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Boimy się używać tego określenia, ale 
nie da się zaprzeczyć faktom. Od wyni-
ku tej wojny zależy przyszłość świata. Bo 
już nie będzie taki, jaki znamy. 

TO JEST 
PRZECIEŻ  
III WOJNA 
ŚWIATOWA!

KOMUKOMU
ZAWADZAZAWADZA      

NASZ NASZ 
LEWY?LEWY?

Pokazujemy, co do czego słu-
ży na pulpicie maszynisty. Jo-
asia już się przymierzyła, te-
raz spróbuj ty. Ale tylko na 
papierze :)

PokierujPokieruj
pociągiempociągiem

STR. 4-5

STR. 7

STR. 2

Wielu z nas ma poczucie, że nad-

ciąga jesień średniowiecza. Lu-

dzie albo nie mają pieniędzy na 

węgiel, albo mają, ale za to nie 

ma węgla. Prąd w górę, gaz w gó-

rę, ciągle się dowiadujemy o no-

wych przypadkach wyłączania 

dopływu energii w tej czy tamtej 

miejscowości. No po prostu ar-

mageddon! I właśnie dlatego po-

stanowiliśmy specjalnie dla was 

przeanalizować całą tę sytuację. 

Czy jest jakiś pomysł, żeby Po-

lacy nie marzli w zimie? Wiemy 

jedno – są różne opcje ratunko-

we, dzięki którym przyszłość nie 

rysuje się tak dramatycznie. Za-

praszamy do lektury!

CZY BĘDZIEMYCZY BĘDZIEMY
STRACH PRZED ZIMĄ BEZ WĘGLA, PRĄDU I GAZU NARASTA. 
JAK BĘDZIE NAPRAWDĘ?

KRÓLOWA 

NIE  
CHCE 
KAROLA TAJEMNICZA

IGA ŚWIĄTEK
Problem w tym, że książę Karol jest prawnym następ-
cą tronu. Brytyjczycy woleliby Williama, co zresztą 
jasno powiedzieli w badaniach opinii. Królowa też 
i najwyraźniej głowi się, co zrobić.

Zarzuca się mu, że nieładnie 
pograł z Bayernem. Teraz jest 
atakowany za to, że nie strze-
lił bramki w meczach Barce-
lony. Robert dokonał mo-
że najtrudniejszego wyboru 
w swoim życiu! 
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GRZAĆ?!GRZAĆ?!CZYMCZYM
MIELIMIELI



KRÓCEJ NIŻ
W INTERNECIE

Festiwal Kultury  
Żydowskiej
To będzie cały tydzień – od 19 do 
25 sierpnia w Grodzisku Ma-
zowieckim. Koncerty, pokazy, 
warsztaty kulinarne. A 21 sierp-
nia nastawcie się na piknik ro-
dzinny! Festiwal zaplanowano 
w kilku lokalizacjach. Wszel-
kie szczegóły oraz oczywi-
ście program znajdziecie na: 
festiwalkulturyzydowskiej.pl.

Kino za darmo 
W Podkowie Leśnej 13 sierp-
nia o godz. 20 obejrzycie film 
Agnieszki Holland „Szarla-
tan”. Za darmo i w plenerze, 
bo przed Pałacykiem Kasyno 
przy Lilpopa 18.

Kiermasz sztuki 
i rękodzieła 
W Blue City przy Al. Jerozolimskich 
179 od 18 do 20 sierpnia będzie moż-
na kupić biżuterię, antyki, niesamo-
wite ubrania i wyposażenie wnętrz. 
Oczywiście przy fontannie.

TO JEDZIEMY

Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Kochani! Oto 
pierwszy numer naszego bezpłatnego dwutygo-
dnika, który będzie się ukazywał co drugi wtorek 
przede wszystkim w pociągach WKD. Nie chcemy 
Wam proponować kolejnej typowo lokalnej gazety. 
Chcemy za to lokalnie zaproponować pismo, które 
porusza obok spraw Waszych małych ojczyzn tak-
że tematy globalne. Bo ogólnopolskie, bo między-
narodowe, bo będące kluczem do zrozumienia ota-
czającego świata. 

