdu wszedł… 
patrol Straży Miejskiej. Funk-
cjonariusze przeprowadzali 
właśnie kontrolę pętli autobu-
sowej.

Jak informuje Straż Miej-
ska, kiedy strażnicy weszli do 
pojazdu, młodzi ludzie uciekli 
na koniec autobusu. Próbowa-
li otworzyć drzwi, szarpali je 
i kopali w szybę. Funkcjona-

riusze szybko ich obezwładnie-
ni. 19-latek był nadal agresyw-
ny i usiłował zbiec, strażnicy 
zastosowali wobec niego kaj-
danki. 28-latek oczekiwał na 
przyjazd wezwanego patrolu 
policji. Nieco uspokojony kie-
rowca autobusu poinformo-
wał funkcjonariuszy, że złoży 
zawiadomienie o znieważeniu 
i groźbach karalnych. Na miej-
sce przyjechał patrol policji, 
który zajął się już zatrzymany-
mi – informuje Straż Miejska.

ROK REMONTóW dZIELNIcY

AGRESjA W NOc PRZEdSYLWESTROWą

kurs grozy na rondzie 
wiatraczna

Jedną z ważniejszych – wg sa-
mych drogowców –  inwestycji 
drogowych po stronie praskiej 
był remont „obwodnicy” Go-

cławia na Pradze-Południe.
„Obwodnica” Gocławia to ulice Meis-
snera, Umińskiego i Abrahama. Jak 
pisze ZDM, „u progu 2021 r. obraz 
ulic Meissnera i Umińskiego był na-
stępujący: prawe pasy zajęte przez 
zaparkowane samochody, które kie-

rowcy zatrzymywali również tuż przed 
przejściami dla pieszych, obniżając 
poziom bezpieczeństwa. U progu 
2022 r. prawe pasy są tam zato-
kami postojowymi, a przechodniów 
wkraczających na zebry separują od 
aut obszary wyłączone z ruchu, któ-
re w przyszłości staną się ogrodami 
deszczowymi – informuje ZDM. Dro-
gowcy uporządkowali parkowanie, wy-
znaczyli pasy dla rowerów, wymienili 

nawierzchnię na a na ul. Meissnera. 
Trwają prace na ul. Abrahama.
O Stalowej pisaliśmy wielokrotnie. 
Jak przypomina ZDM, między In-
żynierską a Szwedzką drogowcy 
posadziliśmy 34 drzewa (robinie 
akacjowe) i 8857 takich roślin jak 
hortensja bukietowa, ognik szkarłat-
ny, śnieguliczka Chenaulta, wiśnia 
karłowa i irga błyszcząca.

(źródło: ZDM)
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  GOcłAW ► PRAcE NA uMIńSKIEGO, MEISNNERA, AbRAhAMA

odmieniona „obwodnica” gocławia

drzewa i tysiące 
roślin zasadzili 
drogowcy 
na stalowej

34

Remont obwodnicy Gocławia był jednym 
z większych na Pradze-Południe

Kierowca został zaatakowany, 
gdy autobus podjeżdżał 
na rondo Wiatraczna
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stary i nowy rok trzaskowskiego
SZANSE STRAcONE I TE, KTóRE Są

W roku 2021 pre-
zydent Warszawy 
Rafał Trzaskow-
ski stracił ogrom-

ną szansę na zostanie już teraz 
liderem opozycji. Prezydent 
stolicy i wiceprzewodniczą-
cy Platformy Obywatelskiej 
wciąż ma jednak kilka atutów. 
Zdaniem wielu komentatorów 
wciąż może być kandydatem 
całej opozycji w wyborach pre-
zydenckich 2025 roku.

Rok temu wydawało się, że 
Rafał Trzaskowski jest faktycz-
nym liderem Platformy Obywa-
telskiej, kandydatem na lidera 
całej opozycji. W wyborach 
prezydenckich uzyskał kapital-
ny wynik. Ponad 10 milionów 
głosów. Nieznacznie przegrał 
z Andrzejem Dudą. Bił jednak 
rekordy poparcia. W roku 2021 
sytuacja się zmieniła. Prezy-
dent stolicy bardzo długo budo-
wał swój ruch społeczny. W lip-
cu do polskiej polityki wrócił 
Donald Tusk i to on został lide-
rem Platformy Obywatelskiej. 
– Pierwsza część roku, a w za-
sadzie już nawet druga połów-
ka 2020, była przez Rafała cał-
kiem zmarnowana – mówi nasz 
informator, działacz Platformy 
Obywatelskiej. – Za długo zbie-
rał się do tworzenia swojego 
ruchu. Do tego doszły czynniki 
obiektywne, takie jak pande-
mia. Czy awaria Czajki, za którą 
prezydent nie odpowiada, ale 

sprawa była mu przypisywana. 
W końcu przyjechał Tusk i on 
zgarnął całą pulę – mówi nasz 
rozmówca.

