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Za Odrą wielkie zmiany
Berlin–WarsZaWa Ważna spraWa

Trzaskowski 
drugim palikotem?

Platforma 
gra na kilka 
frontów, 
prezydent 
Warszawy 
ma być liderem 
lewicowej 
frakcji

Dramat 90-letniej staruszki z targóWka. 
Zaatakował ją nożem PRawDZIwY wnUCZek >> str. 7

Dał sIę nabRać I stRaCIł 20 tYsIęCY. kolejne na 
maZowsZU osZUstwo na „ZDalnY PUlPIt” >> str. 9

wooneRf na ŚRoDkowej jeDnak PowstanIe? 
sPotkanIe I DYskUsja U konseRwatoRa >> str. 4

w Polsce wszyscy emocjonują się wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, 
znacznie mniej elekcjami do europarlamentu i samorządu. a wybory w krajach 
ościennych są dla mieszkańców warszawy mało istotne. tymczasem na nasze 

życie bezpośrednio wpływają decyzje władz dzielnic i miasta. a ogromne 
znaczenie ma też to, co dzieje się w Unii europejskiej. Dlatego zmiana władzy 
w niemczech, najsilniejszym kraju Ue jest tak istotna. I warto, by mieszkańcy 

Grochowa, Gocława, Pragi i saskiej kępy orientowali się w tym, jakie partie 
działają u naszych zachodnich sąsiadów >> str. 2, 11

warszawski

Rafał trzaskowski jest prezydentem stolicy, ale też liderem młodszej, dynamicznej i bardzo lewicowej frakcji 
w Po. Plan jest taki, że ma pełnić rolę bardziej łagodnego Palikota, lidera lewego skrzydła. trwają poszukiwania 
lidera skrzydła „prawego”. tusk jak przed laty ma wszystko spinać. I partia nieraz zmieniała wizerunek, grała na 
kilku fortepianach. Dawało to efekty. teraz będzie trudniej >> str. 3
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Jakieś dziesięć lat temu, nie-
długo po tragedii smoleń-
skiej gadałem z kumplem, 
radykalnym zwolennikiem 

PiS. I on przekonywał mnie, że 
nie wolno w żadnym wypadku roz-
mawiać z kimkolwiek kto głosuje 
na PO. Bo partia ta przyczyniła się 
do śmierci prezydenta. Na mój ar-
gument, że znam polityków PiS 
i PO, którzy się kumplują, o mało 
mnie nie pobił. Jakiś czas potem, 
już za dobrej zmiany, dyskutowa-
łem z przedstawicielem ostrego 
antypisu. I on z kolei oburzył się 
na mnie, gdy powiedziałem, że 
polityczne podziały czasami prze-
biegają w poprzek. Że politycy na 
pokaz często się kłócą a potem 
załatwiają deale. Nie mieściło mu 
się to w głowie. I właśnie takich 
ludzi – w gruncie rzeczy poczci-

wych, choć naiwnych, trochę mi 
po aferze medialnej wokół uro-
dzin redaktora Mazurka szkoda. 
Bo oni faktycznie mogli poczuć 
się jak w jakimś Matrixie. W rze-
czywistości jednak w naszej po-
lityce nieformalne układy są fak-
tem. I bynajmniej problemem nie 
są urodziny znanego dziennika-
rza. Tymczasem od kilku tygodni 
odnieść można wrażenie, że te-
matem numer jeden w Polsce nie 
jest kryzys na granicy, nie kolejna 
fala pandemii, kryzysy polityczne 
i drożyzna ale to, kogo redaktor 
Mazurek zaprosił na urodziny. Kto 
się oburzył, a kto nie. Jak zare-
agowały partie polityczne, liderzy 
i ich teściowe. Nie, nie, nie lek-
ceważę problemu blatowania elit, 
obłudy, czy kwestii wiarygodności 
polityków, którzy jedno mówią, 