Nastały czasy, w których każdy z nas jest przebodźco-
wany zalewem informacji z najróżniejszych źródeł. 
My w „Wukadce” mamy ambicję, żeby porządko-
wać ten bałagan, dostarczać Wam inspiracji do bu-
dowania mądrego światopoglądu. Ale żeby nie było 
tak śmiertelnie poważnie, uspokajam, że śmiesznie 
też będzie. Zapraszam do lektury pierwszego nume-
ru. Zapraszam również na stronę www.wukadka.pl.

KOMENTARZ

Bezpłatna to nie 
znaczy banalna

JAN DOMANIEWSKI

Często w mediach wymienia 
się te dwa terminy, sugerując 
także, że drożyzna to efekt 
inflacji. Wychodzi z tego ma-
sło maślane, bo inflacja to nic 
innego jak... wzrost cen. Po ła-
cinie „inflatio” znaczy nadęcie, 
i słusznie, bo napompowane 
ceny widzimy teraz codzien-

nie. Warto jeszcze wiedzieć, 
że pełzająca inflacja nie prze-
kracza 5 proc., umiarkowana to 
5–10 proc., a galopująca, czyli 
taka jak teraz, to od 10 proc. 
w górę. Jest jeszcze hiper- 
inflacja przekraczająca 150 proc. 
W 1946 r. na Węgrzech inflacja 
wyniosła 41,9 biliarda proc.!

Gazeta bezpłatna WUKADKA ukazuje się co dwa tygodnie. Adres 
redakcji: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, tel. +48 503 430 440; 
redaktor naczelny Jan Domaniewski, redakcja: redakcja@wukadka.pl; 
dział reklamy: reklama@wukadka.pl
Wydawca: Yes We Can Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 War-
szawa, NIP: 527-29-00-039, Regon: 383932942, KRS: 0000796048

KONTAKT

NIE SKOŃCZY SIĘ

Niezależnie od tego, jak 
poważny jest stan zdro-
wia Putina ani jak dużo 
jeszcze sprzętu Zachód 
dostarczy Ukrainie, jed-
no jest pewne: mamy 
do czynienia z III wojną 
światową. W tym sensie, 
że jej wynik, jakikolwiek 
by był, zadecyduje o no-
wym układzie sił na świe-
cie. To nie jest konflikt, 
który wygaśnie. Zakoń-
czy się dramatycznie! 

„Żeby było tak, jak by-
ło” – wydaje się, że takie 
właśnie marzenie miało 
wielu europojskich dy-
plomatów na samym po-
czątku agresji Rosji na 
Ukrainę. Nie doceniali 
tej wojny, niezależnie jak 
strasznie by to zabrzmia-
ło. Tymczasem sprawa 
jest przerażająco prosta: 
albo z mapy świata znik-
nie Ukraina i w konse-
kwencji Polska, Litwa, Ło-

twa, Estonia itd., albo Ro-
sja – taka jaką znamy od 
setek lat. Problem w tym, 
że innej nie znamy, zresz-
tą ten gigantyczny kraj 
chyba nie potrafiłby być 
jednym z szeregowych 
państw świata. Putin wie 
to bardzo dobrze, dlatego 
napadł na Ukrainę. Bier-
ność, ewentualnie ogra-
niczone działania tak jak 
te prowadzone od 2014 r. 
coraz bardziej marginali-

zowałyby Rosję. A prze-
cież właśnie ta wojna po-
kazała, że agresor jest tak 
naprawdę kolosem na gli-
nianych nogach. Niebez-
piecznym, ale też niewy-
dolnym i nieporadnym 
w wielu dziedzinach. Czy 
wobec tego czekać, aż ko-
los sam się przewróci?   To 
by trwało latami, a Ukra-
ina nie ma już czasu. Po-
dobnie jak świat pogrążo-
ny w kryzysie. 
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SAMA!SAMA!
baćbaćzimy?!zimy?!

Węgiel, prąd, gaz oraz... chaos, w którym       próbujemy znaleźć jasny drogowskaz

Powiedzenie: „Mą-
dry Polak po szko-
dzie”, należy rozsze-
rzyć, żeby brzmia-
ło: „Mądry Europej-
czyk po szkodzie”. 
Jak to się stało, że 
Niemcy uzależniły 
nas wszystkich od 
rosyjskiego gazu, 
wszelkie kryzysowe 
scenariusze budu-
jemy krótkotermi-
nowo i już po nasta-
niu kryzysu? Prze-
szłości nie zmieni-
my, za to możemy 
zmienić przyszłość, 
żeby nie marznąć 
tej zimy i nigdy już 
nie bać się takiej 
perspektywy. 

