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Kolejny odcinek ponurego serialu
20 lat państwowej nagonki

wścieklizna coraz bliżej. 
Dotarła na targówek!

Władze Warszawy i Mazowsza ostrzegają

Ugryzł go W Ucho, ranił nożeM, groził, że zabije. 
brat znęcał się nad brateM >> str. 9

Każdy sen MUsi się sKończyć. 
Legia Wraca z neapoLU na tarczy >> str. 16

zabójca z praLni niepoczytaLny. 
a jednaK spraWa bez UMorzenia >> str. 4

W kwietniu sąd okręgowy  stwierdził, 
że „Mirosław ciełuszecki nie mógł oszukać 

organu spółki Mirosława ciełuszeckiego, bo to 
ta sama osoba”. i oskarżonego przedsiębiorcę 

uniewinnił. prokuratura… złożyła apelację. 
Wkrótce rozprawa apelacyjna w tym procesie. 

sprawa toczy się od 2002 roku
>> str. 2

warszawski

już w trzeciej dzielnicy Warszawy Wojewódzki Lekarz Weterynarii potwierdził przypadek wścieklizny. chory był 
jenot na targówku na ulicy janowieckiej 77. Uważajmy na siebie, nasze dzieci i zwierzęta domowe! >> str. 3
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Polski rząd toczy ostry 
spór z Unią Europejską. 
Z jednej strony są słowa 
o europejskich warto-

ściach i demokracji, praworząd-
ności i wiarygodności. Z drugiej 
o suwerenności Polski,  dobru 
człowieka i obywatela,  prawie 
do reformowania wymiaru spra-
wiedliwości. Wreszcie o koniecz-
ności jego zreformowania u nas. 
Wszystko pięknie. Rzecz w tym, 
że samo meritum sporu dotyczy 
rzeczy, której tak naprawdę nie 
ma. Bo reforma okazała się total-
ną fikcją. Doprowadziła do bardzo 
ostrego sporu z opozycją i konflik-
tu społecznego, ostrego sporu ze 
środowiskiem sędziowskim, woj-
ny dyplomatycznej z Unią Europej-
ską. Tymczasem poza wymianą 
paru kolesi i zwiększenia bałaga-
nu w sądownictwie reforma nie 
poprawiła nic!
Żeby było jasne – reforma sądów, 
a szerzej całego wymiaru spra-
wiedliwości (także na naszych 

łamach określanego jako wymiar 
(nie)sprawiedliwości) jest nie-
zbędna. Pracowałem przez lata 
w tabloidzie, gdzie pomyłki sę-
dziów były opisywane nader czę-
sto. Także w „Nowym Telegrafie 
Warszawskim” wielokrotnie opisy-
waliśmy i opisujemy (także w ar-
tykule poniżej) sprawę Mirosława 
Ciełuszeckiego, przedsiębiorcy, 
którego gehenna sądowa trwa od 
blisko dwóch dekad.
Stracił firmę, majątek, siedział 
w areszcie, a proces toczy się do 
dziś. I nie może skończyć. Cie-
łuszeckiego sądziły sądy III RP 
i proces pokazuje ich patologię. 
Reforma była konieczna. Pro-
blem polega jednak na tym, że 
we wspomnianej sprawie oskar-
żała prokuratura. I zaangażowani 
w sprawę prokuratorzy awansowa-
li już za tzw. dobrej zmiany. Gdy 
sąd orzekł, że przedsiębiorca nie 
mógł oszukać zarządu spółki, bo 
sam był jednoosobowym zarzą-
dem, obserwatorzy procesu twier-

dzili, że to skończy sprawę. Pro-
kuratura nie będzie się przecież 
od tak oczywistego wyroku odwo-
ływać. Nie będzie się ośmieszać. 
Dobra wiara okazała się naiwno-
ścią, podległa Zbigniewowi Zio-
brze instytucja  złożyła apelację. 
W sądzie proces się nie skończył. 
Niestety, takich spraw jest wiele.
Zmian systemowych nie ma 
w ogóle. Personalne są sprowa-
dzone jedynie do promowania 
„swoich”. Sądy nie działają bynaj-
mniej szybciej. Izba Dyscyplinarna 
jest parodią samej siebie. Skom-
promitowani sędziowie nadal są 
bezkarni. A  jedno, co się rządzą-
cym udało, to nieustanna zady-
ma. W Polsce, ze środowiskiem 
prawniczym. I w Unii Europejskiej.
I jeszcze raz podkreślę – tak, re-
forma była potrzebna. Tak, zdaję 
sobie sprawę, że tego typu zmiany 
wymagają czasem (a w zasadzie 
zawsze) pójścia na wojnę. Wiem, 
że poprzednicy PiS na reformie wy-
miaru sprawiedliwości nawet nie 

polegli. Oni wycofali się rakiem, 
by czasem nikogo nie urazić. Ale 
czym innym jest przeprowadze-
nie trudnej, wymagającej odwagi 
reformy na przekór wpływowym 
środowiskom. Czym innym wy-
wołanie awantury z wpływowymi 
środowiskami i doprowadzenie do 
międzynarodowego konfliktu bez 
robienia czegokolwiek.
Zmiana w sądownictwie nie może 
polegać na jego upolitycznieniu, 
ale na uczynieniu naprawdę nie-
zwisłym i proobywatelskim. Jak 
jest, każdy widzi.  A najgorszą rze-
czą jest ta, że jedna strona kon-
fliktu szczyci się pozorowanymi 
(tam gdzie były konieczne) bądź 
upartyjniającymi zmianami. I pro-
ponują rozwiązania coraz głupsze 
(kadłubowy Sąd Najwyższy). Dru-
ga strona natomiast wrzeszczy, 
że chce, by było jak było. A to 
oznacza, że o mądrej reformie na 
najbliższe dekady możemy zapo-
mnieć. A wymiar (nie)sprawiedli-
wości pozostanie nienaruszony.
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Kolejny odcinek ponurego serialu
W  kwietniu  sąd  okręgowy  
stwierdził,  że  „Mirosław 
Ciełuszecki  nie  mógł  oszu-
kać  organu  spółki  Mirosła-
wa Ciełuszeckiego, bo to ta 
sama  osoba”.  I  oskarżone-
go  przedsiębiorcę  uniewin-
nił.  Prokuratura…  złożyła 
apelację.  Wkrótce  rozpra-
wa  apelacyjna  w  tym  pro-
cesie.  Sprawa  toczy  się  od 
2002 roku.

25 listopada 2021 r. 
o godzinie. 12.00 
w  sali  IV  Sądu 

Apelacyjnego  w  Białymstoku 
odbędzie  się  rozprawa  ape-
lacyjna  od  wyroku  uniewin-
niającego  Sądu  Okręgowego 
przeciwko  Mirosławowi  Cie-
łuszeckiemu. Z kolei 9 grudnia 
Sąd Apelacyjny ma ponownie 
rozpatrzeć  sprawę  przedsię-
biorcy, w wyniku kasacji Sądu 
Najwyższego.  SN nie  zostawił 

na poprzednim wyroku suchej 
nitki.  Nakazał  ponowne  roz-
patrzenie  sprawy,  tym  razem 
„bez  błędów  z  poprzedniego 
postępowania”.  Kuriozalny 
proces  toczy  się  od  blisko  20 
lat.  W  „Nowym  Telegrafie 
Warszawskim” o sprawie pisa-
liśmy wielokrotnie.

Kuriozalny proces
Sprawę  Mirosława  Ciełu-

szeckiego  opisujemy  od  lat. 
przypomnijmy,  że  przedsię-
biorca,  na  przełomie  tysiąc-
leci  był    właścicielem  jednej 
z  wiodących  firm  w  branży 
chemicznej  w  Polsce  i  czoło-
wym pracodawcą na Podlasiu. 
W  2002  roku  został  areszto-
wany  i  oskarżony w  kuriozal-
nym  procesie.  Prokuratura 
zarzuciła  CIełuszeckiemu 
działanie  na  niekorzyść  fir-
my,  oszustwo.  Polegać  miało 
ono na oszukaniu zarządu fir-

my  (przedsiębiorca miał  więc 
oszukać zarząd, którego  był… 
jedynym  członkiem).  A  szko-
dą firmy miało być sprzedanie 
działki  własnej  firmie.  Pro-
blem w tym, że biznesmen pie-
niędzy nie wziął dla siebie, ale 
wpłacił  z  powrotem  na  konto 
spółki, której był właścicielem. 
A w dodatku przed transakcją 
skorzystał z niezależnej opinii 
prawnej,  wg  której  transak-
cja  była  jak najbardziej  legal-

na.  Po kilkunastu latach pro-
cesu  w  2018  roku  sąd  skazał 
przedsiębiorcę  na  3  lata  wię-
zienia za rzekome działanie na 
niekorzyść firmy.
W roku 2019 Sąd Apelacyjny 

wyrok podtrzymał, w dodatku 
nakazał ponowne rozpatrzenie 
sprawy rzekomego oszustwa.
W roku 2020 kasacja trafiła 

do  Sądu  Najwyższego.  Uznał 
on,  że  jeśli  przedsiębiorca 
dysponuje  opinią  prawną,  na 
podstawie  której  transakcja 
jest  legalna,  nie  można  mó-
wić  o  przestępstwie.  Kasację 
uwzględnił i sprawę skierował 
do ponownego rozpatrzenia 
w  Sądzie  Apelacyjnym.  Tym 
razem  jednak  SA ma  się  (jak 
wynika  z wyroku  SN)  ustrzec 
błędów  poprzedniego  wyro-
ku.  W  kwietniu  2021  roku 
ruszyła  za  to  sprawa oskarże-
nia o oszustwo (nie podlegała 
ocenie  Sądu  Najwyższego). 