a inne robią. Jednak w tej spra-
wie jedna rzecz uderza – obłuda 
moralistów. Bo często jest tak, że 
najgłośniej krzyczą ci, którzy sami 
z politykami chleją. Ale nie na 
oficjalnej imprezie ale w zaciszu 
gabinetów, przy okazji załatwiając 
różne interesiki, deale. Redaktor 
Robert Mazurek zaprosił znanych 
ludzi na urodziny, co robi co dzie-
sięć lat w okrągłe rocznice. Na 
imprezę z setkami ludzi, której 
ukryć się po prostu nie da. Znając 
jego pracę, raczej nie przestanie 
„dojeżdżać” polityków z różnych 
opcji. Dziennikarz RMF sam zresz-
tą przyznaje, że bardziej jest radio-
wym publicystą, nieobiektywnym, 
niż dziennikarzem informacyjnym. 
Więc czepianie się akurat tego re-
daktora jest śmieszne. Szczegól-
nie gdy robią to ludzie, o których 

wiemy, że sami są w paskudne 
układy ubabrani. Inna sprawa to 
zachowanie polityków PiS i PO, 
którzy na imprezę poszli. I tu już 
można mieć wątpliwości. Nie, 
nie dlatego, że przyszli. Politycy 
lewicy, czy sam lider PSL jakoś 
skandalu nie wywołali. Skandal 
wywołali ci z PiS i ci z PO. No, ale 
po pierwsze głupio tłumaczyli, że 
szykowali konwencję. Po drugie 
– jeśli PiS-owcy mówią, że w PO 
są zdrajcy, mordercy, Targowica, 
to znaczy, że kumpluję się ze 
zdrajcami, mordercami i Targowi-
cą. Jeżeli PO mówi, że w Polsce 
są faszyści, nacjonaliści i zamor-
dyści, to znaczy, że kumplują 
się z faszystami, nacjonalistami 
i zamordystami. To zawsze się 
zemści. I tylko poczciwych wybor-
ców szkoda…

NA POcZąTeK

Przemysław 
Harczuk, 
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„Nowego Telegrafu 
Warszawskiego”, 
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Odbyły się wybory 
w Niemczech. Rządzić 
będzie albo zwycięskie 
soc ja ldemokratyczne 
SPD, z liberałami z FDP 
i Zielonymi, albo przegra-
ne CDU/CSU z Zielonymi 
i liberałami. Jak sam wy-
nik wyborów (najsłabszy 
wynik chadeków w hi-
storii, pierwsze miejsce 
lewicy) oraz ewentualne 
sojusze wpłyną na sytu-
ację Polski i Unii Europej-
skiej?
Grzegorz Długi: Na pew-
no nastąpi przesunięcie 
polityki niemieckiej na 
lewo. Dla nas to nie jest 
dobrym prognostykiem. 
co gorsza, niezależnie, 
kto będzie tworzyć ko-
alicję, to rząd przez tę 
koalicję wsparty będzie 
jeszcze bardziej ugodowy 
wobec Federacji Rosyj-
skiej. A życzliwe relacje 
z Rosją wymuszają chłod-
niejsze traktowanie także 
naszego kraju. 

Jednak Polska jest waż-
nym partnerem ekono-
micznym Niemiec?
Nie tylko jest ważnym 
partnerem, ale jeśli cho-
dzi o wymianę handlową 
Niemcy więcej sprzeda-
ją do naszego kraju, niż 
Federacji Rosyjskiej. Tyl-
ko, że w Republice Fe-
deralnej Niemiec wciąż 
jest pewna romantyczna 
nadzieja na zbudowanie 
wspaniałych relacji z wiel-
ką Rosją. I jest też w głę-
bokiej podświadomości 
niemieckiej poczucie, że 
państwo rosyjskie w ja-
kimś sensie wywodzi się 
z niemieckiej kultury – bo 
współczesną Rosję i to na 
długo przed Katarzyną II 
budowali i współtworzyli 
Niemcy. Stąd Rosji więcej 
się u naszych zachodnich 
sąsiadów wybacza. 