Kraje Europy na-
mawiają obywateli 
– a nawet nakazują 
im to – by oszczę-
dzali energię, żeby 
starczyło jej na zi-
mę. Stąd np. włoski 
przepis zabraniają-
cy obniżania tem-
peratury w klimaty-
zowanych urzędach 
poniżej 27 st. C. Ma-
ło kto także wie, że 
polskie elektrownie 
od pewnego czasu 
ograniczają obro-
ty z powodu braku 

paliwa. Jeden z wy-
twórców przyznał to 
nawet oficjalnie.

Główny problem 
na rynku energii po-
lega na tym, że nie 
da się przewidzieć, 
co się wydarzy nie 
tylko za kilka mie-
sięcy, ale za tydzień. 
Bo energetyczny 
system naczyń po-
łączonych się roz-
regulował. Zabrak-
nie nam gazu? Wte-
dy będziemy musie-
li kupować od Niem-
ców... rosyjski gaz. 
Gdzie Polska kupi 
węgiel, na razie wia-
domo tylko częścio-
wo, ale elektrownie 
mają też inny pro-
blem – niski stan 
wody w rzekach. To 
im uniemożliwia 
działanie!

Eksperci w miarę 
zgodnie uspokajają 
– odbiorca indywi-
dualny jest w tej sy-
tuacji najbezpiecz-
niejszy, przynaj-
mniej jeśli chodzi 
o prąd i gaz. Co dalej? 
Pokazujemy poniżej 
możliwe rozwiąza-
nia. Oby na jesieni 
strach minął!

I takie pokrewieństwo to 
pod pewnymi względa-
mi dobra wiadomość. Bo 
dzięki temu bardziej od-
porne na małpią ospę są 
osoby po 50. roku życia.

Małpom za tę odmia-
nę ospy obry-
wa się nieza-
służenie, bo 
wprawdzie od 
nich się za-
częło, ale te-
raz w Afryce tę 
chorobę prze-
noszą głównie 
gryzonie. Pozostaje py-
tanie, dlaczego małpia 
ospa tak nagle przesko-
czyła z Czarnego Lądu, 
gdzie występuje od lat, na 
inne kontynenty. Dyrek-
tor generalny WHO Te-
dros Adhanom Ghebrey-
esus w czerwcu stwierdził 
lakonicznie, że to niety-
powe i niepokojące. Być 

może chodzi o migrację 
zwierząt spowodowaną 
zmianami klimatu, mo-
że o wzmożony popan-
demiczny ruch ludzi. 
Nie wiemy. Wiemy nato-
miast, że ten wirus wy-

wołał już kil-
kadziesiąt ty-
sięcy zacho-
rowań na ca-
łym świecie. 
Na szczęście 
w większości 
przypadków 
małpia ospa 

przechodzi samoistnie. 
Na dodatek osoby po 50. 
roku życia, które w latach 
80. XX w. szczepiły się 
przeciw ospie prawdzi-
wej, czyli czarnej, mogą 
być, jak donosi Cen-
trum Kontroli Cho-
rób (CDC) w USA, bar-
dziej odporne na ciężkie 
postaci tej choroby. 

Oto możliwe 
scenariusze

 Opcja 1 
Zapełnienie Baltic 
Pipe norweskim ga-
zem dla Polski. Na 
razie bijemy się 
o kontrakt z innymi 
krajami. Oby wresz-
cie z sukcesem...

 Opcja 2 
Być może Niemcy się 
złamią i odwleką 
wygaszanie elek-
trowni atomowych. 
Słychać takie głosy. 
Wtedy dysponowali-
by nadwyżką prądu!

 Opcja 3 
Pod koniec lipca do 
Polski przypłynął 
węgiel z RPA.  
Rząd zapewnia, że 
w sierpniu będą ko-
lejne dostawy z tego 
kierunku.

 Opcja 4 
W grze jest też wę-
giel z Australii i Ko-
lumbii. Jednak gór-
nicy apelują: za-
miast sprowadzać, 
wydobywajmy wię-
cej własnego węgla!

MAŁPIA OSPA MAŁPIA OSPA 
TO KREWNA TO KREWNA 

CZARNEJ OSPY!CZARNEJ OSPY!