I  sąd  okręgowy  Ciełuszeckie-
go uniewinnił stwierdzając, że 
Mirosław Ciełuszecki nie mógł 
oszukać  organu  spółki  Miro-
sława Ciełuszeckiego, bo to ta 
sama osoba. Od wyroku odwo-
łała się jednak prokuratura…

Proces ponad podziałami
Opisujące  sprawę  media 

i  organizacje  społeczne  zwra-
cały  uwagę na  fakt,  że  proces 
pokazuje z jednej strony pato-
logie sądownictwa III RP (lata 
wlokącej  się  sprawy, gubienie 
dowodów,  nieuwzględnianie 
ważnych  świadków  i  wnio-
sków obrony), z drugiej oskar-
żającej  przedsiębiorcę  proku-
ratury,  także  nadzorowanej 
przez  obecny  rząd  (oskarża-
jący  prokuratorzy  awansowa-
li  za  tzw.  dobrej  zmiany,  to 
prokuratura  odwołała  się  od 
kwietniowego  wyroku  sądu). 
Do sprawy będziemy wracać.

SPRAWA CIEŁUSZECKIEGO ► 20 lAt PAńStWOWEj nAGOnKI

Mirosław Ciełuszecki
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Wścieklizna coraz bliżej. 
Dotarła na targóWek!

już w trzeciej dzielnicy Warszawy Wojewódzki lekarz Weterynarii potwierdził przypadek wścieklizny. Chory był jenot na targówku. W stolicy wścieklizna 
potwierdzona jest też w Wesołej i w Wawrze. Zwierzę z targówka to siódmy w województwie przypadek wścieklizny u gatunku innego niż lis. Śmiertelna 
choroba ludzi i zwierząt szaleje w tym roku na Mazowszu. Służby potwierdziły 71. Przypadków. 64 u lisów. Pozostałe to dwa psy, dwa jenoty, nietoperz, 
sarna i kot. 

W  poniedziałek,  18 
października  przy 
ulicy  Janowiec-
kiej    77  na  Tar-

gówku służby znalazły kolejne, 
chore zwierzę. Tym razem był 
to jenot. Weterynarz potwier-
dził  wściekliznę.  Tego  same-
go  dnia  stwierdził  zakażenie 
u  psa  w  Żanęcinie  w  gminie 
Wiązowna,  i  u  lisów w  Żanę-
cinie,    Józefowie  w  powiecie 
otwockim, Karczewie, również 
powiecie otwockim.

77. przypadków w regionie
Ogółem  to  już  77.  przypad-

ków wścieklizny na Mazowszu 
od  początku  roku.  Najwięcej 
choruje  lisów  (70.  Potwier-
dzonych  przypadków).  Poza 
tym służby wściekliznę stwier-
dziły u dwóch jenotów, dwóch 

psów,  jednego  kota,  jednej 
sarny i jednego nietoperza. 
Obszarami, w których pojawi-
ła się wścieklizna są trzy dziel-
nice  Warszawy  –  Targówek, 
Wawer  i  Wesoła,  oraz  teren 
Mazowsza.  Powiaty:  miński,  
otwocki,  kozienicki,  garwo-
liński,  radomski,  wołomiński,  
miasto  Radom,  miasto  War-
szawa.  To  obszar  objęty  od  7 
września  rozporządzeniem 
wojewody w sprawie zwalcza-
nia  wścieklizny.

Zakazali wystaw psów
Na  terenie  zagrożonym 

wścieklizną  nie  wolno  or-
ganizować    targów,  wystaw, 
konkursów, pokazów z udzia-
łem  psów,  kotów  oraz  in-
nych zwierząt   wrażliwych na 
wściekliznę. 

Nie można organizować  po-
lowań i odłowów zwierząt łow-
nych, za wyjątkiem odstrzałów 
sanitarnych dzików oraz 
polowań  indywidualnych 

bez  udziału  psów  i  nagonki. 
Mogą one być jednak przepro-
wadzane wyłącznie na specjal-
nych  zasadach  określonych 

przez właściwego terytorialnie 
powiatowego  lekarza  we-

terynarii. Na obszarze zagro-
żonym  wścieklizną  przy  trze-
ba  trzymać  na  uwięzi  lub  na 
obszarze  zamkniętym,  a  koty 
w  zamknięciu,  zwierzęta  go-
spodarskie  trzeba  trzymać 
w okólnikach okólnikach  i na 
zamkniętych wybiegach. 

Urząd wojewódzki i stołeczny 
ratusz ostrzegają

Przed  straszliwą  –  po  wy-
stąpieniu  objawów  niemal 
zawsze  śmiertelną  –  chorobą 
ostrzegają  Mazowiecki  Urząd 
Wojewódzki  i  Urząd  Miasta 
Stołecznego Warszawa. W sto-
licy służby potwierdziły cztery 
przypadki  wścieklizny  –  dwa 
na Wawrze,  jeden  w Wesołej 
i ostatnio jeden na Targówku. 

Ratusz  przypomina  objawy 
choroby,  które  przypominają 
zapalenie  mózgu.  U  człowie-
ka  jest  to  wodowstręt,  bóle 
głowy,  nudności,  pobudzenie 
psychoruchowe  przechodzące 
w okres porażenny. Potem jest 
śpiączka i następuje niemal za-
wsze śmierć. Gdy pogryzie nas 
nieznane  zwierzę  –  udajmy 
się  do  lekarza.  Jedyną  szansą 
jest podanie surowicy ZANIM 
WYSTĄPIĄ OBJAWY. Gdy się 
pojawią – nie ma szans. Dbaj-
my  też  o  domowych  pupili. 
Nie wypuszczajmy kotów. Psy 
trzymajmy na smyczy. Pamię-
tajmy  o  szczepionkach.  Psy 
szczepimy  obowiązkowo  raz 
w  roku.  U  kotów  szczepienia 
są  zalecane.  Co  rok  u wycho-
dzących, co dwa lata u niewy-
chodzących.

fot. Pixabay

najwięcej – 70.przypadków wścieklizny stwierdzono u lisów. Pozostałe to dwa psy, dwa jenoty, sarna, nietoperz i kot

Wścieklizna została 
stwierdzona na ulicy 

Janowieckiej na 
Targówku. Chorym 

zwierzęciem był jenot. 
W Warszawie są cztery 
przypadki wścieklizny. 

Dwa na Wawrze, po 
jednym w Wesołej i na 

Targówku

Zachowajmy 
ostrożność, 
szczególnie 
w przypadku 
spotkania 
z obcymi 
zwierzętami
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Rok temu zabił ojca nożem w pralni na Gocławiu. Biegli uznali, że był niepoczytalny. jak pisaliśmy w poprzednim numerze, prokuratura chciała umorzenia 
sprawy i umieszczenia sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd nie uwzględnił wniosku. jak poinformowały media dlatego, że zabrakło 
opinii psychologa.

jak  informowało  Radio 
Dla  Ciebie,  prokuratu-
ra albo zaskarży sprawę 
i zażąda, by sąd powołał 

psychologa, albo sama powoła 
psychologa i ponownie wystą-
pi o umorzenie.
Był piątek, 7 maja. W  pral-

ni przy ulicy Bora-Komorow-
skiego  4  (tuż  koło  bazarku 
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    na  otwo-
rzyli  pralnię.  Wtedy  wybiegł 
z  niej  zakrwawiony  mężczy-
zna,  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  proku-
ratura,  mężczyzna  przyznał 
się  do  winy,  złożył  obszerne  
wyjaśnienia.  Wszystko  wska-
zywało  na  to,  że  mężczyzna 
odpowie  za  zabójstwo,  za  co 
grozi kara nawet dożywotnie-
go więzienia. Sprawcę musieli 

jednak  zbadać biegli psychia-
trzy.  Szczególnie,  że  w  prze-
szłości  leczył  się  on  psychia-
trycznie.  Teraz,  jak  ujawniło 
Radio Dla Ciebie biegli uznali, 
że 37-latek był w chwili zbrod-
ni niepoczytalny.
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  śmier-
ci  sprawca  wiedział,  co  robi. 
Biegli uznają,  że osoba mogła 
być  poczytalna  (wtedy  odpo-
wiada  normalnie),  częściowo 
niepoczytalna  (wtedy  wyrok 
jest  łagodniejszy) bądź niepo-
czytalna  (wtedy  nie  odpowia-
da karnie).

