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Moskwa zdobyta. 
Piękny sen trwa!

Legia LidereM po pierwszej koLejce

Zabytki i zieleń 
można pogodzić!

Woonerf niezgody na Środkowej, wojna o pl. Pięciu Rogów

ZTM cofa decyZję! 
TRaMWaje jednak Pojadą cZęŚciej! >> str. 6

BeZPiecZeńsTWo na kolei. MaZoWsZe W cZołóWce 
niechluBnego Rankingu >> str. 9

Pokój Z anekseM ToaleToWyM. 
Wc na koRyTaRZu. PRaga a.d. 2021 >> str. 2, 5

legia Warszawa przez wielu komentatorów skazywana była na pożarcie w fazie grupowej ligi 
europy. Tymczasem w pierwszym spotkaniu w Moskwie podopieczni czesława Michniewicza 

zagrali bardzo mądrze. Przez cały mecz stawiali opór, w końcówce zagrali o pełną stawkę. 
skutecznie! legia jest liderem swojej grupy w lidze europy. Mistrzowie Polski mają 

doskonałą sytuację wyjściową przed kolejnymi spotkaniami >> str. 16

warszawski

las na Środkowej, puszcza na starówce, czy wysokie drzewa sadzone tylko po to, by przesłonić zabytkowe 
budynki, to idiotyzm. Wkomponowywanie drzew i zieleni w zabytkową zabudowę XiX i XX wieczną, park na 
betonowym i paskudnym pl. defilad, masowe zazielenianie peerelowskich i nowych osiedli jest jak najbardziej 
sensowne i konieczne. ochrona zabytków i miejskiej tkanki stolicy nie musi stać w sprzeczności z promocją 
zieleni. ale konieczna jest strategia. Tej jednak brakuje >> str. 3



Nowy Telegraf Warszawskiwrzesień 20212 opinie

We własnym domu 
ktoś chce skorzy-
stać z toalety, albo 
się wykąpać. Rzecz 

niby normalna, ale aby to zrobić 
idzie na korytarz. Bo w domu 
ani WC, ani łazienki nie ma. Ta-
kie obrazki kojarzymy z serialu 
„Świat według Kiepskich”. Tam 
akcja działa się we Wrocławiu. 
No i to jednak satyra. Możemy 
też takie historie kojarzyć z War-
szawą sprzed wielu lat. Może 
z opisami nędzy w „Lalce” Bole-
sława Prusa. Tymczasem jak się 
okazuje to nie tylko przeszłość, 
fragment genialnej powieści, ani 
telewizyjny sitkom. Oto nasza rze-
czywistość A.D. 2021 roku. Jak 
się okazuje aż 10 proc. mieszkań 
w Warszawie, na Pradze, nie po-
siada WC. Część nie ma łazienki. 
Są i takie, które mają WC, ale nie  
jest ono „osobnym pomieszcze-
niem”. Hmmm, pokój z aneksem 
kuchennym jeszcze jakoś brzmi. 
Ale aneks toaletowy? 

Jednak niezależnie od oficjalnej 
informacji miasta na zapytania 
radnych, kluczowe jest pytanie, co 
z problemem zrobić. Bo pomysły 
wysiedlania ludzi po to, by wyre-
montować budynki i wprowadziły 
się do nich nowi lokatorzy, na ki-
lometr zalatuje krzywdą ofiar łow-
ców kamienic sprzed lat. A znów 
pomysł by budynki „wyburzyć, bo 
są stare” i postawić nowe, jest 
absurdalny. W sytuacji lokatorów 
nie zmieni wiele. A zniszczeniu 
ulegną kamienice, stanowiące 
cenne relikty starej zabudowy. 
Bezwzględnie należy architekturę 
zachować. Ale jednocześnie re-
montować ją i dostosowywać do 
współczesnych czasów i potrzeb 
mieszkańców. Nie wierzę w to, że 
nie da się wyremontować starych 
budynków tak, by były one bez-
pieczne i spełniające standardy. 
Łazienka i WC są standardem, 
który naprawdę można zapewnić. 
Jednak czy można być optymi-
stą? Jest to trudne. Choćby gdy 

popatrzymy na kwestię zadrze-
wiania miasta. Wśród varsavia-
nistów nie brak opinii, że trwa 
moda na „zalesianie” miejsc 
z zabytkową zabudową po to, by 
cenne miejskie zabytki przykryć, 
a jednocześnie nie robi się nic 
aby zazielenić całe połacie beto-
nowej przestrzeni, gdzie o zieleń 
aż się prosi. Nawet, jeśli w twier-
dzeniach tych jest trochę przesa-
dy, to nie ulega wątpliwości, że 
czasem logiki w działaniach do-
strzec nie sposób.
Choć  dobrze, jeśli urzędnicy 
z pewnych decyzji się wycofują. 
Po wakacjach tramwaje i niektó-
re autobusy jeździły według wciąż 
wakacyjnych rozkładów jazdy. De-
cyzja spotkała się z ostrą krytyką. 
I krytyka okazała się zasadna. 
W komunikacji zapanował potwor-
ny tłok. I teraz okazuje się, że Za-
rząd Transportu Miejskiego zdecy-
dował, że pojazdy Warszawskiego 
Transportu Miejskiego pojadą czę-
ściej. To dobra informacja. 

W bieżącym numerze piszemy 
też o raporcie o bezpieczeństwie 
na kolei. Według danych Urzędu 
Transportu Kolejowego woje-
wództwo mazowieckie jest wciąż 
w czołówce niebezpiecznych incy-
dentów i zdarzeń. 
W polityce polskiej dzieje się wie-
le. Ciekawe przetasowania mają 
miejsce i po stronie opozycji, 
gdzie widzimy pewną rywalizację 
pomiędzy Donaldem Tuskiem 
i prezydentem Warszawy  Rafa-
łem Trzaskowskim. To spór też 
o wizję antypisu – ostro antykle-
rykalnej i antykonserwatywnej 
prezentowaną przez Trzaskow-
skiego, czy może centrowej i nie-
dookoreślonej, promowanej przez 
Tuska. 
Legia Warszawa kapitalnie za-
częła rozgrywki w Lidze Europy, 
wygrywając w Moskwie ze Spar-
takiem. To kapitalna zaliczka 
i mistrzowie Polski mają szansę 
ugrać znacznie więcej, niż plan 
minimum.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował 
20 września o wykryciu 56. przypadku wścieklizny u zwie-
rząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckie-
go w 2021 r. Ostatnie przypadki wścieklizny odnotowano 
w powiatach: garwolińskim, kozienickim, otwockim oraz 
w dzielnicy Wawer w Warszawie. We wrześniu stwierdzono 
11 przypadków wścieklizny. 10 u lisów, 1 u psa. 

Trwa akcja szczepień 
lisów przeciwko wście-
kliźnie na Mazowszu. 
Choroba zbiera swoje 

żniwo głownie wśród tych wła-
śnie zwierząt. Jednak może 
zagrozić także domowym pu-
pilom, a nawet ludziom!

Do 3 października Mazo-
wiecki Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii z udziałem Po-
wiatowych Lekarzy Wetery-
narii prowadzi jesienną akcję 
szczepienia lisów wolno żyją-
cych przeciwko wściekliźnie 
w województwie mazowiec-
kim. Szczepionka jest wykła-
dana ręcznie oraz zrzucana 
z samolotów na lasy, pola 
i łąki. Przynęty ze szczepionką 

nie wolno dotykać. Zwierzęta 
nie przyjmą tych z zapachem 
człowieka. Przez dwa tygo-
dnie od wyłożenia szczepionki 
psy należy trzymać na uwięzi 
i prowadzić na smyczy, a koty 
trzymać w zamkniętych po-
mieszczeniach.

Wścieklizna to ciężka choro-
ba zakaźna ssaków. Jeśli wy-
stąpią objawy nie ma żadnych 
szans na ratunek. W razie gdy 
mamy kontakt z nieznanym 
zwierzęciem, powinniśmy jak 
najszybciej skontaktować się 
z lekarzem. Poda on nam su-
rowicę. Należy dbać o zwie-
rzęta domowe. Psy trzymajmy 
na smyczy. Kotów nie wypusz-
czajmy z domu. Pamiętajmy 

o szczepieniach zwierząt. Psy 
obowiązkowo należy szczepić 
na wściekliznę raz do roku. 
U kotów szczepienia są za-
lecane. Raz do roku w przy-
padku kotów wychodzących 
(czyli tych, które wypuszcza 
się z domu). Raz na dwa lata 
w przypadku kotów niewycho-
dzących (tu ryzyko jest małe, 
ale zdarza się, że do mieszkań 
czy domów „zawita” jakieś dzi-
kie zwierzę).

Od początku roku na Ma-
zowszu stwierdzono już 
56. przypadków wścieklizny. 

Najczęściej chorują lisy. Od-
notowano też pojedyncze 
przypadki u zwierząt innych 
gatunków. Wściekliznę woje-
wódzki lekarz weterynarii po-
twierdził też u jenota, nietope-
rza, sarny, kota i psa. 