To rzadka  
choroba, ale jej 

nagłe pojawienie 
się poza Afryką  
wymaga dużej 

czujności!

REKLAMA

Dla Europy ta wojna 
za długo była kwestią
dyplomacji. Zachodnim 
politykom wydawało 
się, że ona przeminie
tak jak śnieg czy mróz

Inflacja czy drożyzna?

JASNE TYLKO U NAS

AGRESJA W UKRAINIE

TA WOJNA
Mamy sięMamy się
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Pasażerowie lubią 
swoją wukadkę i nie-
bawem będą jej mie-
li jeszcze więcej do lu-
bienia. Ruszyła budowa 
drugiego toru – od Pod-

kowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego. Pociągi 

pojadą nim już w pierw-
szym kwartale 2023 r.  

Budowa drugiego toru bę-
dzie kosztować 150 mln zł, 

z czego 74,5 mln to środki z Fun-
duszu Spójności Unii Europej-

skiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko 2014–2020. Poza budową 
nowego toru odnowione zosta-
ną obecny tor oraz stacje Podko-
wa Leśna Główna i Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska. – Będziemy 
jak Szwajcarzy – jeszcze bardziej 
punktualni. Zwiększymy przepu-
stowość. Musimy dokupić dwa, 
trzy pociągi. Na przyszły rok ma-
my zgodę ministra na zakup za 
25 mln zł szyn między Podkową, 
Komorowem a Warszawą. Obecne 
szyny pochodzą z 1988 r. – mówi 
Michał Panfil, prezes WKD. I gorą-
co przeprasza pasażerów za utrud-
nienia związane z budową.

DRUGI TOR

BARDZO
ZROBIMY

SZYBKO

Prace trwa-
ją i nic nie 
wskazu-
je na to, by 
pojawiły się 
jakieś pro-
blemy.

Szczęście w nieszczęściu, bo 
raty kredytów rosną.  Wszyst-
ko na to wskazuje, bo jaskół-
ką dobrych zmian stał się tu 
warszawski sąd, który wydał 
wyrok na korzyść frankowi-
cza bez wyznaczania rozpra-
wy. Czyli naprawdę szybko.    

Eksperci wprawdzie studzą 
emocje i wskazują, że to ewe-
nement w warszawskim są-

dzie, który jest maksymalnie 
obłożony, ale widać wyraźnie, 
że sądy chcą przyspieszyć. 
Innym przykładem jest od-
chodzenie w niektórych 
przypadkach od po-
woływania biegłych,  
ponieważ ta pro-
cedura wydłuża 
sprawę o wiele 
miesięcy.
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KRÓCEJ NIŻ
W INTERNECIE

Sam decyduj 
o Milanówku
Do 15 września możesz głosować na 
niesamowite projekty twoich sąsia-
dów. Jeśli wygrają, to będą realizowa-
ne w ramach budżetu obywatelskie-
go. Modernizacja placu zabaw przy  
ul. Kościelnej, świąteczna iluminacja 
przy rogu Ludnej i Wojska Polskiego, 
samochód dla OSP, plenerowa siłow-
nia – to tylko niektóre z pomysłów. 
Głosować możesz w: sekretariacie UM, 
budynek A, ul. Kościuszki 45; Punkcie 
Obsługi Interesanta, budynek B,  
ul. Spacerowa 4;  Milanowskim Cen-
trum Kultury, ul. Kościelna 3; Straży 
Miejskiej, ul. Warszawska 32 (całodo-
bowo) lub na stronie www.milanowek.
pl w zakładce Budżet obywatelski.

Prezydent zaprasza 
do... zumby
Zumba to połączenie tańca z ae-
robikiem. Do 25 sierpnia w godz. 
18-19 można za darmo potańczyć 
w pruszkowskim parku Kościuszki ko-
ło tężni. Okazuje się, że to inicjatywa 
prezydenta Pruszkowa. Roztańczone-
go prezydenta! 

Przenieś się  
w czasie z WKD
Wagon z 1927 r., a może makieta sieci 
kolejowej? Ty wybierasz, jeśli odwie-
dzisz Izbę Tradycji WKD w Grodzisku 
Mazowieckim. Wchodzisz do Izby od 
strony portierni przy ul. Radońskiej. 
Bilety można kupić w kasie biletowej 
w Grodzisku Maz. Radońska. Wszelkie 
inne infomacje na stronie: 
 www.wkd.com.pl/izba-tradycji.