(źródło: NTW, RDC)

praga i praga-południe

Już pierwsze ustalenia 
były wstrząsające. 
Według świadków 

73-latek miał zwrócić 
synowi uwagę, że źle 
pierze dywan. Doszło 

do awantury, w wyniku 
której młodszy 

mężczyzna wyciągnął 
nóź i kilkanaście razy 

dźgnął ojca nożem. 
Niestety – starszy pan, 

choć usiłował się bronić, 
nie przeżył

Sąd nIE UWZGlędnIŁ WnIOSKU PROKURAtURy

na zdjęciu pralnia, w której dokonano mordu

fot. G
oogle M

aps

co dalej z ojcobójcĄ 
z gocłaWia?
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zdjęcia: Pixabay, dom
ena publiczna

ciało człoWieKa w opuszczonym lokalu

Wypadek  
na szwedzkiej
Sceny jak w filmie akcji ro-
zegrały się w czwartek, 21 
października. Policyjny pościg 
skończył się wypadkiem na 
skrzyżowaniu ulic Szwedzkiej 
i Letniej. Wcześniej kierowca 
mercedesa nie zatrzymał się 
do kontroli, uciekał. Zderzył się 
z fordem. Potem wjechał w bu-
dynek zabytkowej Warszaw-
skiej Piekarni Mechanicznej 
przy Szwedzkiej. kierowca i pa-
sażer mercedesa oraz kierują-
cy fordem zostali ranni. Trafili 
do szpitala.  (az)

JAk W fILMIE AkCJI

odnaleźli  
zaginionego
W piątek, 15 października 
strażnicy miejscy patrolują-
cy Grochów zwrócili uwagę 
na człowieka, który choć było 
chłodno ubrany był tylko w pi-
żamę i kapcie. Podjęli inter-
wencję. Mężczyzna nie wiedział 
gdzie się znajduje, ani dokąd 
konkretnie zmierza. Okazało 
się, że był poszukiwany ponie-
waż zgłoszono jego zaginięcie. 
funkcjonariusze przewieźli 
mieszkańca Pragi-Płd. do domu 
i przekazali rodzinie – informu-
je Straż Miejska.

BŁąkAŁ SIę PO ULICy

W ciąży  
z promilami
funkcjonariusze Straży Miej-
skiej zauważyli dwoje bezdom-
nych pijących alkohol. Okazało 
się, że młoda kobieta jest w za-
awansowanej, bliźniaczej ciąży. 
To siódmy miesiąc, w grudniu 
29-latka ma urodzić dwie có-
reczki. kobieta przyznała, że 
w ciągu alkoholowym jest od 
dawna. Tylko tego dnia wypiła 
2,5 litra wina. Zapłakana po-
prosiła o wezwanie pogotowia. 
Ratownicy po przeprowadzeniu 
podstawowych badań uznali, 
że konieczna jest pomoc w pla-
cówce medycznej. karetka 
zawiozła 29-latkę do szpitala. 
O sytuacji bezdomnej kobiety 
w ciąży strażnicy powiadomili 
ośrodek pomocy społecznej 
– informuje Straż Miejska. Od 
kobiety zależy, czy po wyjściu 
ze szpitala skorzysta ze spe-
cjalistycznej pomocy. 

CIęŻARNA BEZDOMNA 
W CIąGU

KAMIONEK ► MAKAbryczNE OdKrycIE w KAMIENIcy

ludzkie zwłoki znalazła policja w pu-
stostanie przy ulicy Mińskiej 11 na 
kamionku w Warszawie.
Ciało policja odnalazła w niedzielę, 

17 października, przed godziną 14.00. 
Na miejsce makabrycznego odkrycia 
przyjechały służby medyczne, prokura-
tor. Lekarz stwierdził zgon, policjanci pod 
nadzorem prokuratora przeprowadzali 
czynności. Początkowo policja nie infor-

mowała ani na temat możliwych okolicz-
ności śmierci, ani na temat tożsamości 
i płci osoby zmarłej. Potem Radio Dla 
Ciebie podało, że zmarły to mężczyzna. 
Policjanci ustalają jego dane. Najprawdo-
podobniej jest to bezdomny. Policja bada 
także przyczyny śmierci mężczyzny.
Budynek przy ulicy Mińskiej 11 na ka-
mionku to piętrowa kamieniczka, zbu-
dowana przed 1939 rokiem. Tuż przed 

wojną należała do Władysława Ratajew-
skiego. Po 1945 roku budynek przeszedł 
na mocy dekretu Bieruta na własność 
Skarbu Państwa. W 2015 roku media in-
formowały o wystawieniu nieruchomości 
na sprzedaż.  Do 2016 roku budynek był 
w gminnej ewidencji zabytków. Jak infor-
mował portal Twoja Praga w 2016 roku 
kamienica z ewidencji zabytków została 
wykreślona.

TO ZWIERZĘ stukało 
jej w rurach!
tajemnicze odgłosy: pu-

kanie,  stukanie,  szu-
ranie,  niczym  z  filmu 
grozy,  usłyszała  we 

własnym domu mieszkan-
ka  Pragi-Południe. 
Ku  swojemu zasko-
czeniu  zorientowała 
się,  że COŚ  znajduje 
się w ścianie.  I hała-
suje.
Przerażające  chwi-

le przeżyła mieszkan-
ka  Pragi-Południe. 
Był  poniedziałkowy 
poranek,  dla  wielu 
ludzi  nerwowy  czas 
przygotowań  do  pracy, 
dla  innych  sielska  pora 
śniadaniowa.  Kobieta 
usłyszała  przerażają-
ce  stukanie.  Tym  bardziej 
zszokowało  ją  to,  że  dźwięki 
dochodziły  ze…  ściany. Moż-
liwości były w zasadzie dwie. 
Albo działanie sił nadprzyro-

dzonych,  albo  jakiegoś  zwie-
rzęcia.
Kobieta  skłaniała  się  ku 

bardziej praw-

dopodobnej opcji 
i  zadzwoniła  po    Ekopatrol 
Straży Miejskiej. Jak relacjo-
nuje  Straż Miejska,  funkcjo-
nariusze,  którzy  pojawili  się 
w  mieszkaniu  zaniepokojo-

nej  właścicielki, 
przez dobrą chwi-
lę  nasłuchiwali 
odgłosów.  Usta-
lili,  że  podej-
rzane  dźwięki 
dochodzą z miejsca, 
w  którym  znajduje  się  pion 
kanalizacyjny. Strażniczka po-
woli otworzyła małe drzwiczki 
z  dostępem  do  wodomierzy. 
Spod  rur na  funkcjonariuszy 

i  właścicielkę  miesz-

kania  spoglądał  duży 
krab.  Funkcjonariusze  odło-
wili  nieproszonego  gościa, 
który  prawdopodobnie  uciekł 
właścicielowi  z  hodowli.  Nie 
miał  widocznych  kontuzji, 

został  przetransporto-
wany  do  Centrum 
CITES  na  terenie 
warszawskiego  ZOO 
–  relacjonuje  Straż 
Miejska.  Specjali-
ści  potwierdzili,  że 
jest  to  krab  tęczowy. 
Często  możemy  go 
spotkać w prywatnych 
hodowlach.  Ten  naj-
pewniej komuś uciekł. 

(źródło: Straż Miejska)

Kot, pies i…Obcy zagrożą pupilom
Zwierzęta dzikie, które wlecą przy-padkiem do domu, czy  egzotyczne i groźne uciekające z hodowli mogą zagrozić nam i naszym zwie-rzakom: psom, ptakom, czy kotom

Wampir tylko w horrorze

Wściekły w rzeczywistości

Nietoperze wysysające krew, 

wkręcające się we włosy to mit. 