We wrześniu odkryto nastę-
pujące przypadki wścieklizny:  
w miejscowości Kąty (gm. Koł-
biel, powiat otwocki), gatunek: 
lis, potwierdzono: 1 września, 
w miejscowości Góraszka (gm. 
Wiązowna, powiat otwocki), 
gatunek: lis, potwierdzono: 
1 września, w miejscowości 
Brzustów (gm. Garbatka-
-Letnisko, powiat kozienicki), 
gatunek: pies, potwierdzono: 
7 września, w miejscowo-
ści Bocian (gm. Kołbiel, po-
wiat otwocki), gatunek: lis, 
potwierdzono: 1 września, 
w miejscowości Otwock – ul. 
Narutowicza (gm. Otwock, 
powiat otwocki), gatunek: 
lis, potwierdzono: 2 wrze-
śnia, w Warszawie – okolice 

ul. Wiązowskiej 47 (gm. Wa-
wer, powiat Warszawa), gatu-
nek: lis, potwierdzono: 2 wrze-
śnia, w miejscowości Pogorzel 
Warszawska (gm. Celestynów, 
powiat otwocki), gatunek: lis, 
potwierdzono: 6 września, 
w miejscowości Kruszówiec 
(gm. Wiązowna, powiat otwoc-
ki), gatunek: lis, potwierdzo-
no: 6 września, w Warszawie 
– ul. Krajobrazowa 5 (gm. Wa-
wer, powiat Warszawa), ga-
tunek: lis, potwierdzono: 
6 września, w miejscowości 
Brzustów (gm. Garbatka-Let-
nisko, powiat kozienicki), 
gatunek: pies, potwierdzono: 
7 września, w miejscowości 
Kochów (gm. Maciejowice, 
powiat garwoliński), gatunek: 
lis, potwierdzono: 16 wrze-
śnia, w miejscowości Rębków 
(gm. Garwolin, powiat garwo-
liński), gatunek: lis, potwier-
dzono: 20 września.

(źródło: MUW, NTW, Warszawski 

Serwis Prasowy)

NA POCZąTEK

Przemysław 
Harczuk, 
redaktor naczelny 
„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”, 
autor „Salonu24”

Pokój z aneksem toaletowym. Warszawa ad 2021

NOWY TELEGRAF 
WARSZAWSKI, 

www.ntw.waw.pl

Wydawca: Wydawnictwo NTW – Przemysław Harczuk. Kierownik wydawnictwa - Kinga Harczuk, Kolportaż, reklama, promocja: Arkadiusz Czak. Projekt: 
SM. Redakcja: redaktor naczelny: Przemysław Harczuk. Zastępcy redaktora naczelnego: Mirosław Skowron, Grzegorz Wierzchołowski. DTP i grafika: 
Paweł Pawluszek. Zespół: Łucja Czechowska, Olga Doleśniak-Harczuk, Helena Kunc, Andrzej Maksymowicz, Janusz Sujecki, Antoni Zankowicz. Redak-
cja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów. Publikujemy także treści autorów, z którymi się nie zgadzamy. Materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

nowy

warszawski

zdjęcia na okładce: MWKZ (Facebook.com), Pixabay

56. przypadek wścieklizny. uważajmy na psy i koty!
MAZOWSZE NA WOjNIE ZE śMIERTELNą chORObą

fot. Pixabay
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WOONERF NIEZGOdY NA śROdKOWEj, WOjNA O pL. pIęcIu ROGóW

Zabytki i zieleń można pogodzić!
Las na środkowej, puszcza na Starówce, czy wysokie drze-
wa sadzone tylko po to, by przesłonić zabytkowe budynki, 
to idiotyzm. Wkomponowywanie drzew i zieleni w zabytko-
wą zabudowę XIX i XX wieczną, park na betonowym i pa-
skudnym pl. defilad, masowe zazielenianie peerelowskich 
i nowych osiedli jest jak najbardziej sensowne i konieczne. 
Ochrona zabytków i miejskiej tkanki stolicy nie musi stać 
w sprzeczności z promocją zieleni. Ale konieczna jest stra-
tegia. Tej jednak brakuje.

Wojna o woonerf na 
Środkowej, a tak-
że spór o zagospo-
darowanie pl. Pię-

ciu Rogów ujawnił dwie wizje 
rozwoju miasta. Jedna chce 
wszędzie sadzenia zieleni. 
Druga sprzeciwia się „niszcze-
niu zabytkowej tkanki miasta”. 
Wydaje się, że oba  nurty  stoją 
po dwóch stronach barykady. 
I nigdy się nie przekonają. 
Tymczasem promocja zieleni 
miejskiej i ochrona zabytko-
wej tkanki miasta nie muszą 
stać w sprzeczności. Potrzeb-
na jest jednak mądra polityka 
przestrzenna. W Warszawie 
jej nie ma.

Jak stara Warszawa
Ulica Środkowa na Pradze-

-Północ należy – obok ulicy 
Stalowej, Brzeskiej – do naj-
bardziej kultowych miejsc 
w stolicy. Zachowana  przed-
wojenna zabudowa sprawia, że 
w tym miejscu możemy poczuć 
klimat dawnej, zniszczonej 
Warszawy. Duże kontrowersje 
wywołał pomysł przekształce-
nia Środkowej w woonerf. Po-
mysł wywołał protesty części 
varsavianistów, uważających, 
że zabije to historyczny cha-
rakter tego miejsca. Dziwne 
było zachowanie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków. Najpierw zgodził się on 
na  realizację projektu. Potem 
wydał twardy zakaz. To za-
ostrzyło spór. A  mamy tu dwie 
ścierające się racje – z jednej 
strony konieczność dbania 
o zabytkową przestrzeń mia-
sta. Z drugiej – potrzebę po-
szerzenia zielonej przestrzeni 
w mieście, w którym smog 
i zanieczyszczenie powietrza 
stają się z roku na rok proble-
mem coraz większym. Pomi-
jając jednak zacietrzewienie 
uczestników sporu, ich po-
stulaty wcale nie muszą stać 

w sprzeczności. Konieczna jest 
jednak kokretna  stategia.

Można inaczej
Woonerf na Środkowej fak-

tycznie całkowicie zniszczyłby 
charakter tego miejsca. Jest 
też jednak przykład pozytyw-
ny – sąsiadująca ze Środkową 
ulica Stalowa. Tam „rozbe-
tonowano” i „zazieleniono” 
chodniki. Ale w sposób całko-
wicie zgodny z charakterem 
miejsca. Zieleń jest wkom-
ponowywana w zabytkową 
przestrzeń. Sadzone są drzewa 
dokładnie takie, jakie rosły tu 
w okresie międzywojennym. 
Pozytywnym przykładem są 
projekty zazielenienia placu 
Teatralnego. Upodobnienie 
tego miejsce do tego sprzed 
kilkudziesięciu lat.

Strategia konieczna od zaraz
Zasada jest prosta – zacho-

wanej przedwojennej zabudo-
wy w stolicy jest bardzo mało. 
Jej niszczenie jest niedopusz-

czalne. Jednak sadzenie ziele-
ni wcale nie musi jej niszczyć 
– ważne, by odbywało się przy 
zachowaniu chociażby przed-
wojennych planów. A więc 
wkomponowywać należy zie-
leń tak, by pasowała do dane-
go miejsca.

Mówimy o przestrzeni za-
bytkowej. W peerelowskich 

osiedlach, w dzielnicach no-
wych, biznesowych, czy miesz-
kalnych, sadzenie roślin po-
winno odbywać się na masową 
skalę. I tak – Par Centralny 
w miejscu paskudnego i beto-
nowego placu Defilad, szpa-
lery wysokich drzew wzdłuż 
Marszałkowskiej, zazielenie-
nie Pasażu Wiecha. Zielony 

Ursynów, Gocław, Białołęka. 
Im więcej – tym lepiej. Ale las 
na Środkowej sensu nie miał. 
Wydaje się, że konsensus moż-
na wypracować. Tak, by ziele-
ni było znacznie więcej. Ale by 
nie przesłaniała ona bezcen-
nych zabytków. Jednak by tak 
było konieczna jest strategia. 
A tej w stolicy nie widać.

Zasada jest prosta 
– zachowanej 
przedwojennej 
zabudowy w stolicy 
jest bardzo mało. 
Jej niszczenie jest 
niedopuszczalne. 
Jednak sadzenie 
zieleni wcale 
nie musi jej 
niszczyć – ważne, 
by odbywało się 
przy zachowaniu 
chociażby 
przedwojennych 
planów. A więc 
wkomponowywać 
należy zieleń tak, by 
pasowała do danego 
miejsca

środkowa przechodzi rewitalizację. Woonerf zaburzyłby klimat ulicy. Ale zieleń nie musi 
stać w sprzeczności z zabytkową zabudową – pod warunkiem, że będzie robione to 
z głową
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fot. Policja

Antykwariat Gro-
chowski zdobył 
I nagrodę w ogól-
nowarszawskim 

plebiscycie dla najlepszej 
i najbardziej klimatycz-
nej niezależnej księgarni 
w mieście. 

Ogłoszenie wyniku kon-
kursu zakończyło War-
szawski Tydzień Księgarń 
i Antykwariatów zorgani-
zowany przez Miasto War-
szawa wspólnie ze Staro-
miejskim Domem Kultury. 
Partnerami Nagrody m.st. 
Warszawy „Ulubiona 
Księgarnia Warszawy” są: 
Stowarzyszenie Księgarzy 
Polskich Okręg w Warsza-
wie, Bibliote-
ka Analiz oraz 
Polska Izba 
Książki. 

Z d o b y w c a 
I nagrody, czy-
li Antykwariat 
G r o c h o w s k i 
ma swoją sie-
dzibę po pra-
wej stronie Wisły przy ul. 
Kickiego 12. Istnieje od 
2004 roku. Jego historia 
rozpoczęła się na Bazarze 
Szembeka, gdzie Marek 
Łączyński pierwotnie pro-
wadził sklep z zabawkami. 
W ofercie Antykwariatu 
Grochowskiego znajdziemy 

przede wszystkim książki, 
ale również płyty winylo-
we, płyty CD, DVD, kasety 
magnetofonowe, czasopi-
sma, obrazy, ryciny, grafiki, 
wyroby zdobnicze, różne 
starocie i bibeloty. Łącznie 
ponad 170 tysięcy pozycji. 
Na Facebooku reklamują 
się jako „najbardziej kli-
matyczne miejsce na mapie 
Warszawy”.