Zdaniem wielu komentato-
rów Trzaskowski został całko-
wicie zmarginalizowany. Jed-
nak inni eksperci przekonywali, 
że pogłoski o końcu prezydenta 

stolicy są mocno przesadzone. 
Profesor Jarosław Flis, socjolog 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przypominał, że Rafał Trza-
skowski jako prezydent stolicy 
ma władzę większą niż lider 
choćby największej partii. Poza 
tym zarządza organizmem 
porównywalnym z niedużym 

państwem. Może ten potencjał 
wykorzystać. – Końcówka roku 
była już lepsza. Mocno posta-
wił na Warszawę, przedstawił 
kilka projektów. Wydaje się, 
że w 2025 roku, gdy wahadło 
pójdzie mocno w lewo, a na-
stroje będą przeciwko PiS, Ra-
fał Trzaskowski ze swoją lewi-

cowo-liberalną agendą, mocną 
pozycją w stolicy może być na-
turalnym kandydatem opozycji 
na prezydenta RP. I ma szansę 
na wygraną. Wiele jednak zale-
żeć będzie od tego, jak będzie 
działać w nowym, 2022 roku 
– podsumowuje nasz rozmów-
ca, polityk PO.

Ci, którzy we Włochach płacili za gaz 231 
złotych miesięcznie, teraz zapłacą… 1500. 
To efekt przyszłorocznych podwyżek. 
Drożyzna w wersji hard. Przychodnia miejska, 
która płaciła 112 tysięcy złotych za gaz, dziś 
płacić ma 880 tysięcy.
„Podwyżka cen gazu na 2022 rok ma wy-
nieść ok 54% ?A co powiecie na podwyżkę  
815 %? Nasza miejska przychodnia zdrowia 
w 2021 r płaciła 112 tys zł rocznie. W 2022 
ma płacić 880 tys. Czy w @warszawa PGNiG 
postanowiło ustanowić nowy rekord droży-
zny?” – ostro skomentowała Renata Kaznow-
ska, wiceprezydent stolicy.
Nie jest to jedyna drastyczna podwyżka cen. 

Jak powiedziała wiceprezydent w Radiu Dla 
Ciebie najbardziej drastyczną podwyżkę 
otrzymał ZGN Włochy. Mieszkańcy tego te-
renu płacili 231 złotych 34 grosze (do grud-
nia). Teraz (od stycznia) zapłacą 1500 zło-
tych i 2 grosze. A tarcza antykryzysowa ich 
nie obejmie. Zdaniem opozycji winny droży-
zny jest rząd. Rząd twierdzi z kolei, że powo-
dem inflacji jest sytuacja międzynarodowa. 
Ekonomiści widzą problem bardziej złożony – 
faktycznie sytuacja międzynarodowa jest po-
wodem inflacji. Narodowy Bank Polski miał 
jednak instrumenty, by inflację zatrzymać 
odpowiednio wcześnie podnosząc stopy pro-
centowe. Zrobił to jednak zbyt późno.

Płacili 231 złotych, zapłacą ponad 1500!
dRASTYcZNE POdWYżKI cEN GAZu

ceny za gaz będą z Nowym Rokiem znacznie wyższe

fot. Pixabay
fot. W

ikipedia

Rafał Trzaskowski musiał ustąpić donaldowi Tuskowi. Ale wciąż może być kandydatem opozycji na prezydenta RP 
w 2025 roku
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Wsie (niektóre ponownie) 
zostaną miastami!

już Od NOWEGO ROKu

Cegłów, Nowe Miasto 
i Jedlnia-Letnisko – 
to trzy nowe miasta 
w województwie ma-

zowieckim. Te miejscowości 
od 1 stycznia zyskają pra-
wa miejskie. W całym kraju 
będzie to 10 nowych miast 
w siedmiu województwach – 
kujawsko-pomorskim, lubel-
skim, łódzkim, mazowieckim, 
świętokrzyskim, śląskim, wiel-
kopolskim.