Ale niestety są podatne na wście-

kliznę. Do domu mogą wlecieć 

przez okno wieczorem lub w nocy

egzotyczne pupileWęże, pająki, inne gadzinyGdy uciekną mogą się do nas dostać przez rury. Na szczęście rzadko w hodowlach są jadowite, jednak np. pyton bywa groźny dla dzieci lub domowych zwierząt

OdGŁOSy jAK Z HORRORU dOCHOdZIŁy ZE ŚCIAny
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fot. arch.
18 l i s t o p a d a 

warszawscy 
radni  zajmą 

się  petycją  o  przemia-
nowanie  ronda  Romana 
Dmowskiego  na  Rondo 
Praw Kobiet.
Petycja w sprawie zmia-

ny nazwy ronda w cen-
trum  Warszawy  wpły-
nęła  do  Rady  Warszawy 
w marcu.  „W  lutym  2021 
r. otrzymaliśmy kilkadzie-
siąt maili w sprawie zmia-
ny nazwy Ronda Romana 
Dmowskiego  na  Rondo 
Praw  Kobiet 
( w i ę k s z o ś ć 
o  tej  samej 
treści  z  tej  sa-
mej  skrzynki 
nadawcze j ) . 
Ze względu na 
charakter  tych 
w y s t ą p i e ń , 
niespełniają-
cych  warun-
ków  formal-
nych  wniosku, 
pozostały  one  bez  rozpo-
znania”  –poinformowała 
wiceprezydent Warszawy, 
Aldona  Machnowska-
-Góra.  Odpowiedziała  na 
interpelację  radnego,  Fi-
lipa  Frąckowiaka.  Ro-
man  Dmowski  to  twórca 
ruchu  narodowego,  lider 
Narodowej  Demokracji. 
Związany z Warszawą, po-

chodził  z  Kamionka.  Był 
jednym  z  ojców  polskiej 
niepodległości. Wielki  ry-
wal  i  antagonista  Józefa 
Piłsudskiego,  był  jednym 
z najwybitniejszych polity-
ków i myślicieli II Rzeczy-
pospolitej.  Uczestniczył 
w  konferencji  w Wersalu, 
która  ustaliła  granice  Eu-
ropy  (w  tym  Polski)  po 
I  wojnie  światowej.    Śro-
dowiska  lewicy  krytyku-
ją  go  za  antysemityzm. 
W ostatnich latach pojawił 
się  postulat,  by  noszące 

imię  Romana 
Dmowskiego 
rondo w cen-
trum    prze-
mianować  na 
rondo  Praw 
Kobiet.  Rada 
W a r s z a w y 
z d e c y d u -
je o sprawie 
18  listopada. 
K on t r owe r -
sje  budzi  fakt, 

że  obrady  Rady  Warsza-
wy  odbędą  się  tydzień  po 
Święcie  Niepodległości. 
Dniu,  w  którym  na  uli-
cach  Warszawy  dochodzi 
zazwyczaj  do  konfrontacji 
między lewicą  narodowca-
mi. Czy ostry konflikt prze-
ciągnie się na kolejne dni?

(NTW, Warszawski Serwis 

Prasowy)

zastąpią 
dmowskiego 
prawami Kobiet?

Funkcjonariusze  Straży 
Miejskiej  grożą  straj-
kiem.  Strażnicy  mieli 
postawić władzom War-

szawy  ultimatum.  Domagają 
się podwyżek i dymisji komen-
danta Straży Miejskiej w stolicy 
– poinformowało Radio ZET.
Sensacyjne  informacje  Ra-

dia  ZET.  Według  rozgłośni 
strażnicy  miejscy  w  War-
szawie  postawili  ultimatum 
prezydentowi  Warszawy,  Ra-
fałowi  Trzaskowskiemu.  Do-
magają  się  spełnienia  dwóch 
podstawowych  postulatów. 

Pierwszym  jest  poprawa  wy-
nagrodzeń.  Funkcjonariusze 
chcą podwyżki o 1700 złotych  
w  stosunku  do  wynagrodzeń 
z  2019  roku.  Zdaniem  straż-
ników  sytuacja  w  ich  służbie 
jest katastrofalna. A odpowie-
dzialny  za  to  jest  komendant 
Straży Miejskiej. Jego dymisja 
jest drugim postulatem prote-
stujących – podało Radio ZET. 
Jak  informuje  rozgłośnia, 
funkcjonariusze  wystosowali 
list  do  prezydenta.  Na  speł-
nienie  postulatów  dają  Rafa-
łowi Trzaskowskiemu miesiąc. 

W przeciwnym razie podejmą 
strajk – informują Radio ZET.
Komendantem Straży Miej-

skiej  jest  od  15  lat  Zbigniew 
Leszczyński.  Jest  absolwen-
tem  Wydziału  Administra-
cji  Szkoły  Oficerskiej  Poli-
cji  w  Szczytnie.  Przez  19  lat 
pracował  w  Biurze  Ochrony  
Rządu. W grudniu 2006 roku 
został  komendantem  Straży 
Miejskiej  w  Warszawie.  Jest 
ósmym  komendantem  Straży 
Miejskiej w ciągu 30 lat jej ist-
nienia w obecnej  formie.

(źródło: Radio ZET)

RAdnI ZdECydUją O PRZEMIAnOWAnIU 
ROndA

StRAż MIEjSKA PROtEStUjE

chcą podwyżek. 
nie chcą komendanta

rafał Trzaskowski według 
części obserwatorów prze-
grał definitywnie walkę 
o przywództwo w Platformie 

Obywatelskiej. Zdaniem innych jego 
sytuacja jest komfortowa. kto ma 
rację?
Prezydent Warszawy został w Plat-
formie zmarginalizowany – mówił 
w wywiadzie dla Telegraf24.eu An-
drzej Stankiewicz, wicenaczelny 

Onet.pl – Mówiąc o prezydenturze 
w 2025 roku dla Trzaskowskiego 
Tusk wyznaczył mu jasną rolę – ma 
zająć się Warszawą. Jednocześnie 
ten campus i środowisko prezy-
denta stolicy zostało całkowicie 
zmarginalizowane. – podsumowuje 
publicysta. Nie brak też jednak gło-
sów, że słowa  marginalizacji Trza-
skowskiego są nieco przedwczesne. 
– Pamiętajmy – Rafał Trzaskowski 

jest prezydentem miasta, które ma 
ogromny budżet, większy niż nieje-
den kraj. Trzaskowski jest w sytu-
acji komfortowej. Może czekać na 
ruch Tuska. Jeśli PO walczyć będzie 
o zwycięstwo, wsparcie Warszawy 
będzie znaczące. Jeśli przegra, wte-
dy Trzaskowski na pewno włączy się 
do walki o władzę w partii – uważa 
prof. Jarosław flis, socjolog z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

fot. W
ikipedia

  tRZASKOWSKI – ZMARGInAlIZOWAny CZy PRZyCZAjOny

stolica źródłem politycznej mocy

dni po Święcie 
niepodległości 
radni zajmą 
się wnioskiem 
o zmianę 
nazwy ronda 
dmowskiego. 
będzie kolejna 
zadyma?

 7
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Porsche Cayenne i mercedes klasy „S” w doskonałym stanie to tylko niektóre samochody, wystawione w przetargu przez 
Zarząd dróg Miejskich w Warszawie.

auta  na  ulicach  po-
rzucone  przez  wła-
ścicieli,  to  w  stolicy 
prawdziwa plaga. 

To  zazwyczaj  wraki,  które 
po  odholowaniu  trafiają  na 

złom.  A  jednak,  czasem  zda-
rza się, że opuszczone zostają 
samochody  całkowicie  nowe. 
W  doskonałym  stanie,  o  do-
brej wartości. Z ulicy ZDM je 
odholowuje.  A  właściciel  się 

nie pojawia. Tak stało się wła-
śnie  z  ośmioma  samochoda-
mi,  które  Zarząd  Dróg Miej-
skich  wystawił  na  sprzedaż. 
Mercedes  klasy  „S”,  porsche 
Cayenne  o  dużej  wartości, 

wyglądające  jakby  miało  za-
raz wyruszyć w drogę. SAAB, 
który  wygląda,  jakby  ktoś 
wyszedł na chwilę, ma nawet 
choinkę zapachową. Mimo to 
ktoś  te  auta  porzucił.  Zarząd 

Dróg Miejskich je odholował. 
I  nikt  po  cenne  samochody 
się  nie  zgłosił.  Stały  się  więc 
własnością  miasta.  ZDM 
ogłosił  właśnie  przetarg  na 
zakup  ośmiu  aut.  Auta  te  to 
m. in. dwa mercedesy –  mer-
cedes  S500, mercedes C200. 
W  sprzedaży  znalazło  się  też 
porsche  cayenne.  ZDM  wy-
stawił  też  na  sprzedaż:  ford 
mondeo  mk3  kombi,  maz-
da  6,  ford  fusion,  saab  9-3, 
audi  A6.  Jak  przypomina 
ZDM,  auta  z  ulic  usuwane 
są  na  mocy  dwóch  ustaw. 
130  a,  która  zakłada okolicz-
ności  takie  jak  stan nietrzeź-
wy  kierującego,  brak  prawa 
jazdy,  ważnego  OC  i  inne. 
Z  kolei  artykuł  50  a  zakłada, 
że  usunąć  można  auta  bez 
tablic  rejestracyjnych,  które 
wyglądają,  jakby  je  ktoś  po-
rzucił. Jak przypomina ZDM, 
takie samochody usuwane są 
na  wniosek  Straży  Miejskiej 
lub  Policji  i  trafiają  na  par-
kingi  firm,  z  którymi  mamy 
podpisane  stosowne  umowy. 
Tam  czekają  na  właściciela 
lub osobę uprawnioną do od-
bioru  pojazdu.  Jeśli  w  ciągu 
6  miesięcy  nikt  po  auta  się 
nie  zgłosi,  przechodzą  one 
na  własność  miasta  z  mocy 
ustawy.  Zazwyczaj  trafiają 
na  złom.  Tym  razem  ZDM 
zdecydował  się  samochody 
sprzedać, z uwagi na ich bar-
dzo dobry stan. „W 2020 r. 
ze  stołecznych  ulic  usunęli-
śmy  10  626  nieprawidłowo 
zaparkowanych  samochodów 
i  1978  wraków.  W  tym  roku 
odholowaliśmy  odpowiednio 
8613 i 1375 pojazdów” – pod-
sumowuje ZDM.