Mieszkańcy Warszawy 
wybrali ulubione księgar-
nie po raz drugi. W in-
ternetowym głosowa-
niu wzięło udział ponad 
7300 osób. Blisko połowa 
z nich podzieliła się opinią 
o swojej ulubionej stołecz-

nej księgarni 
lub antykwa-
riacie. Pierw-
szą nagrodę 
otrzymał An-
tykwariat Gro-
chowski Ma-
rek Łączyński 
(1280 głosów), 
drugą – Tajfu-

ny (1269 głosów), a wyróż-
nienia: Tarabuk w Nowym 
Świecie Muzyki (827 gło-
sów), Księgarnia Galeria 
Nieznany Świat (448 gło-
sów) i Czytaj Swoje (423 
głosy). 

(Warszawski Serwis Prasowy, 

UM Warszawa)

antykwariat 
grochowski 
najlepszy w stolicy!

Mieszkaniec Pragi 
nie krył zdziwie-
nia, gdy okazało 
się, że z jego konta 

zniknęły pieniądze za zakupy, 
których nie robił. Zorientował 
się, że ktoś ukradł mu kar-
tę płatniczą. Pokrzywdzony 
skontaktował się ze swoim 
bankiem, zgłosił sprawę na 
policję. 

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, sprawą za-
jęli się operacyjni z referatu 

do walki z przestępczością 
przeciwko mieniu komendy 
na Pradze-Północ. Policjan-
ci przeanalizowali wszystkie 
informacje pochodzące od 
poszkodowanego i rozpoczęli 
własne ustalenia. Okazało się, 
że skradzioną kartą ktoś płacił 
z zakupu w sklepach na  Pra-
dze-Południe. Sprawca kupił 
m.in alkohol, papierosy i chip-
sy. Operacyjni ustalili rysopis 
mężczyzny, który posłużył się 
skradzioną kartą. Rozpoczęli 

jego poszukiwania. Wkrótce 
wpadli na trop mieszkańca 
Pragi Południe i zatrzymali 
54-latka w jego mieszkaniu. 
Mężczyzna usłyszał zarzut kar-
ny dotyczący kradzieży z wła-
maniem do konta bankowego 
poprzez trzykrotne nieauto-
ryzowane użycie skradzionej 
karty. Za przestępstwa, któ-
rych dopuścił się  54-latek, sąd 
może go  skazać na karę nawet 
do 10 lat pozbawienia wolno-
ści – informuje policja.

WARSZAWIAcY WYbRALI uLubIONą 
KSIęGARNIę

NAWET dZIESIęć LAT WIęZIENIA ZA chIpSY, ALKOhOL I pApIEROSY

Zrobił zakupy 
skradzioną kartą

Mały żubrzyk ma imię 
i cieszy się nowym wy-
biegiem. Wykluły się 
pawie kongijskie – we 

wrześniu w ZOO działo się sporo. 
Polon – to imię dla małego żubra 
wybrali internauci. „Chcecie bliżej po-
znać Polona i jego mamę Pogódkę? 
Zapraszamy do obserwacji żubrów 
na ich wybiegu” – zachęcają pracow-
nicy ZOO. A wybieg został odnowiony: 

„Powiększyliśmy wybieg dla żubrów. 
Dwie samice (Pociemna i Pogódka) 
z tegorocznymi młodymi (Pogralką 
i Polonem) przenieśliśmy na nowo 
otwartą przestrzeń. Jest tam dużo 
miejsca, jest babrzysko, które bę-
dzie żubrzym błotnym SPA, są kłody, 
gdzie może odbywać się czochranko, 
stare drzewa, które dają cień, są też 
nowe drzewka” – informuje ZOO. We 
wrześniu powiększyła się nie tylko ro-

dzina żubrów. „Po kilku nieudanych 
próbach nareszcie mamy pierwsze 
w tym roku pisklęta pawi kongijskich 
(Afropavo congensis). To dla nas 
ważny gatunek w hodowli którego od 
kilku lat staramy się specjalizowac. 
Nasza grupa hodowlana składa się 
z trzech par, i jest najliczniejsza w eu-
ropejskich ogrodach zoologicznych” – 
informuje Miejski Ogród Zoologiczny.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia

  ŻubR Z IMIENIEM. pAWIE Z pISKLęTAMI

We wrześniu zmiany w Zoo

głosów uzyskał 
antykwariat 
grochowski, 
zwycięzca 
plebiscytu 
na ulubioną 
księgarnię

1280

54-latek skradzioną kartą 
kupił alkohol, papierosy 

i chipsy

W Ogrodzie Zoologicznym we wrześniu 
działo się wiele
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fot. Pixabay

Aż 10 proc. loka-
torów mieszkań 
na Pradze żyje 
jak w serialu 

Świat według Kiepskich. 
Czyli nie posiada w loka-
lach WC. Nie brak lokali, 
w których nie ma łazienek. 
O sprawie pisaliśmy kilka 
dni temu, a w środę audy-
cję na ten  temat zrobiło 
Radio Dla Ciebie.

Rozgłośnia zapytała 
o sprawę Cezarego Szajew-
skiego, zastęp-
cę dyrektora 
d.s. eksploata-
cji w dzielnicy 
P r a g a - P ó ł -
noc. Urzędnik 
przyznał, że 
co dziesiąte mieszkanie 
nie posiada własnego WC 
w mieszkaniu. I lokatorzy 
muszą korzystać z toalet 
w korytarzu. Zdaniem Sza-
jewskiego, jedyną formą 
poprawy sytuacji jest ge-
neralny remont ze zmia-
ną struktury budynku. 
„Przede wszystkim w ra-
mach rewitalizacji reali-
zowanej z całkowitym wy-
kwaterowaniem budynku 

i wtedy już te lokale uzy-
skują status wyposażenia 
taki, jak na dzień dzisiej-
szy jest określony warun-
kami technicznymi przez 
prawo i przez prawo bu-
dowlane” – zapowiedział 
urzędnik. Rozgłośnia cytu-
je też mieszkańców, wśród 
których jedni domagają 
się rewitalizacji, a inni… 
wyburzenia budynków. 
Bo nie spełniają standar-
dów. – Temat jest bolesny 

i ważny. Ale 
pomysły wy-
burzania bu-
dynków uwa-
żam za chore. 
Stare kamie-
nice należy 

zrewitalizować i pozwo-
lić ludziom dalej w nich 
mieszkać. Ale już z WC 
i łazienką. Wyburzenia 
starych kamienic byłoby 
zbrodnią na historycznej 
tkance miasta – nie kry-
je oburzenia pani Ania, 
czytelniczka „Nowego Te-
legrafu Warszawskiego”, 
mieszkanka Pragi.

(az, źródło: NTW, Radio Dla 

Ciebie)

kiepskie 
życie jednej 
dziesiątej 
mieszkańców

Na Pradze-Północ 
wciąż nie brak 
mieszkań, które nie 
posiadają własnego 

WC albo łazienki. Oficjalne 
liczby podał niedawno ratusz. 
Problem dotyczy około tysiąca 
rodzin.  

Popularny sitkom o kamie-
nicy, w której mieszkańcy ko-
rzystają ze wspólnej toalety na 
korytarzu był często odbierany 
jako satyra na czasy  dawno 
minione. Niestety, takie lokale, 
w których ludzie mieszkają bez 

toalety, bądź bez łazienki wcale 
nie są tak rzadkie, jakby się zda-
wało. Problem dotyczy też więk-
szych miast, w tym Warszawy. 
Niedawno radny Marek Szolc 
złożył interpelację z zapytaniem, 
ile lokali na Pradze-Północ nie 
ma łazienek. A w ilu  lokalach 
nie ma toalet. Odpowiedź szo-
kuje, gdyż skala problemu wcale 
nie jest marginalna.

„Na Pradze-Północ 1015 lo-
kali mieszkalnych nie posiada 
własnego WC” – poinformo-
wała w odpowiedzi na inter-

pelację wiceprezydent War-
szawy, Renata Kaznowska. 
Liczba ta stanowi 9,2 proc. 
zasobu mieszkaniowego dziel-
nicy. 998 lokali mieszkalnych 
nie posiada własnej łazienki. 
To 8,9 proc. zasobu miesz-
kaniowego dzielnicy – po-
informowała wiceprezydent 
w odpowiedzi na interpelację. 
Oznacza to, że ponad tysiąc ro-
dzin w swoim domu nie może 
się wysikać, ani zrobić kupy. 
A blisko tysiąc osób nie może 
się nawet umyć.

jAK W ZNANYM SERIALu ZAłATWIAją 
SIę NA KLATcE

u SIEbIE NIE MOGą SIę ZAłATWIć, ANI uMYć

na Pradze 
mieszkają bez Wc

Odparcie ataku i ucieczka, 
obrona przed napaścią. 
Tego nauczą się uczest-
niczki kursów samoobrony 

„Krzepka Prażanka” na Pradze-Pół-
noc. Szkolenia obejmuję też warsz-
taty psychologiczne. Potrwają do 
końca roku. Finansowane są z bu-
dżetu dzielnicy. Jak informuje praski 
ratusz, ruszają bezpłatne zajęcia 
samoobrony finansowane przez 

Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Spo-
tkania Krzepka Prażanka przezna-
czone są dla kobiet i dziewcząt, któ-
re chcą czuć się bezpiecznie, umieć 
reagować w sytuacjach stresowych, 
poznać techniki samoobrony. W ra-
mach kursu, oprócz zajęć praktycz-
nych, odbędą się także warsztaty 
psychologiczne, tak by uczestniczki 
nauczyły się nie panikować i zacho-
wać trzeźwość umysłu, żeby umia-

ły odeprzeć atak i uciec lub obro-
nić się przed napaścią. W ramach 
projektu uruchomionych zostanie 
sześć grup. Zajęcia będą odbywać 
się do końca grudnia w dwóch 
szkołach podstawowych na terenie 
Pragi-Północ. Liczba miejsc ograni-
czona! Więcej informacji na stronie 
internetowej Urzędu Dzielnicy Pra-
ga-Północ.