Zostań inspektorem 
Urząd Miasta Milanówka szuka chęt-
nych do pracy na stanowiskach w Re-
feracie Techniczno-Inwestycyjnym 
– od stanowiska podinspektora do 
głównego specjalisty. Oferty można 
składać do 18 sierpnia do godz. 16. 
Szczegóły, gdzie to zrobić, na stronie: 
www.milanowek.pl/bip.

Frankowicze będą 
mieć teraz łatwiej

Ekran monitoringu  
zewnętrznego  

i wewnętrznego.

Ustawianie oraz załą-
czanie ogrzewania lu-

ster zewnętrznych.

Monitor Pixy – możliwość sprawdzania poprawności pracy pojazdu, poszczegól-
nych podzespołów, wizualnego przedstawienia otwarcia drzwi, stanu napięcia 
w sieci trakcyjnej, trybu pracy hamulca, użycia przycisku dla osób z niepełno-
sprawnościami, włączanie ogrzewania lub chłodzenia w kabinach i przestrzeni 

pasażerskiej, odłączanie uszkodzonych podzespołów itd. 

Spryskiwacze szyb 
bocznych i czołowej 

oraz włączanie i wyłą-
czanie wycieraczek. 

Przełącznik aktywujący 
drzwi wejściowe do pojaz-

du na wybraną stronę  
(prawa, lewa, prawa + le-

wa), przyciski centralnego 
otwierania i zamykania 

drzwi. 

Przycisk urucha-
miający syrenę  
pneumatyczną.

Przycisk ka-
sowania czu-
waka aktyw-

nego.

Zadajnik 
jazdy.

Zadajnik  
hamowania.

Kierunek jazdy 
pojazdu przód 

– zero – tył.

Klakson – syrena 
elektryczna (cicha).

 Prędkościomierz 
wraz z licznikiem 
kilometrów oraz 

średnicą kół.

Manometry przewo-
dów głównego  
i zasilającego,  

cylindra  
hamulcowego.

Przełącznik try-
bu pracy hamul-
ca (elektrodyna-
miczny, pneuma-

tyczny).

Przełączniki świateł 
czołowych długie –

krótkie oraz ustawie-
nia świateł czołowych 

i tylnych. Hamulec  
bezpieczeństwa.

System  
informacji  

pasażerskiej.

Lampki sygnalizują-
ce działanie czuwa-

ka aktywnego. Prze-
łącznik do regulacji 
natężenia światła 
lampek czuwaka.

Tak kieruje sięTak kieruje się
Tylko u nas! Pulpit pociągu, którym teraz jedziesz!  Może się przymierzysz?  Ale tylko na papierze :)

Ta inwestycja  
rodzi utrudnienia,  

ale wkrótce przyjdą 
lata wielkiej wygody!

25 tys. pasażerów 
dziennie, 5338 km 
przejeżdżanych przez 
wszystkie składy w dniu 
roboczym i 3232 km 
w dzień wolny. Czyli 
jest co robić w kabinie 
maszynisty! Piszesz się 
na to? Wyobraź sobie, 
że na chwilę siadasz za 
pulpitem wukadki... 

Przede wszystkim 
pamiętaj, nieważne 
jak wielkiego i cięż-
kiego SUV-a sobie ku-
pisz, pociągu masą nie 
przebijesz. Pociąg serii 
EN97 waży 101 500 kg, 
a EN100 – 111 900 kg. 
Rozwija maksymalną 

prędkość 80–90 km/h. 
Gdy jest maksymalnie 
zapełniony, wiezie pół 
tysiąca pasażerów. 

W rozkładzie jazdy 
znajdziemy 192 kur-
sy w dzień powszedni 
i 112 w soboty, niedzie-
le i święta. Pamiętaj, 
siadasz za pulpitem ko-
losa, który ma aż 60 m 
długości! 

Zachęciliśmy? Tylko 
bez brawury! Na szczę-
ście pociąg ma nowocze-
sne i skomplikowane me-
chanizmy bezpieczeń-
stwa. Osobno opisujemy 
tzw. czuwak.  On ci nie 
pozwoli stracić głowy!