Aby miejscowość zyskała 
prawa miejskie musi spełnić 
kilka podstawowych warun-
ków. Infrastrukturalnych (sieć 
wodociągowa i ciepłownicza) 
czy społecznych (większość, 
powyżej 2/3 mieszkańców 
musi pracować poza rolnic-
twem).

Jak pisaliśmy, w ubiegłym 
roku prawa miejskie na Ma-
zowszu zyskały trzy miejsco-
wości: Sochocin, Solec nad 
Wisłą i Wiskitki. W tym roku 
adres zamieszkania ze wsi na 
miasto bez przeprowadzki 
również zyskali mieszkańcy 
trzech miejscowości z wo-
jewództwa mazowieckiego. 
Łącznie dziesięciu w skali 
kraju. W województwie ma-
zowieckim od 1 stycznia mia-
stami staja się Cegłów, Nowe 
Miasto i Jedlnia-Letnisko.

Cegłów – prawa od króla Zyg-
munta III

Cegłów jest stolicą gminy, 
znajduje się w powiecie miń-
skim. By  osadą wzmiankowa-
ną już w XVI wieku, wzbogacił 
się na produkcji cegieł. W wie-
ku XVII w 1621 roku król Zyg-
munt III Waza nadał osadzie 
prawa miejskie. Po rozbiorach 
i upadku Księstwa Warszaw-
skiego miasto rządowe Króle-
stwa Kongresowego. Położone 
było w powiecie siennickim, 
obwodzie stanisławowskim 
województwa mazowieckiego. 
Po upadku Powstania Stycz-
niowego, jak wiele polskich 
miast Cegłów utracił prawa 
miejskie. Na początku XX 
wieku Cegłów stał się drugim 
po Płocku ośrodkiem ruchu 

religijnego mariawitów. W la-
tach 1975–1998 miejscowość 
należała administracyjnie do 
województwa siedleckiego, od 
1999 znajduje się w powiecie 
mińskim, województwie ma-
zowieckim. 1 stycznia odzyska 
prawa miejskie.

Nowe Miasto – lokacja miejska 
w XV wieku

Jeszcze starsze jest Nowe 
Miasto, w gminie Nowe Mia-
sto, w powiecie płońskim, 
w województwie mazowiec-
kim nad rzeką Soną. Stąd al-
ternatywna nazwa – Nowe 
Miasto nad Soną. To miej-
scowość wypoczynkowa. Mia-
stem była jeszcze wcześniej 
niż Cegłów –  lokację miejską 
uzyskało Nowe Miasto w 1420 
roku. I także zostało zdegra-
dowane w 1870 roku. Miasto 
królewskie Korony Królestwa 
Polskiego w województwie 
mazowieckim. Do 1954 roku 
siedziba wiejskiej gminy Mo-
dzele. W latach 1975–1998 
miejscowość należała do woje-
wództwa ciechanowskiego. Od 
1998 roku w mazowieckim.

Jedlnia-Letnisko, łowiecki 
folwark króla Jagiełły

Równie starą, choć nie-
miejską historię ma położo-
na w powiecie radomskim 
Jedlnia-Letnisko, siedziba 
gminy o tej samej nazwie. Do 
1917 roku wieś nosiła nazwę 
Mokrzec-Swoboda. W odróż-
nieniu od Cegłowa i Nowego 
Miasta miejscowość nigdy nie 
była miastem. Ale miała boga-
tą historię. W XIV wieku król 
Władysław Jagiełło miał tu 
swój łowiecki folwark. W 1387 
roku, specjalnym przywile-

jem, uwolnił mieszkańców od 
danin. Uczynił ich łowcami 
królewskimi, pomocnymi przy 
polowaniu. Wieś od 1917 roku 
nosi nazwę Jedlnia-Letnisko. 
Powstawały tam domy letni-
skowe na wzór podwarszaw-
skich świdermajerów. W la-
tach 1945-1975 miejscowość 
należała do województwa kie-
leckiego. W latach 1975-1998 
do radomskiego. Od 1998 roku 
po reformie administracyjnej 
została włączona została do 
województwa mazowieckiego. 
Teraz pierwszy raz w historii 
zyskuje prawa miejskie.