(Warszawski Serwis Prasowy)

fot. Pixabay

  pRAGA-półNOc ► KuRSY SAMOObRONY NA pRAdZE

nauczą panie jak się bronić

proc. mieszkań 
jest bez toalety

10

Część budynków na Pradze 
nie ma nawet toalet
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Blisko osiemdziesię-
cioletni starszy pan 
ukradł w trzech skle-
pach markowe per-

fumy o wartości blisko 1500 
złotych.

7,5 roku więzienia grozi 
starszemu panu, który ukradł 
perfumy w perfumerii. Jak in-
formuje Komenda Stołeczna 
Policji, 76-letni starszy pan 
przyszedł do sklepu w jednej 
z placówek handlowych. Na 
półce obejrzał markowe perfu-
my, potem schował je do torby. 
Torbę włożył do koszyka. Z ko-
szykiem  wyszedł na zewnątrz 
sklepu gdzie pozostawił torbę. 
Potem wrócił do środka, od-
stawił koszyk na miejsce. Miał 
jednak pecha – całą sytuację 

widział ochroniarz. Zadzwonił 
na policję. Jak informuje po-
licja, funkcjonariusze przybyli 
na miejsce i zatrzymali 76-lat-
ka. Przywieźli go do komen-
dy przy ulicy Żeromskiego. 
Dochodzeniowcy prowadzą-
cy sprawy ustalili że 76-latek 
w tej placówce handlowej po-
jawił się dwukrotnie, a oprócz 
tego również w innym sklepie 
na Żoliborzu.  Tam też doko-
nał kradzieży perfum. Łącznie 
naraził 3 sklepy na straty się-
gające prawie 1500 złotych. 
76-latek już usłyszał zarzuty za 
kradzież kosmetyków w wa-
runkach recydywy. Teraz grozi 
mu kara do 7,5 roku pozbawie-
nia wolności – podsumowuje 
policja. (źródło: policja)

autobusy i tramwaje 
jednak cZęŚciej

Ma prawie osieMdZiesiąT laT i jest RecydyWisTą

pO WIELKIEj AWANTuRZE ZTM ZMIENIA ROZKłAdY

WpAdł AMATOR dROGIch pERFuM

fot. ZTM

po burzliwym miesiącu 
w zatłoczonej komunikacji 
autobusy i tramwaje mają 
jeździć częściej. ZTM zapo-
wiada zmiany. pierwsze od 
poniedziałku 27 września.

Rozkłady jazdy w sto-
licy po wakacjach 
budziły ogromne 
kontrowersje. ZTM 

zdecydował, że część pojaz-
dów (w tym tramwaje) pojadą 
według wakacyjnych rozkła-
dów jazdy. Od początku kry-
tykowali to pasażerowie, czy 
organizacje społeczne. Obawy 
się potwierdziły. W autobu-
sach i tramwajach zapanował 
potworny tłok. Urzędnicy tłu-
maczyli, że monitorują sytu-
ację, i na jej podstawie ewen-
tualnie zmienią  częstotliwość 
kursowania poszczególnych 
linii. Teraz ogłosili oczekiwane 
zmiany.

Od poniedziałku, 27 wrze-
śnia znów zmienią się rozkła-
dy jazdy pojazdów komunika-
cji miejskiej. Wszystkie linie 

tramwajowe wrócą do swoich 
podstawowych rozkładów – 
poinformował Zarząd Trans-
portu Miejskiego.  Oznacza to, 
że godzinach szczytu składy 

będą podjadą na przystanki 
co 4 minuty lub co 8 minut. 
Poza godzinami szczytu co 6 
lub co 12 minut. Częściej poja-
dą pociągi metra. Na linii M1 

co 2 min. i 20 sek., a na linii 
M2 co 2 min. i 50 sek. Nato-
miast zmiany dla linii autobu-
sowych wprowadzone zostaną 
później.

Zmiany dla autobusów pla-
nowane są od soboty, 2 paź-
dziernika. W soboty i niedziele 
pasażerowie znów pojadą au-
tobusem linii 196. Przedwaka-
cyjne rozkłady wrócą w przy-
padku kilku linii. Pojazdy linii 
104 w godzinach szczytu pod-
jadą na przystanki co 20 mi-
nut. Autobusy 105 w dni po-
wszednie w godzinach szczytu 
jeździć będą co 6 minut. Linia 
ekspresowa E-1 od poniedział-
ku,  4 października w godzi-
nach szczytu jeździć będzie 
co 10 minut. Częściej bo co 
15 minut pomiędzy szczytami 
i w weekendy pojadą też au-
tobusy 114 i 122. W godzinach 
7.00-20.00 w dni powszednie 
trasa linii 114 będzie skrócona. 
Autobus pojedzie następują-
co: Metro Młociny – Młociny-
-UKSW.

Zmieni się też częstotliwość 
autobusu 523, który pojedzie 
w soboty i dni świąteczne co 
10 minut. Podobnie w sobo-
ty co 10 minut jeździć będzie 
autobus linii 190. Co 15 minut 
w soboty i dni świąteczne pa-
sażerów zabierze linia  193. 
W poniedziałek, 4 październi-
ka na  ulice wyjadą autobusy 
linii E-2. Na  pełną trasę Ur-
sus-Niedźwiadek – Ursynów 
Płd. wrócą autobusy linii 401. 
W porannym szczycie będą 
pojadą one też na krótszej tra-
sie: PKP Ursus – Metro Słu-
żew.
(źródło: „Nowy Telegraf Warszawski”, 

ZTM)

fot. Pixabay
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MOKOTóW ► NOWY SpRZęT, WIęKSZY OddZIAł RATuNKOWY

pRZYjEchAłA Z dALEKIEj pOdRóŻY. W dOMu ZAuWAŻYłA, ŻE WpATRują SIę W NIą OcZY

Rozbudują szpital czerniakowski

Przywiozła z wakacji dZikiego gada!

Należący do miasta Szpi-
tal czerniakowski zostanie 
rozbudowany. będzie więk-
szy   oddział ratunkowy,  
nowe gabinety badań i sala 
resusystacyjno-zabiego-
wa, wstępna intensywnej 
terapii oraz obserwacyjna. 
Z kolei samorząd Mazow-
sza przeznaczy kilkadziesiąt 
milionów złotych na rozwój 
mazowieckich placówek me-
dycznych. Zyskają na tym 
także warszawskie szpitale. 
pieniądze dostanie między 
innymi szpital bródnowski 
i placówka w Międzylesiu. 

Dobre wiadomości dla 
pacjentów z woje-
wództwa mazowiec-
kiego. Miasto pod-

pisało umowę, na podstawie 
której rozbuduje i doposaży 
Szpital Czerniakowski. A jesz-
cze niedawno krążyły infor-
macje o możliwej likwidacji 
placówki… Z kolei samorząd 
Mazowsza przekaże kilkadzie-
siąt milionów na rozbudowę 
należących do województwa 
instytucji medycznych. Radni 
przegłosowali uchwałę, dzięki 
której pieniądze dostaną mię-
dzy innymi Szpital Bródnow-
ski i Międzyleski Szpital Spe-
cjalistyczny.Miasto podpisało 
umowę na rozbudowę i dopo-
sażenie Szpitala Czerniakow-
skiego. SOR zostanie rozbu-
dowany o jedną kondygnację 

od strony ul. Stępińskiej, oraz 
dwie kondygnacje z podpiwni-
czeniem od strony ul. Górskiej. 
W ramach inwestycji wyko-
nawca prac zmodernizuje część 
budynku szpitala na poziomie 
parteru. Chodzi o istniejący 
SOR. Wymieni m.in. posadzki, 
okna, drzwi oraz bramy wjaz-
dowe. W kondygnacji pod-

ziemnej będą pomieszczenia 
techniczne i magazynowe. Na 
parterze znajdą się pomiesz-
czenia SOR, m.in. rejestracja 
i poczekalnie. Nowe gabinety 
badań, sale: obserwacyjna, 
resuscytacyjno-zabiegowa, 
wstępnej intensywnej terapii. 
Piętro będzie wykorzystane dla 
potrzeb administracyjnych.

Szpital Czerniakowski znaj-
duje się na Mokotowie, przy 
ulicy Stępińskiej 19/25. Ma 
osiem oddziałów, w tym dwa 
oddziały kliniczne Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Oddziały szpitala to 
Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii,  Chirurgii Ogólnej, 

Chirurgii Urazowo-Ortope-
dycznej, Chorób Wewnętrz-
nych, Otolaryngologiczny, 
Neurologiczny, Okulistycz-
ny. W skład Specjalistycznej 
Przychodni Przyszpitalnej 
wchodzi 11 poradni. Udzielają 
one średnio 40 tysięcy porad 
rocznie. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

O sporym zaskoczeniu 
może mówić miesz-
kanka Mokotowa, 
która urlop spędziła 

na dalekich wakacjach. Pod-
czas rozpakowywania bagaży, 
już w mieszkaniu, zoriento-
wała się, że z walizki wpatru-
ją się w nią dzikie oczy… Nie 
należały do człowieka. Pomi-
mo oszołomienia kobieta po-
stanowiła przyjrzeć się pasa-
żerowi na gapę. Zorientowała 
się, że oczy należą do żywej 
jaszczurki. Mieszkanka Mo-

kotowa  zadzwoniła na numer 
alarmowy straży miejskiej – 
986. Dyspozytor wysłał na 
miejsce Ekopatrol stołecznej 
Straży Miejskiej.  Jak relacjo-
nuje Straż Miejska, funkcjo-
nariusz i funkcjonariuszka po 
przybyciu na miejsce ustalili, 
że jaszczurka to mały gekon. 
Nie miał widocznych ran, był 
tylko osłabiony niezbyt kom-
fortową podróżą. Gekon został 
bezpiecznie odłowiony i prze-
transportowany do Centrum 
CITES na terenie warszaw-

skiego ogrodu zoologicznego. 
Pod fachowym okiem specjali-
stów szybko dojdzie do siebie 
– relacjonuje Straż Miejska. 
Dzikie zwierzęta niestety sto-
sunkowo często przypadkowo 
podróżują z nami z odległych 
zakątków świata. Dla naszego 
i ich  bezpieczeństwa, gdy od-
kryjemy obecność niespodzie-
wanego gościa, warto to zgło-
sić do odpowiednich służb. Na 
przykład Ekopatrolu Straży 
Miejskiej.