(źródło: ZDM)

Warszawa

nIECOdZIEnnA WyPRZEdAż W ZdM

InWEStyCjE ► 120 MIlIOnóW ZA KŁAdKę

Komu porsche, 
mercedesa komu?

najdłuższy taki most na świecie

nie  180  ale  120  mi-
lionów złotych, czyli 
60  milionów  taniej. 
Tyle  ma  wynieść 

koszt  budowy  kładki  pieszo-
-rowerowej  przez  Wisłę.  To 
będzie  największa  tego  typu 
przeprawa  na  świecie.  Jak 
poinformował  Zarząd  Dróg 
Miejskich,  w  przetargu  bra-
ło udział    pięć firm  i  konsor-
cjów.  Wygrała  oferta  firmy 
Budimex  (oferta  złożona  na 
120  mln  961  tys.  zł  brutto). 
Jest  o  60  milionów  tańsza 

od  zakładanych  wcześniej 
kosztów.    Jak  przypomina 
ZDM,  Przeprawa  pieszo-ro-
werowa  połączy  brzegi  Wi-
sły  na wysokości  ul.  Karowej 
i  S.  Okrzei.  Faktycznie  most 
połączy  Bulwary  Wiślane 
z  Pragą.  „Powstanie  pieszy 
ciąg pomiędzy ul. Ząbkowską 
a  Powiślem  i  dalej  Krakow-
skim  Przedmieściem.  Most 
pieszo-rowerowy zostanie 
również włączony w  istnieją-
cy  i  planowany  układ  infra-
struktury  rowerowej  po  obu 

stronach Wisły, dzięki czemu 
powstanie  korytarz  rowero-
wy, łączący Pragę i Targówek 
z  Powiślem,  Śródmieściem, 
a  nawet  Wolą”  –  przypomi-
na  ZDM. Długość mostu wy-
niesie  452  metry.  Millenium 
Bridge w Londynie ma „zale-
dwie” 325 metrów. Szerokość 
wyniesie od 6,9 metra w naj-
węższym punkcie, w najszer-
szym  16,3  m.  Przejście  mo-
stu pieszo ma  zająć  6 minut, 
przejazd rowerem 2 minuty.

(mat. pras. ZDM)

fot. ZD
M

fot. ZD
M

Okazja dla fanów marki – Porsche Cayenne dostępne w przetargu ZdM

Wizualizacja mostu
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Portfel,  w  którym  było 
1100  zł  i  dokumenty,  dwa 
smartfony,  markową  zapal-
niczkę,  torbę  z  kilkoma  pi-
wami oraz brelok z multito-
olem  –  wszystko  to  stracił 
54-latek, który pod  chmurką 
postanowił się napić z dwo-
ma  przygodnymi  znajomy-
mi.  Został  brutalnie  pobity 
i okradziony. 

jak  relacjonuje  Komen-
da Stołeczna Policji dra-
mat rozegrał się tydzień 
temu,  późnym  wieczo-

rem, na jednym z osiedli przy 
ul.  Wołoskiej  na  Mokotowie.  
54-latek z Mokotowa postano-
wił  się  zintegrować  z  dwoma 
przygodnie  poznanymi  męż-
czyznami, 41-latkiem i 35-lat-
kiem.  Starszy  mężczyzna  po-
chodził ze stolicy Konga, drugi 
ze  stolicy  Ukrainy  –  Kijowa. 
Panowie usiedli na ławce i za-
częli  pić  alkohol.  W  pewnym 
momencie    sielanka się skoń-
czyła. 41-latek i 35-latek nagle 

zaatakowa-
li 54-latka. Najpierw szarpali 
go  za  ubranie,  później  każdy 
z  nich  wymierzył  mężczyźnie 
kilka  ciosów  pięścią.  Kiedy 
mężczyzna  upadł  na  ziemię, 
napastnicy  zaczęli  go  kopać, 
doprowadzając  go  do  stanu 
bezbronności.  Po  tym  zabra-
li  jego  portfel,  alkohol  i  inne 
rzeczy. Oddalili się. Jak infor-
muje Komenda Stołeczna Po-
licji,  pokrzywdzony  poprosił 
o pomoc policjantów. Mundu-
rowi pojawili się na miejscu po 
kilku  minutach.  Ustalili  oko-
liczności zdarzenia oraz dosyć 
dokładne  rysopisy  napastni-
ków. Mężczyzna nie wymagał 
hospitalizacji. Czuł się dobrze 
i  odmówił  przyjazdu  ratow-
ników  medycznych.  Opowie-
dział, w jaki sposób doszło do 
przestępstwa. Nie znał jednak 
danych  personalnych  spraw-
ców. Tym zajęli się policjanci. 
Na  miejsce  zostali  wezwani 
kryminalni, którzy wykonywa-
li  czynności  ze  zgłaszającym 
oraz przewodnik z psem poli-

c y j n y m . 
Wspólnie  z  nim 

mundurowi  ruszyli  na  po-
szukiwania  podejrzanych 
o rozbój. Około 23:15 przy ul. 
Marzanny  na  warszawskim 
Mokotowie  funkcjonariusze 
zauważyli  dwóch  mężczyzn, 
których  wygląd  był  zgodny 
z  rysopisem  podanym  przez 
pokrzywdzonego.  W  trakcie 
legitymowania  od  mężczyzn 
wyczuwalna  była  woń  alko-
holu. Nie  udzielali  informacji 
na  pytanie  o  spotkanie  z  po-
krzywdzonym  przy  ul.  Woło-
skiej.  W  trakcie  przeszuka-
nia  mundurowi  znaleźli  przy 
35-latku  840  zł.  Po  chwili 
znaleźli  też  dwa  wyłączone 
telefony  komórkowe  należące 
do  pobitego  mężczyzny,  jego 
metalową,  benzynową  zapal-
niczkę,  metalowy  multitool 
z brelokiem oraz portfel. Znaj-

dował  się  w  nim 
dowód osobisty  z nazwiskiem 
pokrzywdzonego,  jego  karta 
płatnicza,  karta  miejska.  Jak 
relacjonuje policja, przeszuki-
wany mężczyzna posiadał przy 
sobie  reklamówkę  z  alkoho-
lem i zakupami 54-latka. Przy 
starszym  z  legitymowanych 
mundurowi  ujawnili  pienią-
dze  w  kwocie  około  2010  zł. 
Przedmioty  zostały  zabezpie-
czone.  Mężczyźni  trafili  do 
policyjnych cel. Mieli po około 
2  promile  alkoholu w  organi-
zmach.  W  kolejnych  dniach 
podejrzanymi  zajęli  się  śled-
czy  z mokotowskiego wydzia-
łu  do  walki  z  przestępczością 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz 
mokotowski  prokurator.  Za-
trzymani usłyszeli zarzuty roz-
boju. Na wniosek prokuratora 
i  policjantów  sąd  aresztował 
obu sprawców na trzy miesią-
ce. Mężczyznom grozi kara do 
12 lat więzienia.

na 9 lat za kraty
46-latek z Warszawy wycho-
dząc w Gdańsku na spacer 
z psem nie spodziewał się, 
że kolejne dziewięć lat spę-
dzi w więzieniu. Wpadł jednak 
wprost w objęcia szukających 
go policjantów. Jak informuje 
policja 46-latek był  prawomoc-
nie skazany przez sąd. Miał 
w więzieniu odsiedzieć łącznie 
dziewięć lat. Przez wiele mie-
sięcy mylił tropy, zerwał nawet 
kontakt z rodziną. Wyjechał do 
Gdańska. Został złapany na 
spacerze z psem. 