10 nowych miast w Polsce
W całej Polsce miastami zo-

stanie dziesięć miejscowości. 
Będą to: Pruszcz – w gminie 
Pruszcz, w powiecie świeckim, 
w województwie kujawsko-po-
morskim. Izbica – w gminie 
Izbica, w powiecie krasnostaw-
skim, w województwie lubel-
skim. Lutomiersk – w gminie 
Lutomiersk, w powiecie pa-
bianickim, w województwie 
łódzkim. Bolimów – w gminie 
Bolimów, w powiecie skier-
niewickim, w województwie 
łódzkim. Cegłów – w gminie 
Cegłów, w powiecie mińskim, 
w województwie mazowiec-
kim. Nowe Miasto – w gmi-
nie Nowe Miasto, w powiecie 
płońskim, w województwie 
mazowieckim. Jedlnia-Letni-
sko – w gminie Jedlnia-Let-
nisko, w powiecie radomskim, 
w województwie mazowiec-
kim. Iwaniska – w gminie 
Iwaniska, w powiecie opatow-
skim, w województwie święto-
krzyskim. Olsztyn – w gminie 
Olsztyn, w powiecie często-
chowskim, w województwie 
śląskim. Kaczory – w gminie 
Kaczory, w powiecie pilskim, 
w województwie wielkopol-
skim. Ogółem – jedno nowe 
miasto w województwie ku-
jawsko-pomorskim, jedno 
w lubelskim, dwa w łódzkim, 
trzy w mazowieckim, jed-
no w świętokrzyskim, jedno 
w śląskim, jedno w wielkopol-
skim.

Nowe Miasto będzie na nowo... miastem

cegłów odzyskuje prawa miejskie

jedlnia Letnisko stanie się miastem

Cegłów i Nowe Miasto 
miały już prawa miejskie 

i setki lat tradycji. Po 
Powstaniu Styczniowym 
miastami być przestały. 

Teraz będą nimi ponownie. 
Podobnie jak Jedlnia-
Letnisko, która jednak 

prawa miejskie uzyska po 
raz pierwszy

zdjęcia W
ikipedia
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Ciężki los 
przedsiębiorców

(nie)udany wielki powrót?

MIędZY dROżYZNą A POLSKIM łAdEM

Koniec roku 
upłynął pod 
znakiem wzro-
stu cen. Bez 

wątpienia będzie to też 
jeden z głównych tema-
tów 2022 roku. Wróciła. 
Po latach, gdy wydawa-
ła się złym wspomnie-
niem, a przez niektórych 
publicystów była wręcz 
chwalona, inflacja znów 
stała się problemem Eu-
ropy i Polski. W ślad za 
nią galopująco rosną 
ceny. Drożyzna jest pro-
blemem, który bezpo-
średnio dotyka zarówno 
tak zwykłych Polaków, 
jak i największe firmy. 
A także stanowi jeden 
z czynników, który może 
mocno zachwiać noto-
waniami rządzących. Oni 
sami tłumaczą, że wzrost 
cen zależy nie od nich, 
ale od sytuacji międzyna-
rodowej. Opozycja z kolei 
obwinia rząd. Eksperci 
racje wypośrodkowują. 
Ich zdaniem czynniki 
międzynarodowe miały 
oczywiście wpływ na to, 

co się dzieje. Jednocze-
śnie jednak rząd przespał 
sytuację, nie reagując na 
czas, gdy inflację moż-
na było już przewidzieć. 
Teraz kluczowe będą 
podwyżki stóp procen-
towych, które mają in-
flację zdławić. A także 
tarcze antyinflacyjne. 
Narzędzie to nie pomoże 
jednak w walce z samą 
inflacją. Może natomiast 
ograniczyć jej negatyw-
ne społeczne skutki. Bez 
wątpienia jednak dro-
żyzna będzie jednym 
z głównych tematów 
w 2022 roku. W najtrud-
niejszej sytuacji są polscy 
drobni przedsiębiorcy. 
PiS buduje państwo so-
cjalne, z przewagą firm 
państwowych. O rozwią-
zaniach dla przedsiębior-
ców ze strony głównych 
sił opozycyjnych na razie 
nie słychać. Podobnie jak 
o budowie zapowiadanej 
kilka miesięcy temu no-
wej chadecji, która miała 
dać rozwiązania dla pol-
skich firm.

Donald Tusk wra-
cający na białym 
koniu, przejmujący 
władzę w opozy-

cji a potem pokonujący PiS 
i rządzący krajem – to ma-
rzenie wyborców opozycji. 
W lipcu były premier wrócił. 
Z jakim skutkiem?  