(źródło: Straż Miejska)

fot. Pixabay
fot. W

ikipedia
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fot. Policja

Do mieszkanki Pia-
seczna zadzwonił 
mężczyzna, który 
podał się za pra-

cownika banku. Chciał wy-
musić instalację aplikacji, 
pomagającej przejąć kon-
trolę nad pulpitem. 26-lat-
ka nie dała się nabrać.

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, 26- let-
nia mieszkanka Piaseczna 
odbyła rozmo-
wę z oszustem. 
M ę ż c z y z n a 
p r z e d s t a w i ł 
się jako pra-
cownik banku, 
zaniepokojo-
ny jak słychać 
na nagraniu 
wykrytą przez 
bank podejrzaną trans-
akcją na jej koncie. By jej 
„zapobiec” i jak twierdzi 
zgodnie z regulaminem 
banku instruuje klientkę 
i przekonuje, że połączy 
ją z działem technicznym. 
Jednak by to zrobić, prze-
kazuje jej nazwę aplikacji, 
którą koniecznie musi te-
raz zainstalować. Okazuje 
się, że jest to znana dar-
mowa aplikacja tzw. zdal-

nego pulpitu. Niestety co-
raz częściej, wykorzystują 
ją oszuści bankowi.

Jak przypomina policja, 
gdy zainstalujemy taką 
aplikację wówczas prze-
stępca widzi wszystko, co 
robimy na smartfonie czy 
komputerze. Otrzymuje 
on także pełną kontro-
lę nad naszym kontem 
bankowym. Kradzione są 

dostępne tam 
środki finan-
sowe, mogą 
również z na-
szego konta 
zostać zacią-
gnięte kredyty.

W tym przy-
padku miesz-
kanka Piasecz-

na nie dała się oszukać 
i sama ostrzega dziś innych 
przed oszustami wymusza-
jącymi instalację aplikacji 
tzw. zdalnego pulpitu.

Policjanci przypomina-
ją, by w podobnej sytuacji 
natychmiast się rozłączyć 
i osobiście skontaktować się 
ze swoim bankiem! Policja 
zamieściła na stronie nagra-
nie rozmowy z oszustem.

(źródło: policja)

chciał przejąć kontrolę 
nad jej kontem

Nastolatek musiał 
przeżyć prawdziwy 
horror. Spotkanie na 
ulicy z koleżankami  

skończyło się dla niego bru-
talnym pobiciem, szpitalem. 
Chłopak bał się, że sprawcy 
utną mu głowę.

17-letni chłopak na ulicy Jó-
zefowa spotkał się z koleżan-
kami. Nagle zaatakowali go 
dwaj mężczyźni. Wyjęli tasak, 
zagrozili, że utną mu głowę. 
Przerażony nastolatek zapro-
ponował, że odda napastni-

kom telefon i pieniądze, ale 
żeby jemu i dziewczynom nie 
robili krzywdy.  Mimo próśb 
napastnicy zaczęli bić nielet-
niego. Następnie uciekli. Ska-
towanemu chłopcu pomocy 
udzieliło pogotowie ratun-
kowe. Obrażenia były na tyle 
poważne, że karetka zawiozła 
pokrzywdzonego do szpitala.

Na miejsce przybyła policja, 
która zaczęła szukać sprawców. 
Następnego dnia policjanci 
zatrzymali pierwszego podej-
rzewanego o udział w pobiciu 

mężczyznę. To 25-latek. Nie-
bawem wpadł też jego 39-letni 
kolega. Obaj trafili do policyjnej 
celi.  W prokuraturze w  Otwoc-
ku podejrzani usłyszeli zarzuty 
pobicia 17-latka, gróźb karal-
nych oraz kradzieży stalowego 
tasaka o wartości 600 złotych.

Sąd Rejonowy w Otwocku 
na wniosek śledczych i proku-
ratury aresztował mężczyzn na 
trzy miesiące. Trwa ustalanie 
dokładnych okoliczności zda-
rzenia.

(źródło: policja)

pAN Z bANKu NAMAWIAł dO ApLIKAcjI

SpOTKAł SIę Z KOLEŻANKAM. NApAdLI GO STARSI FAcEcI

Zaatakowali tasakiem. 
straszyli, że uTną głoWę

Tragedia w Piasecznie. W nocy 
z 13 na 14 września doszło 
do pożaru domu mieszkal-
nego. Strażacy gasili ogień 

przez kilka godzin. Niestety, na pod-
daszu znaleźli ciało. Przyczyną była 
najprawdopodobniej nieszczelna in-
stalacja grzewcza. 
Ogień pojawił się późnym wieczo-
rem, około godziny 22.00. Przy 
ulicy Jodłowej palił się dom miesz-

kalny. Gdy strażacy przyjechali na 
miejsce ogień zajął już dach i pod-
dasze budynku. W akcji brało udział 
aż sześć samochodów strażackich, 
ogień gasiło kilkudziesięciu stra-
żaków. Akcja trwała kilka godzin. 
Około 2.00 w nocy ogień udało 
się ugasić. Podczas przeszuka-
nia pogorzeliska strażacy znaleźli 
zwęglone zwłoki człowieka. Jedna 
osoba zatruła się dymem, trafiła do 

szpitala.  Jak informowały media 
przyczyną pożaru była nieszczelna 
instalacja grzewcza. Bardzo często 
dochodzi do pożarów w okresie je-
sienno – zimowym, właśnie z powo-
du wadliwej instalacji bądź błędów 
w ogrzewaniu. Strażacy apelują, by 
przed sezonem grzewczym zadbać 
o sprawdzenie i w miarę potrze-
by remont instalacji. I szczególną 
ostrożność.

fot. Pixabay
fot. Pixabay

  TRAGIcZNY pOŻAR W pIASEcZNIE

na poddaszu strażacy znaleźli ciało

złotych mieli 
chcieć ukraść 
jej oszuści. 
a prawdziwy 
oszust mógł 
zrabować 
wszystko

600
Zatrzymany za atak z tasakiem na nastolatka w Józefowie

W akcji brało udział kiklkudziesięciu 
strażaków
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MazowSze w czołówce.
KoleJoWych 
(nie)bezpieczeńStw

KAMIENIE NA TORAch, KRAdZIEŻE, WYpAdKI, RZucANIE KAMIENIAMI W pOcIąGI…

urząd Transportu Kolejowe-
go opublikował raport o sta-
nie bezpieczeństwa, w któ-
rym uwzględniono różne 
rodzaje incydentów. Takich 
jak kradzieże, dewastacje, 
a nawet napady na pociągi. 
Niestety, Mazowsze należy 
do regionów, gdzie często 
dochodzi do niebezpiecz-
nych zdarzeń. Najwięcej - 
w porównaniu z innymi wo-
jewództwami - odnotowano 
przypadków obrzucania po-
ciągów kamieniami.

Łucja Czechowska

Każdy z rodzajów wy-
padków w 2020 r. 
odnotował spadek. 
Największe miały 

miejsce w przypadku wyko-
lejeń i kolizji, których liczba 
zmniejszyła się odpowied-
nio o 40% i 35%. Średnio po 
ok. 15% spadła liczba wypad-
ków na przejazdach kolejowo-
-drogowych i z udziałem osób 
nieupoważnionych do przeby-
wania na terenie kolejowym” 
– podkreślił Urząd Transpor-
tu Kolejowego w obszernym 
(liczącym ponad dwieście 
stron) dokumencie, w którym 
przeanalizowano sytuację „na 
torach”. 

Oprócz kwestii inwestycji, 
czy remontów, sporo uwagi 
poświęcono bezpieczeństwu. 
I to z uwzględnieniem sytuacji 
w poszczególnych regionach 
kraju. Wprawdzie z powo-
du pandemii i wynikających 
z tego ograniczeń w publicz-
nej komunikacji, spadły dane 
w liczbach bezwzględnych, ale 
to wcale nie oznacza, że zmie-
niły się trendy.

UTK przyznaje, że najwięk-
szym w skali kraju problemem 
są kradzieży i dewastacje urzą-
dzeń infrastruktury. Akurat 
w tej kategorii Mazowsze nale-
ży do „średniaków”, bo znacz-
nie poważniejszy problem jest 
na Śląsku, czy w Małopolsce.

Zdecydowanie gorzej Ma-
zowsze wypada pod względem 
układania rozmaitych prze-
szkód na torach. To wyjątko-
wo niebezpieczny proceder, 
który grozi katastrofą.

„Najechanie na przeszkodę 
zazwyczaj skutkuje uszko-
dzeniem elementów układu 
biegowego oraz hamulcowego 
pociągu, zgarniaczy, reflekto-
rów i podwozia. Może dojść 
nawet do wykolejenia” – pod-
kreśla UTK. 

O ile spadła ogólna liczba 
takich incydentów, to Mazow-
sze należy do nielicznych gdzie 
odnotowano wzrost. Dwa lata 
wcześniej było 28 przypad-
ków, a w zeszłym już nie-
mal 50. 