(az)

WPADŁ NA SPACERZE 
Z PSEM

10 lat za użycie 
karty
Do dziesięciu lat więzienia gro-
zi mężczyźnie, który posłużył 
się cudzą kartą płatniczą. Jak 
informuje policja, pokrzywdzo-
ny przez roztargnienie zostawił 
kartę w biletomacie. Sprawca 
zabrał kartę i użył jej aż czter-
naście razy. kupił kilkadziesiąt 
biletów komunikacji miejskiej, 
doładował telefon. Policjanci 
zatrzymali podejrzanego o wła-
manie na konto 36-latka. Męż-
czyźnie grozi do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności.  (az)

14 RAZy WyCZyśCIŁ 
MU kONTO

15-latek 
z promilami
kilka dni temu 15-letni chło-
piec spożywał alkohol na gra-
nicy Wilanowa i Ursynowa. 
Skończyło się to dla niego źle. 
Jak relacjonuje Straż Miejska, 
strażnicy otrzymali zgłoszenie 
o nieprzytomnym nieletnim. 
Z chłopcem nie było kontaktu, 
ale zapach alkoholu czuć było 
z daleka. Na miejsce strażnicy 
wezwali pogotowie ratunkowe 
i policję. W pewnym momen-
cie, na telefon chłopca zadzwo-
niła jego mama.  funkcjona-
riusze opowiedzieli jej, co się 
stało. W chwili, gdy nieletnim 
zajmowali się ratownicy, ko-
bieta przyjechała na miejsce 
zdarzenia. Nie zgodziła się na 
przewiezienie syna do szpitala 
i zabrała go do domu. Jak wy-
kazało badanie, 15-latek miał 
ponad dwa promile alkoholu 
w organizmie. 

(az)

NIE ByŁO Z NIM 
kONTAkTU

Picie „pod chmurką” 

skończyło się rozbojem

integrował się z obcokrajowcami

fot. Pixabay
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fot. Facebook

ludzie  o  ograni-
czonej  możliwo-
ści  poruszania  się 
będą mieli  problem 

z  dostaniem  się  na  stację 
Warszawa  Zachodnia  – 
poinformowała 
W a r s z aw s k a 
Kolej  Dojazdo-
wa.  Najbliższe 
stacje,  bądź 
p r z y s t a n k i , 
z  których  oso-
by  z  niepełno-
sprawnościami 
mogą  korzystać 
w czasie prac to 
Warszawa  Re-
duta Ordona oraz Warsza-
wa Śródmieście WKD.
Na  stacji Warszawa Za-

chodnia  trwają  prace mo-
dernizacyjne.  Jak przypo-
mina  Warszawska  Kolej 
Dojazdowa,  już  teraz      są 
utrudnienia.  Problem  do-
tyczy poruszania się po re-
montowanych  peronach. 
„Niestety  od  7  listopada 
stacja  będzie  niedostępna 
dla  osób  o  ograniczonej 
możliwości poruszania się” 
– informuje WKD. Koleja-
rze  zamkną  przejście  pod 
torami  łączące  dworzec 
z peronami od pierwszego 
do  piątego.  Podróżni  na 

perony dostaną się kładką. 
Jednak  tymczasowo  nie 
będzie  ona  mieć  żadnych 
urządzeń  wspomagają-
cych  przemieszczanie  się” 
– ostrzega WKD. „Najbliż-

sze stacje / 
przystanki 
osobowe na 
linii  WKD, 
z  których 
mogą  sko-
rzystać  oso-
by o ogra-
n i c z o n e j 
możliwości 
poruszanie 
się  to:  War-

szawa  Śródmieście  WKD 
oraz  Warszawa  Reduta 
Ordona” – informuje War-
szawska Kolej Dojazdowa. 
„Za niedogodności bardzo 
przepraszamy  i  liczymy 
na  wyrozumiałość  w  tym 
zakresie.  Mamy  nadzieję, 
iż modernizowane  perony 
w  niedalekiej  przyszłości 
zapewnią  usługą  przewo-
zową  na  najwyższym  po-
ziomie.  Wolną  od  barier 
architektonicznych,  a  pe-
rony  staną  się  dostępne 
dla  wszystkich  podróż-
nych”  –  przeprasza  prze-
woźnik.

(źródło: WKD)

Masz problem 
z poruszaniem? 
z zachodniego 
nie pojedziesz!

Marcin  Borkowski 
„Borkoś”, motora-
townik  i  społecz-
nik,  który  13  paź-

dziernika  został  poważnie 
ranny w wypadku drogowym, 
wciąż  jest  w  śpiączce  farma-
kologicznej.  Jego  stan  jest 
ciężki,  ale  stabilny.  Trwa  ak-
cja oddawania krwi. Człowiek, 
który  pomagał  innym,  teraz 
sam  potrzebuje  pomocy.  Ak-
cja  spotkała  się  z  ogromnym 
odzewem. 

Marcin  Borkowski  uległ 
wypadkowi  13  października. 
W  chwili  oddawania  tego  nu-
meru „Nowego Telegrafu War-
szawskiego”  jego  stan był  cięż-
ki, ale stabilny.  „Borkoś” wciąż 
był  w  śpiączce  farmakologicz-
nej.    Na  Facebooku  jest  akcja 
#krewdlaborkosia.  Można  też 
go wspomóc na stronach Poma-
gam: https://pomagam.pl/bor-
kos  Patronite:  https://patroni-
te.pl/motoambulans  „Borkoś” 
od lat  pracę ratownika medycz-

nego w karetce  łączył  z wolon-
tariatem  –  w  wolnym  czasie, 
o określonych godzinach jeździł 
na motorze i często potrafił jako 
pierwszy dotrzeć (unikając kor-
ków) na miejsce  zdarzeń. Mię-
dzy  innymi  to  „Borkoś”  dotarł 
jako  pierwszy  pod most  Grota 
Roweckiego, gdy doszło na  nim 
do  makabrycznego  wypadku 
autobusu, który spadł z wiaduk-
tu  (zginęła  jedna  osoba,  było 
wielu rannych).

(źródło: Facebook.com, RDC)

WKd OStRZEGA POdRóżnyCH:

RAtOWAŁ InnyCH, POtRZEBUjE POMOCy

„borkoś” nadal w szpitalu

Horror na Woli. Brat ugryzł 
brata w ucho, ranił nożem, 
groził, że zabije. Podobne 
awantury wszczynał przez 

kilka lat. Podczas kolejnej swą 
ofiarę uderzył w twarz. Wyciągnął 
nóż, groził, że zabije. Pokrzywdzony 
uciekł z mieszkania. Wezwał policję.
Jak informuje komenda Stołeczna 
Policji funkcjonariusze z Woli zo-
stali powiadomieni o awanturze po-

między braćmi. Na miejscu okazało 
się, że mężczyzna pod wpływem al-
koholu miał uderzyć własnego brata 
i grozić użyciem noża. Pokrzywdzo-
ny uciekł z mieszkania w obawie 
o swoje życie i zdrowie. Policjanci 
zatrzymali 44-latka. Ustalili, że po-
dejrzany od kilku lat wszczynał wie-
lokrotnie awantury, używał wobec 
brata słów obraźliwych i wulgarnych 
powodując u niego niepokój i za-

grożenie. Pokrzywdzony miał zo-
stać przez niego uderzony w twarz, 
w końcu brat groził mu pozbawie-
niem życia. Podczas jednej z ostat-
nich awantur miał rozciąć mu no-
żem naskórek i ugryźć w ucho. 
Podejrzany usłyszał zarzut znęcania 
się fizycznego i psychicznego. Teraz 
może mu grozić kara do pięciu lat 
pozbawienia wolności – relacjonuje 
policja.

fot. Pixabay

  WOLA ► BRAt ZnęCAŁ SIę nAd WŁASnyM BRAtEM

Ugryzł go w ucho, ranił nożem, groził

listopada 
stacja będzie 
niedostępna 
dla osób 
o ograniczonej 
możliwości 
poruszania się

 7

Policjanci zatrzymali domowego tyrana

Borkoś trafił do szpitala 
na Szaserów
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czterej  nastolatkowie 
zginęli w koszmarnym 
wypadku,  do  którego 
doszło  w  Romanowie, 

w  powiecie  makowskim.  Sa-
mochód wypadł z drogi i spło-
nął. Ciała  są  tak  zwęglone,  że 
nie  da  się  ich  rozpoznać  na 
podstawie  oględzin  i  sekcji. 
Ofiary  to  czterej  nastolatko-
wie, w wieku od 16 do  18  lat. 
Dwaj z nich to bracia. Nie wia-
domo, który prowadził. 
Do  koszmarnego  wypad-

ku  doszło  w  nocy  z  soboty 
na  niedzielę  w  Romanowie, 
koło    Makowa  Mazowieckie-
go.  Samochód  osobowy  mar-
ki audi wypadł z drogi, wpadł 
do  rowu  i  uderzył  w  drzewo. 
Stanął w płomieniach. Czterej 
nastolatkowie zginęli na miej-
scu.  Trwa  ustalanie  dokład-

nych okoliczności  tragedii. Ze 
wstępnych informacji wynika, 
że  powodem  wypadku  było 
niedostosowanie  prędkości 
do  warunków  panujących  na 
drodze.  Śledztwo  w  sprawie 
prowadzi prokuratura rejono-
wa  w  Przasnyszu.  Jak  poin-
formował w poniedziałek TVN 
Warszawa,  wiadomo  już,  że 
ofiary to czterej nastolatkowie 
–  16-latek,  17-latek  i  dwóch 
18-latków.  Jeden  z  18-latków 
i 16-latek byli braćmi. Wg por-
talu, na razie nie można usta-
lić, kto kierował samochodem. 
Ciała  są  tak  zwęglone,  że  nie 
można  ich  też  zidentyfikować 
na  podstawie  oględzin,  czy 
sekcji  zwłok.  Aby  to  zrobić, 
prokuratura  musi  powołać 
biegłego z zakresu genetyki.