Były premier i były szef 
Rady Europejskiej wrócił 
– został liderem Platformy 
Obywatelskiej. Odniósł czę-
ściowy sukces. Uporządko-
wał sytuację wewnętrzną 
w przeżywającym kryzys 

ugrupowaniu. Wygrał rywa-
lizację z Rafałem Trzaskow-
skim, potem zmarginalizo-
wał polityków partii, którzy 
odwiedzili słynne urodziny 
redaktora Roberta Mazurka. 
W partii rządził i dzielił, do 
tego zatrzymał sondażowy 
zjazd PO w dół. Platofma 
pod jego wodzą nawet odbi-
ła nieco w sondażach. Stała 
się siłą numer jeden po stro-
nie opozycyjnej. Wzrost ten 
jednak mocno wyhamował. 
Nie ma szans na pełne zdo-
minowanie ugrupowań opo-

zycyjnych, ani też nie bar-
dzo jest w stanie zjednoczyć 
wokół siebie całą opozycję. 
Zdaniem sporego grona eks-
pertów szansą na wygraną 
opozycji jest dziś nie jej siła, 
ale problemy PiS – droży-
zna, rozłam w samym obozie 
władzy. W sondażach nawet 
zwolennicy opozycji przy-
znają, że nie jest ona dziś 
zdolna do przejęcia władzy. 
Dlatego wcześniejsze wybo-
ry, o których mówi się coraz 
częściej nie muszą być wcale 
na rękę opozycji.

PreZydent 
wetuje LeX tVn
Prezydent Andrzej Duda zaweto-

wał ustawę medialną, zwaną po-
tocznie  lex TVN. „Decyzja została 
podjęta. Odmawiam podpisania 

nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do po-
nownego rozpatrzenia. Wetuję ją” – mówił 
prezydent Andrzej Duda. Powołał się na 
polsko-amerykańską umowę o swobodzie 
działalności gospodarczej. – Rozważałem 
kwestię ochrony prawa własności, kwestię 
ochrony swobody działalności gospodar-
czej, kwestię ochrony interesów i kwestię 
tejże polsko-amerykańskiej umowy – mó-

wił Andrzej Duda. I właśnie dlatego jest 
weto, a nie skierowanie ustawy do Trybu-
nału Konstytucyjnego. TK nie zajmuje się 
bowiem kwestiami umów handlowych. 
Osobną kwestią jest to, że stacja dopiero 
co dostała koncesję. Mówimy o spółce, któ-
ra niedawno uzyskała koncesję. Państwo 
udzieliło zgody na emisję telewizyjną. Trze-
ba sobie zadać pytanie, w jakim stopniu jest 
to uderzenie w coś co nazywamy interesa-
mi w toku, w prawa, które zostały dobrze 
nabyte zgodnie z prawem” – pytał Andrzej 
Duda.

SENSAcjA NA KONIEc ROKu

TuSK NA NOWO LIdEREM PO

Decyzja prezydenta to 
nowy etap w relacjach 

Pałacu Prezydenckiego 
i Nowogrodzkiej?

fot. M
arcin Białek/W

ikipedia

fot. Platform
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atelska R
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Wieczór wyborczy 2011 roku. donald Tusk triumfował po 
raz drugi wygrywając wybory parlamentarne. dziesięć lat 
później wrócił, uratował partię, ale wciąż jest daleko do 
odbudowania dawnej potęgi
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PANdEMIA, ATAK NA GRANIcY, ZMIANY W NIEMcZEch I uSA

niespokojny rok na świecie

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

Świat kolejny rok zmagał się 
z pandemią wirusa SARS-
-cOV-2, na wschodniej grani-
cy unii Europejskiej i NATO 
mamy wojnę hybrydową ze 
strony Rosji i białorusi, kry-
zys humanitarny. Zmienia 
się globalny układ sił – uSA 
przerzuca zainteresowa-
nie z Europy na rywalizację 
z chinami. W Niemczech po 
16 latach zmieniła się wła-
dza. Świat nie był w 2021 
roku spokojny. 