Z pewnym zaskoczeniem 
odkryliśmy w raporcie UTK 
rozdział zatytułowany „Na-
pady na pociągi i kradzieże 
przesyłek”. Tym bardziej, że 
każdego roku takich zdarzeń 
odnotowanych są setki. Nie 
chodzi jednak o sceny znane 
z westernów, a dość banalne 
zdarzenia – przede wszyst-
kim kradzież węgla zrzuca-
nego z wagonów. Zdecydo-
wana większość przypadków 
ma miejsce na Śląsku (ponad 
80%). W tym akurat względzie 

Mazowsze nie wyróżnia się na 
tle reszty kraju, bo odnotowa-
no 6 zdarzeń.

Za to należymy do liderów, 
gdzie najczęściej dochodzi do 
dewastacji lokomotyw, wago-
nów, albo innych pojazdów 
kolejowych. Największy pro-
blem jest na Pomorzu, a Ma-
zowsze na drugim miejscu. Nie 
tylko w liczbach bezwzględ-
nych, ale również biorąc pod 
uwagę trend wzrostowy. Za to 
Mazowsze jest niekwestiono-
wanym liderem, jeśli chodzi 
o obrzucanie pociągów kamie-
niami i innymi przedmiotami. 
Niestety, każdego roku docho-
dzi w Warszawie i okolicach 
do około 30 takich zdarzeń. 

Obecnie trwa ogólnopolska 
akcja promowania bezpiecz-

nego zachowania na przejaz-
dach kolejowych. Powód bar-
dzo prosty - gdy tam dochodzi 
do wypadku, ich finał zazwy-
czaj jest tragiczny. 

W 2020 roku aż na dzie-
sięciu przejazdach kolejowo-
-drogowych doszło do więcej 
niż jednego wypadku. W ra-
porcie UTK zwrócono uwagę 
na szczególnie niebezpieczne 
miejsce – to przejazd w Komo-
rowie (powiat pruszkowski), 
na linii nr 47 Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej doszło do 
aż 3 wypadków! Jedyny taki 
w całym kraju.

„Na linii tej znajdowały się 
również 2 inne przejazdy, na 
których doszło do 2 wypadków 
w ciągu 12 miesięcy” – pod-
kreślono w raporcie UTK.

Na mazowieckich torach liczba wypadków wzrosła

O ile spadła ogólna 
liczba groźnych 

incydentów, 
to Mazowsze należy 
do nielicznych gdzie 
odnotowano wzrost. 
Dwa lata wcześniej 

było 28 przypadków, 
a w zeszłym już 

niemal 50. 
Z pewnym 

zaskoczeniem 
odkryliśmy 

w raporcie UTK 
rozdział zatytułowany 

„Napady na 
pociągi i kradzieże 

przesyłek” fot. Pixabay
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błOGOSłAWIENI TO OWOcE NA LATA, Tu I TERAZ jEST NAjMNIEj WAŻNE

pląsający na religijnych 
uroczystościach polityczni 
karierowicze oraz budują-
cy swą pozycję na sojuszu 
ołtarza z tronem skompro-
mitowani hierarchowie nie 
przesłonią wielkości no-
wych błogosławionych. I im 
więcej czasu od beatyfikacji 
upłynie, tym bardziej zauwa-
żać będziemy jej pozytywne 
owoce.

Beatyfikacja kardynała 
Stefana Wyszyńskie-
go oraz matki Elż-
biety Róży Czackiej 

zdaniem znawców tematyki 
kościelnej może być kołem ra-
tunkowym dla przeżywającego 
kryzys polskiego katolicyzmu. 
Ale też wszelkie pozytywne 
owoce uhonorowania wybit-
nych postaci poznamy za wiele 
lat. Dziś widać spłycanie te-
matu, chcących zbić na beaty-
fikacji kapitał polityków. Czy 
skompromitowanego, ukara-
nego przez Watykan hierar-
chę, który koniecznie musiał 
na beatyfikacji się pojawić. Ale 
te zgrzyty są w gruncie rzeczy 
sprawą czwartorzędną. Prze-
słanie zarówno prymasa, jak 
i matki Czackiej jest uniwer-
salne. A politycy „ogrzewający 
się” na rozmaitych wydarze-
niach religijnych przeminą 
szybciej niż im się zdaje.

Słuszne, (nie)słuszne oburzenie
Po beatyfikacji Prymasa 

Tysiąclecia oraz założyciel-
ki ośrodka dla niewidomych 
w Laskach pod Warszawą nie 
brak głosów oburzenia. Z jed-
nej strony  tym, że pojawił 
się abp Sławoj Leszek Głódź. 
Były bp polowy Wojska Pol-
skiego, potem ordynariusz 
warszawsko-praski, następ-
nie metropolita gdański ma 
wydany przez Watykan zakaz 
uczestniczenia w religijnych 
uroczystościach na terenie 
diecezji gdańskiej. Warszawa 

to nie Gdańsk, więc zgodnie 
z prawem mógł w uroczystości 
wziąć udział. Ale obyczaj, kul-
tura, poczucie smaku, nakazy-
wałaby coś zgoła przeciwnego. 
Ale jak widać tego zabrakło.

Nie brak też głosów obu-
rzenia na polityków, którzy 
zamierzają się „ogrzewać” 
na beatyfikacji. W Świątyni 
Opatrzności Bożej pojawili się 
przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych i samo-
rządowych. Zarówno ze strony 
PiS (prezydent Andrzej Duda, 
wicepremier Jarosław Ka-
czyński, czy premier Mateusz 

Morawiecki) jak i PO (marsza-
łek Senatu Tomasz Grodzki). 
Część komentatorów wścieka 
się widząc Jacka Kurskiego. 
Prezes TVP słynął ostatnio 
z kościelnego unieważnienia 
małżeństwa, ślubu i chrzcin 
z wielką pompą przy udziale 
biskupów. W głosach oburze-
nia, częściowo niesłusznych 
(władze państwowe uczestni-
czą, bo państwowy jest cha-
rakter uroczystości) a częścio-
wo słusznych (chęć robienia 
sobie PR przez polityków jest 
tu oczywista) widać jedną 
niepokojącą rzecz. Próbę dys-

kredytowania samych postaci 
nowych błogosławionych.

wielkie postacie spoza utartego 
schematu

Tymczasem Elżbieta Róża 
Czacka to w ogóle postać 
działająca społecznie, na 
rzecz niewidomych. Osoba, 
której nie da się zaszufladko-
wać politycznie. Zaś prymas 
Wyszyński to człowiek, który 
prezentował postawę całko-
wicie nonkonformistyczną. By 
uniknąć rozlewu krwi zawarł 
bardzo bolesne porozumienie 
Kościoła z władzami komu-

nistycznymi. Ale gdy władze 
próbowały wpływać na Kościół 
mówił głośne non possumus, 
za co na trzy lata został uwię-
ziony.

Arcybiskup Głódź, który 
słynął ze świetnych kontak-
tów z władzą i to zarówno tą 
z nadania SLD, jak i PiS, jest 
w kontekście relacji z poli-
tykami prymasa przeciwień-
stwem. Politycy chcący się 
ogrzać na beatyfikacji pasują 
do nowych błogosławionych 
jak pięść do nosa. Ale też jest 
to zjawisko normalne. Doty-
czy i religii, i innych dziedzin 
życia – kultury, sportu. Gdy 
nasi zawodnicy osiągają mię-
dzynarodowe sukcesy, rzą-
dzący zazwyczaj pod sukcesy 
te chcą się  podpiąć. I  efekty 
tego są mizerne. Bo czy ktoś 
pamięta, że drużynę Kazimie-
rza Górskiego zapraszał do 
siebie Edward Gierek? No nie. 
A drużyna z roku 1982, która 
gdy w Polsce trwał stan wojen-
ny zdobyła trzecie miejsce na 
mistrzostwach świata w Hisz-
panii, wręcz grała na przekór 
władzy, a decydujący o wejściu 
do pierwszej czwórki mecz 
z ZSRR jest tu zdarzeniem 
symbolicznym.

im więcej minie czasu, tym 
bardziej zobaczymy owoce

A więc „ogrzewający się” na 
rozmaitych wydarzeniach po-
litycy jeśli osiągają jakieś cele 
to tylko krótkoterminowo. I to 
nawet w sprawach przyziem-
nych, takich jak sport. W spra-
wach wiary działa to jeszcze 
mocniej. Bo przypomnienie 
wybitnych postaci będzie owo-
cowało na lata. W przypadku 
Elżbiety Róży Czackiej mamy 
pokazaną drogę Kościoła cha-
rytatywnego, schylającego 
się do ludzi chorych, cierpią-
cych, niepełnosprawnych. To 
jedna z dróg Kościoła. Postać 
Prymasa Tysiąclecia to z kolei 
przykład Kościoła umiejącego 
zachowując ortodoksję i war-
tości dostosować się do sytu-
acji. Ale też przykład nonkon-
formizmu i mądrego podejścia 
do władzy. Pląsający na religij-
nych uroczystościach politycz-
ni karierowicze oraz budujący 
swą pozycję na sojuszu ołtarza 
z tronem skompromitowani 
hierarchowie nie przesłonią 
wielkości nowych błogosła-
wionych. I im więcej czasu od 
beatyfikacji upłynie, tym bar-
dziej zauważać będziemy jej 
pozytywne owoce.