(źródło: RDC, TVN Warszawa)

Mazowsze

Mógł zaMarznĄć 
na ŚMierć pod gałęziĄ

czterej chłopcy spalili się żywcem

było  sobotnie  popo-
łudnie.  Starszy  pan 
wyszedł do lasu. Miał 
wyciąć  drzewo.  Pod-

czas wycinki konar przygniótł 
seniora.  Mężczyzna  próbował 
się  wydostać.  Bez  skutku.  Na 
pustkowiu  dotarła  do  niego 
straszliwa prawda. Albo ro-
dzina zacznie go szukać i zdą-
ży znaleźć, albo przyjdzie pod 
gałęzią spędzić noc. I co gorsza 
może  zamarznąć,  bo  tempe-
ratura  spada  niemal  do  zera. 
Starszy  pan  nie  miał  niestety 
telefonu,  by  wezwać  jakąkol-
wiek pomoc.
Skutki  samotnej  wyprawy 

do  lasu  bez  telefonu  komór-
kowego  mogą  być  tragiczne. 
Przekonał  się  o  tym  75-letni 
mężczyzna,  mieszkaniec  po-
wiatu  ostrołęckiego.  Ścinał 
drzewo,  przygniotła  go  gałąź. 
Bez  telefonu  nie  mógł  nawet 
wezwać pomocy. Pod ciężkim 
konarem  mógł  jedynie  liczyć 
na  to,  że  ktoś  go  odnajdzie 
i  rozpozna.  Ewentualnie  za-
marznąć  na  śmierć.  Senior 

nie  mógł  wezwać  nikogo,  na 
szczęście  ma  rodzinę.  Gdy 
zrobiło  się  późno,  bliscy  się 
zaniepokoili. Gdy 75-latek nie 

dotarł  do  domu w  niedzielny 
poranek,  zaniepokoili  się  już 
bardzo.  Jak  informuje  ma-
zowiecka  policja  w  niedzielę, 

kilkanaście  minut  przed  po-
łudniem  policjanci  z  poste-
runku  w  Czerwinie  otrzymali 
zgłoszenie o zaginięciu miesz-

kańca  powiatu  ostrołęckie-
go.  Natychmiast  rozpoczęło 
się  poszukiwanie  mężczyzny. 
Z  uwagi  na  czas  i  niską  tem-
peraturę  policjanci  zdawali 
sobie  sprawę,  że  w  uratowa-
niu  życia  seniora może  liczyć 
się  każda  minuta.  Wspólnie 
z  rodziną  sprawdzali miejsca, 
gdzie mógł  się  udać. Mężczy-
zna niestety nie zabrał ze sobą 
telefonu – relacjonuje policja. 
Trwała  dramatyczna  walka 
o życie  staruszka. Po niespeł-
na  godzinie  poszukujący  za-
uważyli leżącego obok konaru 
drzewa  mężczyznę.  Okazało 
się, że w trakcie wycinki drze-
wo uderzyło go w klatkę pier-
siową.  Starszy  pan  upadł  na 
ziemię  i  nie  mógł  się  ruszyć. 
Jak  relacjonuje  policja,  se-
nior  był  wychłodzony.  Leżał 
przygnieciony przez prawie 
22 godziny. Ostatecznie przy-
tomny został zabrany do szpi-
tala.  Policja  przypomina,  aby 
wybierając  się do  lasu,  czy  to 
na grzyby, czy do prac leśnych 
zawsze zabierać ze sobą nała-
dowany telefon. W ten sposób 
w  każdym momencie  będzie-
my  w  stanie  wezwać  pomoc. 
„Przypomnijmy  wszystkim 
z naszych rodzin, dzięki temu 
będą bezpieczni, a my będzie-
my spokojniejsi o naszych bli-
skich” – podsumowuje mazo-
wiecka policja.

OStROŁęKA ► WYSZeDł Do lASu BeZ TeleFoNu. o MAło Nie ZAPłACił żYCieM!

KOSZMARny WyPAdEK POd MAKOWEM

Audi zapaliło się po uderzeniu w drzewo.

64-latek przez kilkadziesiąt godzin był przygnieciony drzewem w zimnym lesie

fot. Pixabay

fot. Policja
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WiLLa La-neL 
REWA, UlICA MORSKA 17 ► Pokoje 2, 3, 4 oSoBoWe

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

REWA:
Położona w województwie pomor-

skim, w powiecie puckim, w gminie ko-
sakowo, na kaszubach.

Piękna wieś rybacka znajdująca się 
nad samą zatoką Pucką.

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

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

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

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

Serdecznie zapraszamy!

ReklAMA

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

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

(az)

a po pandemii 
spotkajmy się 
w reWie!

fot. o
D

H
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OPInIE ► PoPiełuSZko Po śMieRCi WCiąż NieWYGoDNY?

Śmierć  legendarnego  ka-
pelana  Solidarności  była 
jedną  z  najobrzydliw-
szych zbrodni lat 80. Wła-
śnie  przypadła  37.  Rocz-
nica  tego  tragicznego 
wydarzenia. 

alfons  Popiełuszko 
urodził  się  w  głę-
boko  wierzącej  ro-
dzinie  na  Podlasiu. 

Jako kleryk zmienił  imię na 
Jerzy. Był przymusowo wcie-
lony do wojska. Doświadczył 
wtedy  pierwszych  prześla-
dowań.  Był  między  innymi 
podtapiany, potem do końca 
życia  poważnie  chorował. 
Najbardziej  znany  stał  się 
w stanie wojennym. Msze za 
Ojczyznę,  odprawiane przez 
bł. Księdza  Jerzego w para-
fii  św.  Stanisława Kostki  na 
Żoliborzu  gromadziły tłumy 
ludzi. Kapłan nie był wybit-
nym mówcą,  a  jednak  miał 
coś,  co  przyciągało  nawet 
osoby  letnie,  bądź  zupełnie 
niewierzące.  Działalność 
kapłana  wywoływała  entu-
zjazm wiernych  i  nienawiść 
komunistycznych  władz. 
Funkcjonariusze    SB  wielo-
krotnie nachodzili, napadali 
księdza.  Zorganizowali  sły-
ną prowokację na Chłodnej, 
gdzie w kawalerce należącej 
do  kapłana  esbecy  podrzu-
cili  broń.  Władze  przygo-
towały  nagonkę  medialną. 
Nagonkę,  w  której  prym 
wiódł  rzecznik  rządzącej 
Polską  junty  wojskowej  Je-
rzy  Urban  (pisał  pod  pseu-
donimem Jan Rem). 19 paź-
dziernika  1984  roku  ksiądz 
Jerzy  koncelebrował  mszę  
w  bydgoskiej  parafii  pw. 
Świętych Polskich Braci Mę-
czenników. Gdy wracał gru-
pa  funkcjonariuszy  Służby 
Bezpieczeństwa porwała  sa-

mochód z księdzem.  Kapła-
na oprawcy wielokrotnie bili, 
potwornie okaleczyli. Wybili 
mu oko, wyrwali język.   Gdy 
ksiądz zaginął, w parafii or-
ganizowano  nocne  czuwa-
nie,  a  tysiące  ludzi  modliło 
się  o  powrót  kapłana.  Nie-
stety,  30  października  cia-
ło  księdza  służby  wyłowiły 
z  zalewu  koło  Włocławka. 
Pogrzeb  był  wielką  demon-
stracją patriotyczną i  religij-
ną.  W  sprawie  o  zabójstwo 
ks. Popiełuszki  sąd w Toru-
niu skazał czterech funkcjo-
nariuszy  –  kapitana  Służby 
Bezpieczeństwa  Grzegorza 
Piotrowskiego,  Leszka  Pę-
kalę  i  Waldemara  Chmie-
lewskiego. Wszyscy trzej po-
rwali, i albo zabili (wg wersji 
oficjalnej) albo uczestniczyli 
w  zabójstwie  kapłana.  Wy-
rok  usłyszał  też    płk.  Adam 

Pietruszka, który był  przeło-
żonym oprawców i zbrodnię 
nadzorował. W latach 1990-
ych sądzono też gen. Zenona 
Płatka  i    gen.  Władysława 
Ciastonia. Mieli  być  oni  in-
spiratorami  zabójstwa.  Ge-
nerałowie  uniknęli  jednak 
odpowiedzialności.    Są  też  
tropy  wskazujące  na  udział 
innych  grup  w  porwaniu 

i  zabiciu księdza. Teorie,  że 
grupa Piotrowskiego „tylko” 
porwała  i  brutalnie  pobiła 
kapłana.  A  zbrodni  doko-
nać miał  ktoś  inny. Niektó-
rzy  wskazywali  na  Wojsko-
wą    Służbę  Wewnętrzną, 
bądź  ślad  rosyjski.  Niektó-
rzy  stawiają  tezę,  że  legen-
darny  kapłan  zmarł  kilka 
dni  później,  niż  ustalony 

przez  prokuraturę  19  paź-
dziernika.  Ksiądz  Jerzy  Po-
piełuszko został pochowany 
przy kościele św. Stanisława 
Kostki. W  2010 roku ojciec 
święty Benedykt XVI ogłosił 
Jerzego  Popiełuszkę    bło-
gosławionym  Kościoła  ka-
tolickiego.  Jego  liturgicz-
ne  wspomnienie  przypada 
19 października.