Dzięki niemu pociąg 
nie pojedzie  

bez maszynisty!
To  jeden z elementów zabezpieczających, którego celem jest 

minimalizowanie zagrożeń wynikających z kierowania pocią-

giem przez człowieka. Podstawowym zadaniem czuwaka  

jest sprawdzenie przytomności prowadzącego pojazd. 

W zależności od rodzaju pojazdu czuwak lub jego element 

musi być stale wciśnięty w trakcie jazdy (tzw. czuwak 

bierny lub pasywny) lub uruchamiany okresowo  

i kasowany przyciskiem (czuwak aktywny).  

Niespełnienie tych wymogów automa-

tycznie powoduje nagłe hamo-

wanie pociągu.

wukadką!wukadką!
TO NIE ZABAWA BEZ KONSEKWENCJI!

ALE CZY UNIA DARUJE 
POLSCE TEN KONFLIKT?
Nie pytajmy, czy Polska dosta-
nie miliardy z Funduszu Odbu-
dowy, bo najpewniej wreszcie 
dostanie. Pytajmy, jak będzie-
my dalej funkcjonować w Unii 
jako kraj, który dostał z Bruk-
seli żółtą kartkę. Niezależnie 
jak kto ocenia czyje racje. 

Bo pieniądze to nie wszyst-
ko. Zwłaszcza gdy są załatwia-
ne pod odczuwaną przez każ-
dego silną presją wojny. Nieza-

leżnie od tego, czy uważamy, że 
zła Unia uwzięła się na nas, czy 
że Unia broni wartości kluczo-
wych dla Polaków, napięcie na 
linii Warszawa – Bruksela, któ-
re rosło od wielu miesięcy, trze-
ba będzie jakoś rozładować. Je-
śli nie z powodów pryncypial-
nych, czyli wiary w siłę euro-
pejskiej wspólnoty, to z całko-
wicie przyziemnych. Kiedyś 
wojna się skończy, a Ukraina 

forsuje swoje wejście do Unii. 
Europa będzie odgrywać głów-
ną rolę w odbudowie tego kra-
ju. Z Polską na swej szpicy lub 
bez niej, jeśli Bruksela wreszcie 
uzna, że należy nam przyznać 
coś na kształt wariackich pa-
pierów.  Stracimy wtedy więcej 
niż kiedykolwiek – i to na całe 
pokolenia. Odblokowaniu KPO 
musi więc towarzyszyć głęboki 
namysł, co dalej.

CZUWAK MA CZUWAĆ

Poznajcie Jo-
asię! Ta piękna 
dziewczyna 
przymierzy-
ła się do pul-
pitu wukadki. 
Chcielibyście, 
by was woziła 
pociągiem?

fo
t. 

Pi
ot

r M
ol

ęc
ki

/E
as

t N
ew

s



KRÓCEJ NIŻ
W INTERNECIE

Regaty i turniej 
dla mieszkańców
Szykujcie się na 27 sierpnia! Tego 
dnia w godz. 8-16 na Stawach Wal-
czewskiego w Grodzisku Mazowiec-
kim odbędą się regaty żeglarskie, 
a w tych samych godzinach na tere-
nie Grodziskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – piknik połączony z otwar-
tym turniejem tenisa stołowego. 
Warto popatrzeć, warto też chyba 
trochę powalczyć :).

Wielka Pętla  
Milanowska
24 sierpnia w Milanówku w ramach 
Cyklu Towarzyskich Otwartych Tre-
ningów z pomiarem czasu odbędzie 
się bieg na 10 km. Zbiórka i miejsce 
zapisów: parking u zbiegu ulic Tade-
usza Kościuszki i Adama Mickiewicza.   
Zapisy w godz. 18-19, natomiast start 
o 19:15. Organizatorzy podkreślają, 
że nagrodami są endorfiny!