W przypadku Elżbiety Róży 
Czackiej mamy pokazaną 
drogę Kościoła charytatyw-
nego, schylającego się do 
ludzi chorych, cierpiących, 
niepełnosprawnych. To jedna 
z dróg Kościoła. Postać Pry-
masa Tysiąclecia to z kolei 
przykład Kościoła umiejące-
go zachowując ortodoksję 
i wartości dostosować się 
do sytuacji. Ale też przykład 
nonkonformizmu i mądrego 
podejścia do władzy

fot. W
ikipedia

ci, co chcą się „ogrzać” 
na beatyfikacji srodze 
się rozczarują
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Zjednoczona Pra-
wica przeżywa 
największy kry-
zys od początku 

rządów, choć udaje jej się 
utrzymać doraźnie więk-
szość w kluczowych głoso-
waniach. Solidarna Polska 
Zbigniewa Ziobry buduje 
już swoją narrację. Co-
raz częściej rozbieżną z tą 
prezentowaną przez PiS. 
Porozumienie Jarosława 
Gowina odeszło z koali-
cji rządzącej i rozmawia 
z PSL. Podziały 
w samym PiS 
także są za-
uważalne. Li-
nią pęknięć jest 
stosunek do 
gospodarki, ale 
też pandemii 
koronawirusa 
i ekologicznych 
projektów Unii Europej-
skiej. 

W fazie sporych zawiro-
wań jest opozycja. W Plat-
formie Obywatelskiej jest 
wyraźny podział na dwie 
grupy – bardziej centro-
wą, chcącą powrotu do 
wielonurtowej parii ciepłej 
wody w kranie z czasów 
Donalda Tuska. I libe-
ralno-lewicowy, mocno 
proekologiczny, antykon-

serwatywny. Na razie wy-
daje się, że wygrywa nurt 
Tuska. A to nasuwa ko-
lejne pytania o przyszłość 
polskiej sceny politycznej. 
W przypadku pójścia PO 
w lewo (wariant mniej 
prawdopodobny) i sojuszu 
z lewicą i może Szymonem 
Hołownią, powstanie moc-
na przestrzeń pomiędzy 
PiS a PO. Zagospodarować 
ją mogą PSL, Gowin, może 
Hołownia i konserwatyw-
na część PO. 

W razie po-
stawienia na 
nurt centro-
wy, jest miej-
sce na jakąś 
lewicę. Nie ma 
za to miejsce 
na przestrzeń 
w centrum. 
Powstaje blok 

PO, Hołowni, być może 
PSL. Wtedy otwarte po-
zostaje pytanie co z elek-
toratem umiarkowanej 
prawicy, który dziś jest już 
mocno zniechęcony do PiS, 
ale o ile mógłby przełknąć 
Gowina i PSL, to nigdy nie 
poprze partii firmowanej 
przez Tuska. Wydaje się, że 
szykują się bardzo ciekawe 
dwa lata na polskiej scenie 
politycznej.

Polska scena 
jak plac 
budowy

Najpierw był Campus 
Polska Przyszłości 
w Olsztynie. Potem 
konwencja w Płoń-

sku. Tym, co widać jak na dłoni 
jest mocny podział na dwie wi-
zje Platformy. Donalda Tuska 
bliska niemieckiej CDU. Rafała 
Trzaskowskiego lewicy. Będzie 
gra na dwa fronty, czy  wybór 
jednej drogi opozycyjnej? 

Podczas Campusu Polska 
Przyszłości padło wiele ostrych 
słów nie tylko wobec rządzą-
cego Prawa i Sprawiedliwo-

ści, ale też wobec liberalizmu 
gospodarczego (ostre starcie 
z Leszkiem Balcerowiczem 
podczas jednego z paneli). 
Wreszcie ostre słowa Sławo-
mira Nitrasa o odpiłowywaniu 
katolików. Kilka tygodni póź-
niej odbyła się konwencja pro-
gramowa Platformy Obywa-
telskiej. A na niej Donald Tusk 
uderzył w PiS, ale też mocno 
złagodził przekaz. Mówił, że 
jest katolikiem. Że krytykuje 
biskupów, którzy bronią pedo-
filii w Kościele. Ale nie atakuje 

Kościoła jako takiego. To zda-
niem ekspertów mocny zwrot 
w kierunku centrum. I jedno-
znaczne zerwanie z jakichkol-
wiek rozmów z lewicą. Otwarte 
pozostają wciąż pytania o to, 
czy Koalicja Obywatelska po-
szerzy swą listę tylko o ruch 
Szymonna Hołowni, czy może 
poszerzy go też o Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Oraz 
o rolę Rafała Trzaskowskiego, 
którego agenda jest zdecydo-
wanie bardziej liberalno-lewi-
cowa.

ZMIANY W KOALIcjI, pRZETASOWANIA 
W OpOZYcjI

ANTYpIS TuSKA, cZY TRZASKOWSKIEGO?

Pomiędzy centrum 
a ostrą lewicą

W szyscy emocjonują 
się polityką w naszym 
kraju, tymczasem 
w weekend w Niem-

czech czekają nas wybory, które 
mogą określić naszą przyszłość na 
lata, jeśli nie dekady. Czy to się 
komuś podoba, czy nie, to Niemcy 
stanowią siłę napędową Unii Eu-
ropejskiej. Są najsilniejszym obok 
Wielkiej Brytanii krajem NATO. 

W dodatku naszym sąsiadem i pań-
stwem, z którym mamy największą 
wymianę handlową. To jest na plus. 
Na minus są nie tylko zaszłości hi-
storyczne, ale też czasem realnie 
sprzeczne interesy. To, kto stoi na 
czele rządu w Berlinie jest istotne. 
A zmiany szykują się wielkie. Po 
szesnastu latach odchodzi kanclerz 
Angela Merkel z chrześcijańsko-de-
mokratycznej CDU. A co ważniejsze 

– czego jeszcze niedawno nikt się 
nie spodziewał, CDU może stracić 
władzę. Na rzecz socjalistów z SPD. 
Ważne też, jak wypadną postkomu-
niści z Linke, prawicowi populiści 
z AFD, liberałowie z FPD czy najbar-
dziej sceptyczni wobec Rosji Zielo-
ni. Za kilka dni przekonamy się kto 
utworzy niemiecki rząd. Jaki będzie 
mieć to wpływ dla Europy. I jak to 
wpłynie na sytuację Polski.  (az)

fot. Pixabay

  NIEMcY ► WYbORY NAjWAŻNIEjSZE Od LAT. TAKŻE dLA NAS

czego początkiem będzie koniec ery Merkel?

lata zostały 
do wyborów. 
Polska scena 
polityczna w tym 
czasie całkiem 
może się zmienić

 2

Donald Tusk to partia bardziej centrowa, Rafał 
Trzaskowski to skręt w lewo, która opcja zwycięży?

Wybory w Niemczech będa miały wpływ 
na sytuację w polsce i w Europie
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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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Nieletni inżynierowie” 
w reżyserii Aleksandry 
Skowron i nominowa-
nej do Oscara Hanny 

Polak (za „Dzieci z Leningradz-
kiego”) to wynik obserwacji 
trzech lat życia grupy nastolat-
ków oraz ich nauczyciela z nie-
wielkiego, pomorskiego Lębor-
ka. Twórcy wybrali zwyczajne 
dzieci między 12 a 15 rokiem 
życia, w szczególnie ważnym 
dla nich momencie, kiedy każdy 
nastolatek zmienia się najbar-
dziej zarówno mentalnie, jak 
i fizycznie.

W trakcie zdjęć uwagę twór-
ców zwrócił nauczyciel, któ-
ry miał na uczniów olbrzymi 
wpływ. Już pierwszego dnia 
szkoły kazał im się pozbyć pod-
ręczników. Zainspirowani przez 
inżynierów pracujących nad pol-
skim satelitą PW–Sat2 ucznio-
wie próbowali zbudować testo-
we modele żagli satelitarnych…

Efektem jest film o tym, jak 
spotkanie na swojej drodze od-
powiednich osób może wpłynąć 
na życie nastolatków. I o tym, 
jak dorosły, pełen charyzmy na-
uczyciel może się zmienić pod 
wpływem uczniów.

„Nieletni inżynierowie” to 
pełen humoru i refleksji portret 
współczesnej młodzieży. Inspi-
racja dla młodszych widzów, 
a dla innych sentymentalna po-
dróż w ich przeszłość.

Od premiery we wrześniu 
ubiegłego roku „Nieletni inży-
nierowie” zdążyli już wygrać 
trzy festiwale filmowe: The 
Satisfied Eye International 
Film Festival w Wielkiej Bry-
tanii, DELCO Fest w USA, 
a także Aryan International 
Children’s Film Festival of 
Jaipur w Indiach. Film był też 
prezentowany na festiwalach 
m.in. w Brazylii, Czechach, 
Francji, Kanadzie, Libanie, 
Maroku, Rosji, Włoszech 
i wielu innych krajach.

– Po pokazach filmu podcho-
dziło do nas wielu młodych lu-
dzi, którzy żałowali, że nie mają 
takiego nauczyciela jak Ignacy – 
mówi Aleksandra Skowron, re-
żyser i producent filmu. – Kon-
tynuacja naszej przygody była 
zatem naturalna. Chcieliśmy 
spełnić marzenia tych widzów 
i stąd wziął się nowy projekt „Fi-
zyka dla nieletnich” w wersji na 
YouTube. Jan Michałowski

„Nieletni inżynierowie” ponownie w kraju
Już w sobotę, 25 września o godz. 9.10 premiera 

telewizyjna „Nieletnich inżynierów”. Tym unikalnym 
filmem dokumentalnym, który powstawał przez kilka 
lat, zachwyciły się widownie na festiwalach w Wielkiej 

Brytanii, Stanach Zjednoczonych a nawet Indiach. 
Olbrzymim atutem filmu jest muzyka oskarowego 

twórcy Jana A.P. Kaczmarka.

Reklama
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OGŁOSZENIE

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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Europejska Frakcja 
Konserwatystów i Re-
formatorów powsta-
ła w 2009 roku. Jest 

zdroworozsądkową partią, 
która wraca do podstaw Unii 
Europejskiej i jej założycieli. 
Koncentruje się na łączeniu 
ludzi i przedsiębiorstw, pro-
mując sprawiedliwy i wolny 
handel oraz wspiera wizję 
bezpiecznej Europy. EKR za-
wsze szanowało prawa państw 
członkowskich UE, opowia-
da się za silną Europą, która 
ma słuchać i służyć obywate-
lom UE. 