Niemcy są naszym naj-
ważniejszym partne-
rem handlowym. Zaś 
Polska dla Niemiec 

jest jeśli chodzi o wymianę 
gospodarczą ważniejsza niż 
Rosja. A więc każde zmiany 
władzy w RFN powinny bu-
dzić nad Wisłą zainteresowa-
nie. W roku 2021 doszło do 
wielkiego przemeblowania 
niemieckiej sceny politycz-
nej. Wybory wygrali socjal-
demokraci z SPD, dotychczas 
rządząca koalicja CDU-CSU 
zajęła drugie miejsce, ale 
z najgorszym wynikiem w hi-
storii. W parlamencie znaleź-
li się też Zieloni, liberałowie 
z FDP, alternatywna prawica 
z AFD, postkomuniści z Linke. 

Ostatecznie po długich nego-
cjacjach koalicję zawarły SPD-
-Zieloni-AFD. Kanclerzem zo-
stał Olaf Scholz z SPD. Nowy 
rząd jest bardziej proeuropej-
ski (promuje oficjalnie ideę 

państwa Europa), mocniej le-
wicowy, ale wydaje się też bar-
dziej asertywny w stosunku do 
Federacji Rosyjskiej.

Prawie rok temu, 6 stycznia 
2021 roku demokrata Joe Bi-

den został zaprzysiężony na 
nowego, czterdziestego szó-
stego wiceprezydenta  Stanów 
Zjednoczonych. Zastąpił repu-
blikanina, Donalda Trumpa. 
Na początku roku pytaliśmy, 

czy on i jego radykalnie lewi-
cowa wiceprezydent zmienią 
o 180 stopni politykę USA. 
Zgodnie z oczekiwaniami 
nowa administracja postawiła 
mocno na lewicową ideolo-
gię. Jednocześnie podobnie 
jak dla Trumpa dla Joe Bide-
na kluczowa jest rywalizacja 
z Chinami. A co za tym idzie 
nastąpiła zmiana relacji z Ro-
sją, na zdecydowanie bardziej 
pragmatyczne. Amerykanie  
stawiają na ważniejszą z ame-
rykańskiego punktu widzenia 
rywalizację z Chińską Re-
publiką Ludową. To będzie 
walka o prymat na świecie. 
W Europie USA stawiają zde-
cydowanie nie tyle na Rosję co 
na Niemcy. Wg sporej grupy 
ekspertów polska racja sta-
nu po wyjściu Wlk. Brytanii 
z Unii Europejskiej wyma-
ga poprawnych stosunków 
i z USA i z Niemcami. A te 
ostatnio pozostawiały wiele 
do życzenia. Z pozostałych 
wydarzeń oczywiście należy 
wspomnieć o fizycznym ataku 
ze Wschodu na granicę NATO 
i UE, czyli granicę Polską. Kry-
zys uchodźczy wywołany przez 
Putina i Łukaszenkę. Oraz 
w skali globalnej kolejne fale 
wirusa SARS-COV-2. 

Prezydent joe biden objął urząd na początku roku

fot. dom
ena publiczna
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STAłO SIę. PAuLO SOuSA ucIEKł Z REPREZENTAcjI POLSKI

OLAł kAdrę 
PrZed bArAżAMi

Reprezentacja została bez 
selekcjonera przed meczami 

barażowymi o awns do mundialu

Mówił o wizji, rozwoju, perspektywach i walce o awans do mistrzostw Świata w Katarze. Przygotowaniach do baraży z Rosją i ewentualnie 
ze zwycięzcą spotkania Szwecja – czechy. Gdy pojawiły się doniesienia o przejściu do brazylijskiego klubu zaprzeczał. W końcu w drugi 
dzień świąt okazało się to ściemą. Sousa odchodzi reprezentacji Polski. biało-czerwoni przed decydującymi o awansie do MŚ zostają bez 
selekcjonera.

Po kilku dniach 
spekulacji w drugi 
dzień świąt wszyst-
ko stało się jasne. 

Paulo Sousa ma zostać tre-
nerem Flamengo Rio De 
Janeiro. Wielkiego klubu 
z Brazylii, wielokrotnego 
triumfatora Copa Liberta-
dores (południowoamery-
kańskiego odpowiednika 
Ligi Mistrzów). W rozmo-
wie z prezesem Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Ceza-
rym Kuleszą Portugalczyk 
miał użyć argumentu, że… 
to dobry moment na zmia-
nę. A więc wg selekcjonera 
dobrym momentem na zo-
stawienie kadry jest czas 
tuż przed barażami o mun-
dial! Informację o chęci 
odejścia Sousy potwierdził 
prezes PZPN.