37. rocznica mordu 
na świętym kapłanie

fot. W
ikipedia

Wygląda tak, 
jakby hierarchia 
troszkę się bł. 
księdza Jerzego 
wstydziła. 
Warto pamiętać, 
że kapelan 
Solidarności 
miał swoje 
przejścia 
i problemy 
z hierarchią 
także w latach 
80-ych. Być 
może i dziś, 
dla niektórych 
stanowi 
problem?

KOMENTARZ: 

19 października 1984 roku 
to data uprowadzenia, ofi-
cjalnie także śmierci błogo-
sławionego księdza Jerze-
go Popiełuszki. Bestialsko 
zamordowanego kapelana 
Solidarności. kaznodziei, 
którego kazania i msze za 
ojczyznę w kościele pw. św. 
Stanisława kostki na Żo-
liborzu przyciągały tłumy. 

Człowieka, który za życia był 
ofiarą haniebnych prowoka-
cji i medialnej nagonki. Po 
porwaniu był maltretowany. 
Oprawcy skatowali go, wy-
bili oko, wyrwali język, pa-
znokcie. W końcu utopili. 
Bohaterski kapłan został 
beatyfikowany, czyli  ogło-
szony błogosławionym i… no 
właśnie! Zastanawia, dlacze-
go polski kościół, ogarnięty 
kryzysem, mający tyle proble-

mów, nie wpisał ks. Jerzego 
na sztandary? Przecież aż 
się prosi, by ten kapłan stał 
się patronem, wzorem dla 
młodych. A wygląda tak, jak-
by hierarchia troszkę się bł. 
księdza Jerzego wstydziła. 
Warto pamiętać, że kape-
lan Solidarności miał swoje 
przejścia i problemy z hierar-
chią także w latach 80-ych. 
Być może i dziś, dla niektó-
rych stanowi problem?
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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

M
ATeR

iAł SPo
N

So
R

o
W

AN
Y



Nowy Telegraf Warszawskipaździernik 202114 Kultura

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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Legia na tarczy wraca z neapolu
KAżdy SEn MUSI SIę SKOńCZyć

legia  Warszawa  przegra-
ła w neapolu z napoli 0:3 
w  meczu  trzeciej  kolejki 
ligi  Europy.  Wciąż  ma 
jednak pozycję lidera gru-
py  C.  Kolejne  spotkanie 
to rewanż z napoli w War-
szawie. 

legioniści  w  tym  se-
zonie  grają  fatalnie 
w Ekstraklasie  i kapi-
talnie  w  Lidze  Euro-

py. Udało im się awansować 
do elitarnych rozgrywek. Po 
drodze  wyeliminowali  fa-
woryzowaną  Slavię  Praga. 
W  pierwszych  dwóch  kolej-
kach  fazy  grupowej  Legia 
wygrała  1:0  w  Moskwie  ze 
Spartakiem  i  również  1:0 
w  Warszawie  z  angielskim 
Leicester.  Ponieważ  Napo-
li  zremisowało  z  Leicester 
i przegrało ze Spartakiem, to 
legioniści  zajmowali  pierw-
sze  miejsce.  W  trzeciej  ko-
lejce  najpierw,  w  środę  20 
października  spotkały  się 
ze  sobą w Moskwie Spartak 
z  Leicester.  Po  kapitalnym 
widowisku  wygrali  Anglicy 
– 4:3. 

W  czwartek,  21  paździer-
nika  w  Neapolu  niestety 
mecz  nie  był  tak  wyrówna-
ny.  Zdecydowanie  swoją 
wyższość  pokazali  Włosi. 
Choć, pomimo przewagi, kil-
ku irytujących błędów obro-
ny  mistrzów  Polski  mecz 
nie  układał  się  źle.  Piłkarze 
Legii  starali  się  kontrować. 
W  75  minucie  było  o  krok 
od sensacji. Wprowadzony 
za  Ernesta  Muciego  Mahir 
Emreli  znalazł  się w dogod-
nej  sytuacji  i  strzałem z dy-
stansu  próbował  pokonać 
bramkarza Napoli. Piłka tra-
fiła  w  słupek.  Błyskawiczną 
kontrę  przeprowadzili  Wło-
si, a Lorenzo Insignie, jeden  
z asów ekipy Włoch, mistrza 
Europy  Euro  2020,  poko-
nał  Cezarego  Misztę.  Było 
1:0. Legioniści rzucili się do 
ataków,  czym  odsłonili  się, 
a  doświadczeni  gospodarze 
niczym  wytrawny  bokser 
umieli to wykorzystać. W 80 
minucie  Viktor  Osimhen 
podwyższył na 2:0. A w do-
liczonym  czasie  gry  na  3:0 
wynik ustalił  strzałem z dy-
stansu Matteo Politano. 

Legioniści  byli  zespołem 
piłkarsko  słabszym,  trudno 
się  jednak  dziwić.  W  eki-
pie  z  Neapolu  grają  gwiaz-
dy  światowej  piłki.  To  klub 
z Serie A, a więc jednej z lig 
Top-5.  I  tak  za  duży  sukces 
należy  uznać  pokonanie  in-
nego    zespołu  z najlepszych 
pięciu  lig  w  Europie,  czyli 
Leicester. A co najlepsze, 
legioniści  wciąż  mają  szan-
sę  nie  tylko  na  grę  wiosną, 
nie  tylko  na  drugie  miejsce 
w  grupie,  ale  i  na wygranie 
grupy.  Przypomnijmy,  że 
zwycięzca  grupy  zapewnia 
sobie  awans  do  1/8  finału 
Ligi Europy. Drugie miejsce 
to  1/16 Ligi Europy  i  gra  ze 
„spadkowiczami”  z  Ligi Mi-
strzów, czyli zespołami, któ-
re w  prestiżowych  rozgryw-
kach  zajęły  trzecie  miejsce. 
Trzecie miejsce w  grupie  to 
„spadek”  do  Ligi  Konferen-
cji.  Tylko  ostatnie  miejsce 
eliminuje z pucharów. 
Porażka  0:3  w  Neapolu 

nie  zmieniła  pozycji  Legii 
w  tabeli.  Legioniści  z  sze-
ścioma  punktami  zajmują 
pierwsze  miejsce.  Drugie 

jest Napoli, trzecie Leicester 
(oba zespoły mają po cztery 
punkty,  ale Włosi mają  lep-
szą różnicę bramek). Ostatni 
jest Spartak z  trzema punk-
tami.  W  następnej  kolejce, 
4  listopada  Legia  podejmie 
Napoli,  a Leicester Spartak. 
24 listopada Napoli u siebie 
zmierzy  się  z  ekipą  z  Mo-
skwy,  25  listopada  Legia 
gra na wyjeździe z Leicester. 
9  grudnia  Napoli  podejmie 
Leicester, a Legia Spartaka. 

Napoli–Legia Warszawa 3:0 (0:0)
1:0 Lorenzo Insignie 76’
2:0 Viktor Osimhen 80’
3:0 Matteo Politano 90+5’

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Mano-
las (72’ Politano), Koulibaly, Juan 
Jesus – Anguissa (57’ Ruiz), Dem-
me, Elmas – Lozano (57’ Osim-
hen), Mertens (72’ Petagna), Insi-
gne (81’ Rrahmani)

Legia: Miszta – Jędrzejczyk, Wie-
teska, Nawrocki – Johansson, 
Josué, Martins (77’ Charatin), Mla-
denović – Lopes (59’ Slisz), Muci 
(71’ Emreli), Luquinhas (71’ Ka-
strati)

na Stadionie Armando Maradony piłkarze legii przegrali z napoli 0:3 (0:0)

Porażka 0:3 w Ne-
apolu nie zmie-
niła pozycji Legii 
w tabeli. Legioniści 
z sześcioma punkta-
mi zajmują pierwsze 
miejsce. Drugie 
jest Napoli, trze-
cie Leicester (oba 
zespoły mają po 
cztery punkty, ale 
Włosi mają lepszą 
różnicę bramek). 
Ostatni jest Spartak 
z trzema punkta-
mi. W następnej 
kolejce, 4 listopada 
Legia podejmie 
Napoli, a Leicester 
Spartak
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