Znicz zagra u siebie
14 sierpnia o godz. 12 Znicz Prusz-
ków zagra u siebie z krakowską Gar-
barnią.  Obecnie Znicz 
Pruszków zajmuje 13. 
miejsce w tabeli II ligi 
piłkarskiej w sezonie 
2022/23, z kolei Gar-
barnia jest na miejscu 
10. Dla tych, którzy nie 
wiedzą: Stadion Miejskie-
go Klubu Sportowego Znicz 
Pruszków znajduje 
się przy ul. Bohate-
rów Warszawy 4.
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Jeśli uważacie, że nikt nie chce oglą-
dać Jacka Murańskiego i Marcina 
Najmana, bo to parodie zawodni-
ków, to się grubo mylicie. Tacy lu-
dzie są tworzeni po to, by publika 
mogła się na nich wyżyć. Świetnie 

wiedzą, jaką rolę odgrywają.
Prawdopodobnie nigdy 

nie zobaczymy, jak w klat-
ce walczy Jacek Murański, 

bo on nie jest od tego. Ma rozśmie-
szać,  irytować swymi opowieścia-
mi o „wujku Władku” lub pokazami 
przedziwnych uderzeń łokciami. 
Najman z kolei będzie walczył, ale 
tylko po to, abyśmy mogli się zasta-
nawiać, jak idiotycznego użyje teraz 
fortelu, żeby się poddać po kilkuna-
stu sekundach. Taki produkt jak oni 
to absolutnie nie nowość.

Dlaczego Elon Musk niszczy 
swój wizerunek wizjonera, 
zwalniając krytykujących go  
pracowników SpaceX i proce-

sując się z Twitterem? Czy to 
przemyślany plan ucieczki 

przed większą kompro-
mitacją? 

Chodzić tu może 
o nabierającą roz-
głosu sprawę pi-
ramidy dogecoin. 

Musk reklamował tę kryptowalu-
tę. Teraz został pozwany za to na 
258 mld dolarów.  Pozwani są tak-
że Warren Buffett oraz Bill Gates. 
Wszystko przez to, że wartość do-
gecoina spadła na dno. W tej sytu-
acji Elon Musk być może woli za-
jąć czymś media, by nie kojarzyły 
go z hazardem czy, jak niektórzy 
twierdzą, z oszustwem. Zwłaszcza 
że jego pozycja w kosmosie jest 
zagrożona przez konkurencję.

 
Tak bardzo 
chciał do Barcelony, że ze-
psuł atmosferę w Bayernie. 
Mówi się, że dał się podpu-
ścić menedżerowi i rozegrał 

sprawę w najgorszy 
możliwy sposób.  

Jan Toma-
szewski komen-
tuje to w spo-
sób dosadny: 

– Robert 
zacho-

w a ł 
s i ę 

j a k 
dziecko w pia-
skownicy. To nie był poker, to 
była gra w Piotrusia Pana. To 
najbardziej nieprofesjonalny 
transfer w historii, jeśli cho-
dzi o zawodnika światowego 
formatu – mówił w mediach. 
Z kolei hiszpańscy dziennika-
rze występ Lewandowskiego 
w trzech meczach przygoto-
wawczych Barcelony skwito-
wali krótko: Lewandowski nie 
nadaje się do wiązania sznu-
rówek Benzemie. 50 milio-
nów w śmietniku.

Jaka jest prawda? Taka, że 
jak się ma 33 lata, a to dla pił-
karza niemało, to chce się za 
wszelką cenę wykorzystać 

największą szansę w życiu. 
Dlatego dla wielu Lewy 

stał się lewy. Robert 
podjął kosmiczne 
ryzyko. Przestał być 
grzecznym chłop-
cem. Stał się bez-
kompromisowy. 
Teraz musi tylko 
zacząć strzelać 
bramki.

Berlusconi jest
nieśmiertelny?!
Silvio Berlusconi ma 85 lat i prze-
trwał sprawy sądowe, skandale 
obyczajowe i polityczne. Z nudów 
kupił klub piłkarski Monza i teraz 
jest jego największą gwiazdą. A to 
dlatego, że upadająca wcześniej 
Monza awansowała do Serie A. 
Wraz z nią Berlusconi powraca na 
scenę publiczną. Niestety, także ja-
ko „rzecznik” Putina.

Musk to kawał cwaniaka

LEWY?LEWY?

Murański i Najman to tylko 
widowisko marketingowe

STAŁ SIĘ
LEWY
Robert zderzył się z rzeczywistością.  
Znalazł się na celowniku wielu ludzi 

Iga chce  
i musi skupić się 

teraz na grze. 
Tak więc 

miłość jeszcze 
poczeka...