Cytaty z wypowiedzi posła 
do Parlamentu Europejskiego 
Bogdana Rzońcy podczas sesji 
plenarnych w Brukseli i Stras-
burgu (2020, 2021).

,,Komisja, Rada i Parlament 
muszą ze sobą współpraco-
wać, a nie rywalizować. Bu-
dujmy solidarność europejską 
i cieszmy się z porozumienia 
w sprawie budżetu na 2021 
rok››- wystąpienie z sesji ple-
narnej Parlamentu Europej-
skiego w Brukseli 14 grudnia 
2020. ,,Bezpieczeństwo na 
drogach, ofiary śmiertelne, 
długoletnie skutki wypad-
ków drogowych, odszkodo-
wania, renty, koszty leczenia 
to bardzo wstydliwa strona 
funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Najwięcej wypadków 
ma miejsce w krajach post-
komunistycznych gdzie infra-
struktura drogowa jest naj-
gorsza. Wobec tego musimy 
dopilnować, żeby te Państwa 
miały do dyspozycji środki na 
obwodnice, drogi szybkiego 
ruchu, przede wszystkim na 
Via Carpathia»- wystąpienie 
z sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego w Strasbur-
gu 13 luty 2020 ,,Droga Via 
Carpathia jest szansą dla nas 
wszystkich. Jest to niezwykle 
potrzebny korytarz północ-

-południe, który pozwoli szyb-
ciej i lepiej przemieszczać się 
ludziom i towarom, zachęcam 
Panią Komisarz do poparcia 
tego projektu i proszę wziąć 
pod uwagę wszystkie kwestie 
związane ze śmiertelnością 
dnia codziennego – 25 tysię-
cy tysięcy ofiar wypadków 
drogowych w całej Unii Euro-
pejskiej w 2017 roku to wstyd 
dla Unii Europejskiej – wystą-
pienie z sesji plenarnej Parla-
mentu Europejskiego w Bruk-
seli 29 stycznia 2020. 

Gaz- pewne źródło energii
 Jako Unia Europejska po-

winniśmy wrócić do pewnych 
źródeł energii. Powinniśmy 
umożliwić funkcjonowanie 
przemysłowi. Zarówno straty 
energetyczne oraz brak ener-
gii powodują przenoszenie 
się produkcji w inne regiony 
świata. Wobec tego wystoso-
wałem list do Franka Timmer-

mansa- zupełnie apolityczny, 
który podpisali członkowie 
większości ugrupowań w Par-
lamencie Europejskich (min. 
byli Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Je-
rzy Buzek i Antonio Tajani) 
w sprawie obrony gazu jako 
pewnego i bezpiecznego źró-
dła energii. Zaskoczył mnie 
fakt, że komisarz Timmer-
mans odpowiedział na ten 
apel bardzo konstruktywnie. 
Odpowiedział, że na bieżąco 

będzie monitorował ten temat 
i oczekuje na dalsze konsulta-
cje społeczne w tym zakresie. 
Cieszy mnie fakt, że kolejne 
kraje Unii Europejskiej mają 
podobne zdanie do mojego. 
O gazie trzeba rozmawiać jako 
o efektywnym, pewnym i nie-
zawodnym źródle energii. Bę-
dąc członkiem zespołu ds. po-
lityki budynkowej Parlamentu 
Europejskiego w trakcie prze-
glądu technicznego budyn-
ków w Brukseli zadałem bar-

dzo proste pytanie, czy to gaz 
jest głównym źródłem energii 
w Parlamencie? Odpowiedź 
wydaje się zupełnie prosta 
i naturalna, jest to oczywiście 
gaz. Pragnę podkreślić, że nie 
mam zupełnie nic przeciw-
ko inwestorom z różnych al-
ternatywnych źródeł energii 
w tym odnawialnych. Stoję 
jednak na stanowisku, że gaz 
był jest i będzie pewnym źró-
dłem energii dla gospodarki 
całej Unii Europejskiej.

SiLna eURopa. 
bezpieczna poLSKa

z parlamentu europejskiego

Aktywność podczas Komisji EcON w brukseli

fot. arch. bogdana R
zońcy
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Moskwa zdobyta. 
Piękny sen trwa!

LEGIA LIdEREM pO pIERWSZEj KOLEjcE

Artur boruc jak 
wino - mimo 

skończonych 40 lat 
jest filarem Legii 

w europejskich 
rozgrywkach

Legia Warszawa przez wielu komentatorów skazywana była na pożarcie w fazie 
grupowej Ligi Europy. Tymczasem w pierwszym spotkaniu w Moskwie podopieczni 
czesława Michniewicza zagrali bardzo mądrze. przez cały mecz stawiali opór, w 
końcówce zagrali o pełną stawkę. Skutecznie! Legia jest liderem swojej grupy w 
Lidze Europy. Mistrzowie polski mają doskonałą sytuację wyjściową przed kolejnymi 
spotkaniami.

Dziesięć lat temu 
dwumecz Legii ze 
Spartakiem prze-
szedł do historii. 

W Warszawie było 2:2. 
W Moskwie Rosjanie strze-
lili dwie bramki, prowadzili 
2:0. Jednak po kapitalnym 
meczu Legia wyrównała stan 
rywalizacji i ostatecznie wy-
grała 3:2, 5:4 w dwumeczu 
i awansowała do fazy grupo-
wej Ligi Europy. Zaczął się 
piękny czas legionistów, któ-
rego finałem był udział w fa-
zie grupowej Ligi Mistrzów, 
a potem awans z Champions 
League do 1/16 Ligi Europy. 
Ostatnie lata to w Europie 
czas posuchy. W tym sezonie 
mistrzowie Polski awanso-
wali wreszcie do fazy  grupo-
wej Ligi Europy. I w grupie 
trafili na Spartak Moskwa, 
Leicester i Napoli. Pierwsze 
spotkanie podopieczni Cze-
sława Michniewicza roze-
grali w Moskwie. Pierwsze 
pół godziny  to przewaga  
optyczna Spartaka. I bardzo 
mądra gra linii  defensywnej 
Legii. Dobrze spisywali się 
i Artur Jędrzejczyk i Mateusz 
Wieteska i Maik Nawrocki. 
W 30 minucie groźny strzał 
obronił Artur Boruc. Strzelał 
Holender, Quincy Promes. 
Do przerwy wynik nie uległ 
zmianie. W drugiej połowie 
też atakował Spartak, Legia 
się broniła. Ale tym razem 
coraz częściej mistrzowie 
Polski dochodzili do głosu. 
Gospodarze najgroźniejszą 
sytuację mieli chyba w 71 

minucie, gdy strzał Larssona 
wybronił Boruc. Z kolei ze 
strony Legii strzelali Luquin-
has oraz Emreli. W doliczo-
nym czasie gry po dobrej ak-
cji Mucciego piłkę do bramki 
skierował Kastrati. Było 1:0 
i ten wynik utrzymał się do 
końca. Legia zdobywa trzy 
punkty i ma doskonałą sytu-
ację wyjściową na początku 
rozgrywek. Następnego dnia 
mierzyły się ze sobą pozo-
stałe zespoły z grupy „C” – 
angielski Leicester i włoskie 
Napoli. W końcówce spotka-
nia utrzymywał się wynik 2:1 
dla Anglików, ale Włochom 
udało się wyrównać. Słabe 
spotkanie rozegrał wprowa-
dzony w końcówce Piotr Zie-
liński. Po pierwszej kolejce 

w grupie prowadzi Legia. 
Drugie miejsce zajmują 
Napoli i Leicester. Ostatni 
jest Spartak. W kolejnych 
spotkaniach Legia mierzy 
się z Leicester u siebie, Na-
poli na wyjeździe i u siebie, 
Leicester  w Anglii i Sparta-
kiem w Warszawie. Zwycięz-
ca grupy zagra w 1/8 finału 
Ligi Europy. Drugi zespół 
w 1/16, gdzie trafią też „spad-
kowicze” z Ligi Mistrzów. 
Zespoły, które w swoich 
grupach Champions League 
zajęły trzecie miejsca. Trze-
cie miejsce w grupie to „spa-
dek” do Ligi Konferencji 
Europy – gra w 1/16 finału 
tych rozgrywek. Ostatnie 
miejsce w grupie to poże-
gnanie z pucharami.  (az)

Spartak Moskwa- 
-Legia warszawa 0:1 (0:1)
0:1 Kastrati 90+1’
Spartak: Maksimienko – Ras-
skazow, Gigot, Dżikija – Mo-
ses (82’ Bakajew), Umairow, 
Zobnin (23’ Hendrx), Ayrton 
(69’ Łomowicki) – Pro-
mes, Ponce, J. Larssson 
(82’ Soboliew)
Legia: Boruc – Jędrzej-
czyk, Wieteska, Nawrocki 
– Johansson, Slisz, Cha-
ratin (59’ Kastrati), Luqu-
inhas (82’ Muci), Mlade-
nović – Josue (90+2’ 
Rafa Lopes), Emreli 
(82’ Pekhart)

Tylko ostatni zespół 
odpada z rozgrywek, 

a wygrana ze 
Spartakiem  może być 

kluczowa przy
ostatecznej klasyfikacji.

Zwycięzca grupy 
awansuje bezpośrednio 

do 1/8 finału. 
Wicemistrz grupy do 
1/16, gdzie trafia na 
„spadkowicza” z Ligi 
Mistrzów. Czyli ekipę, 
która w fazie grupowej 
Champions League 

zajmie trzecie miejsce. 
A trzeci zespół w grupie 
„spada” i zagra wiosną 
w 1/16  Ligi Konferencji