„Dziś zostałem poinfor-
mowany przez Paulo So-
usę, że chce rozwiązać za 
porozumieniem stron kon-
trakt z @pzpn_pl z powodu 
oferty z innego klubu. To 
skrajnie nieodpowiedzial-

ne zachowanie, niezgodne 
z wcześniejszymi dekla-
racjami trenera. Dlatego 
stanowczo odmówiłem.” – 
napisał Cezary Kulesza na 
Twitterze.

PZPN wynajął już praw-
ników. Związek znalazł się 
w trudnej sytuacji. Odejście 
trenera przed najważniej-
szymi meczami elimina-
cji MŚ to spory problem. 
Zgoda na warunki Sousy 
nie wchodzi w grę. Z kolei 
pozostawienie na stano-
wisku człowieka, który nie 
chce pełnić funkcji nie ma 
sensu. Nie ma on już sza-
cunku i zaufania piłkarzy, 
działaczy, kibiców. Naj-
bardziej prawdopodobnym 
rozwiązaniem jest więc 
odejście Sousy i wywal-
czenie odszkodowania od 
portugalskiego szkoleniow-
ca.  A kluczową sprawą – 
błyskawiczne znalezienie 
następcy.

Paulo Sousa żenującym 
końcem fatalnie zapisuje 
się w historii polskiej pił-

ki nożnej. Odchodzi trzy 
miesiące przed meczami 
barażowymi, które zde-
cydują o awansie do mi-
strzostw Świata w Katarze. 
W pierwszym meczu Biało 
– Czerwoni zagrają w Mo-
skwie z Rosją. Jeśli wygra-
ją zagrają u siebie w finale 
baraży ze zwycięzcą meczu 
Szwecja – Czechy.

Paulo Sousa selekcjo-
nerem został w styczniu 
2021 roku. Zremisował 3:3 
z Węgrami, wygrał z Ando-
rą 3:0 oraz przegrał 1;2 na 

Wembley z Anglią (wszyst-
kie trzy mecze w ramach 
eliminacji MŚ), zremisował 
1:1 z Rosją i 2:2 z Isandią 
(spotkania towarzyskie), 
przegrał ze Słowacją 1:2, 
zremisował z Hiszpanią 1:1 
i przegrał ze Szwecją 2:3 
(faza grupowa Mistrzostw 
Europy).

Potem kadra Sousy wy-
grała z Albanią 4:1, San 
Marino 7:1 i zremisowała 
z Anglią 1:1 (trzy spotkania 
eliminacji MŚ). Następnie 
była wygrana z San Marino 
5:0, Albanią 1:0, wygrana 
z Andorą 4:1 oraz porażka 
z Węgrami 1:2 (wszystko 
w eliminacjach mundialu).

Dorobek portugalskiego 
szkoleniowca to awans do 
baraży MŚ i odpadnięcie 
z Euro. Wygrane tylko ze 
słabeuszami ale też dobre 
mecze i cenne remisy z po-
tęgami (Hiszpania, Anglia). 
Nowy Selekcjoner piłkar-
skiej reprezentacji Polski 
zostanie wybrany podczas 
najbliższego posiedzenia 

zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 19 stycznia. 

Na giełdzie nazwisk naj-
mocniejsze nazwiska to 
Adam Nawałka – były se-
lekcjoner, który z polską 
reprezentacją dotarł do 
ćwierćfinału mistrzostw 
Europy. Doskonale zna 
piłkarzy, ufają mu. Był też 
doskonałym piłkarzem, 
uczestnikiem MŚ w Argen-
tynie w 1978 roku. Po sła-
bym wyniku na mundialu 
w Rosji rozstał się z kadrą.

Drugim najczęściej wy-
mienianym nazwiskiem 
jest Czesław Michniewicz, 
który wywalczył mistrzo-
stwo Polski z Legią w 2021 
roku, prowadził młodzie-
żówkę.

Wysoko mają stać też ak-
cje szkoleniowca Rakowa 
Cżęstochowa, Marka Pap-
szuna. W środę, 29 grudnia 
PZPN ostatecznie rozzwią-
zał kontrakt z Paulo Sousą, 
który uciekł z zespołu. Por-
tugalczyk zapłaci wysokie 
odszkodowanie. fot. Pixabay

Nowym 
selekcjonerem 
najpewniej 
będzie Polak. Na 
giełdzie nazwisk 
najmocniejsze 
nazwiska to Adam 
Nawałka, Czesław 
Michniewicz, Marek 
Papszun 