O naszej gwieździe tenisa 
prywatnie wiadomo nie-

mal wszystko. Słucha jaz-
zu, a przed zawodami roc-
ka, uwielbia tiramisu, uwiel-
bia też swoją kotkę Grappę. 
A i tak wszyscy zastanawia-
ją się, czy ta śliczna dziew-
czyna ma chłopaka...
Robiono już liczne podej-

ścia, by jakoś wydobyć 
z Igi Świątek tę infor-

mację. Dziennikarzy 
nie zrażało to, że 

za każdym razem 
mówiła o tym 

z d a w k o -
wo. Na 

 pytanie: „Czy je-
steś singielką?”, odpo-
wiedziała jakiś czas te-
mu dowcipnie: „Tak, 
jestem zawodnicz-
ką, która gra sin-
gla”. Z kolei tak 
tłumaczyła zna-
czenie miłości: 
„Miłość jest ważna 
nie tylko w tenisie, 
ale w ogóle w ży-
ciu. Czuję jednak, że 
nie mam wystarczają-
co dużo czasu, aby się 
na niej skupić, więc... je-
stem sama”. Cóż dodać, 
cóż ująć? Chłopaka nie 
ma, ale może będzie 

miała!

MA CZYM SIĘ
KAROL 

MARTWIĆ

KTO NAPRAWDĘ  
OBEJMIE TRON  

PO ELŻBIECIE II?

Jest nazywany złośli-
wie najstarszym na-
stępcą tronu. Całe 
swoje życie czeka na 
koronację. Tymcza-
sem pojawił się jego 
konkurent w postaci 
idealnie przygotowa-
nego do tej roli syna. 
Karol zostanie władcą, 
ale jedynie na chwilę. 

Znawcy brytyjskiej 
monarchii twierdzą, 
że Elżbieta II nawet 
z poważnych przyczyn 
zdrowotnych nie zde-
cyduje się na abdyka-
cję, bo chce, by jej syn, 
jeśli już, to zasiadał na 
tro- nie jak naj-

k r ó c e j . 

Czyli by przejął władzę 
w momencie, gdy zo-
stanie mu zaledwie kil-
ka lat aktywnego życia.

Już teraz Elżbie-
ta II powoli usuwa się 
w cień, delegując część 
swoich obowiązków 
na Karola. Ale 
to nie ma nic 
w s p ó l n e g o 
z abdykacją. 
Ta mogłaby 
podzielić spo-
łeczeństwo. 
Elżbieta ma 
bardzo dobre 
n o t ow a n i a , 
natomiast Ka-
rola mało kto lubi. Mo-
narchia nie może po-
zwolić sobie na to, by 

naród zaczął otwarcie 
domagać się ustą-

pienia Karola i ko-
ronacji Williama.

Czy jest możliwe, by 
zamiast Karola koro-
nowany został właśnie 
William? Teoretycznie 
tak, ale to wymagało-
by skomplikowanych 
ustaw i procedur. Przede 
wszystkim jednak Elż-

bieta II oba-
wiałaby się 
głosów typu: 
skoro dawne 
zasady już nie 
obowiązują, 
to wybierzmy 
H a r r y ’ e g o. 
Tak więc cze-
kają nas naj-
pewniej niby-

-rządy Karola z Elżbie-
tą w tle. Przy czym całą 
sympatię będzie przez 
te lata ogniskował na 
sobie William. Na które-
go rzecz Karol być może 
szybko abdykuje.

Elżbieta gra na 
to, by Karol  
zasiadał na 

tronie krótko. 
Bo nie ma  
dobrych  
notowań!

Królowa bar-
dzo dba o to, 
aby monar-
chia była jak 
skała, ale 
by przy tym 
wzbudzała 
pozytywne 
uczucia.

Karol się sta-
rzeje, zaczyna 
wyglądać go-
rzej niż jego 
ojciec w wieku 
prawie 100 lat!

Kate i William to wymarzona para królewska. Mło-

dy książę jest lubiany przez Brytyjczyków, jego 
ojciec nie. Czy Karol pójdzie na rękę 
poddanym i abdykuje, by zakończyć 
swoje i tak krótkie panowanie?

Elon Musk jeden skan-
dal przykrywa drugim

Lewy skoczył 
na głęboką 
wodę. Wie-
dział, że to 

ostatni mo-
ment w jego 

życiu.

Czy Iga ma już
chłopaka?
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fot. Nicola Marfisi/AGF/SIPA/SIPA/East News

fot. Artur Barbarowski/East News
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