A jaki wpływ na sytuację 
Polski będzie miał bar-
dziej lewicowy kształt 

koalicji, oczywiście pod 
warunkiem, że znajdzie 
się w niej SPD, nie CDU? 
To przesunięcie w lewo 
i tak nastąpi, nawet gdy 
w koalicji będzie cDU. 
A szczególne znaczenie 
będą mieć tu Zieloni. 
Kwestie energii, klimatu, 
zostaną bardzo mocno 
postawione. A co za tym 
idzie Polska będzie się 
musiała liczyć z dużym 
naciskiem ze strony Nie-
miec w kierunku spełnie-
nia wyśrubowanych norm 
ekologicznych. Przypo-
mnę, że Niemcy swoją po-
tęgę gospodarczą zbudo-
wali nie stosując się do 
żadnych norm, emitując 
ogromne ilości dwutlen-
ku węgla. Teraz od Polski 
wymaga się szukania in-
nych dróg rozwoju. Tylko 
czekać, aż posypią się 
kolejne pozwy w sprawie 
elektrowni i kopalni w Tu-
rowie. Tym razem ze stro-
ny Niemiec.

(bez)ruch w stolicy Zmiany w niemczech dla nas 
nie oznaczają nic dobregoW ostatni weekend prze-

biegł ulicami  miasta 
maraton. cele szczyt-
ne, bo charytatyw-

ne. Ludzie biegający zachwyceni. 
Mieszkańcy, którym maraton zdez-
organizował życie – już mniej. I żeby 
było jasne – tu nie są problemem 
biegi jako takie. Ale sposób w jaki 
są organizowane. Kilka lat temu na 
łamach Telegrafu24 opisywaliśmy, 
jak o ósmej  rano w niedzielę miesz-
kańców Gocławia budziły głośne 
śpiewy przy okazji organizowanego 
biegu. I tu jest problem zasadniczy. 
Organizacje tego typu wydarzeń są 
dla mieszkańców uciążliwe z uwagi 
na zablokowanie miasta. A gdy im-
preza jest rano i jest głośna proble-
mem jest też zakłócanie spokoju 
mieszkańców. Warto pamiętać, że 
Gocław to nie imprezowe centrum, 
ale sypialnia miasta. Jak ktoś wcho-
dzi z głośnym śpiewem do naszej 
sypialni, a my chcemy odpocząć 
po tygodniu ciężkiej harówy mamy 
prawo być wściekli. Być może miej-
skie biegi należy organizować a. na 
stadionach, b. na trasach leśnych 
c. w parkach. Albo – organizować 
biegi uliczne, ale rzadziej – np. raz, 
dwa razy w roku. A pozostałe impre-
zy biegowe robić w mniej dezorgani-
zujący życie sposób?

Antoni 
Zankowicz
współpracownik 
Nowego 
Telegrafu 
Warszawskiego

Grzegorz 
Długi
prawnik, 
dyplomata, 
były konsul 
RP w Chicago 
i Waszyngtonie
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PLANY TuSKA NA WZmOcNIENIE PO

TrzaskoWski 
ma zostać 
drugim 
PalikoTem?

Pogodzenie nurtu 
liberalno-lewicowego, 
który reprezentuje 
prezydent Warszawy 
Rafał Trzaskowski 
oraz centrowego, który 
reprezentuje  Donald 
Tusk, ma pomóc PO 
całkowicie zdominować 
przestrzeń polityczną. 
Rzecz w tym, że podziały 
wśród wyborców są 
realne i mogą odbić się 
czkawka 

Wieczór wyborczy 2011 roku. Platforma Obywatelska u szczytu potęgi. Właśnie wygrała po raz drugi wybory

Rafał Trzaskowski ma być jak kiedyś Palikot. Ma przejąć nową rolę lidera mocno lewicującej frakcji w partii. Donald Tusk ma wszystko „spiąć do kupy”. 
Trwają poszukiwania lidera prawej flanki, jakim kiedyś był Jarosław Gowin. To plan Donalda Tuska, który zamierza zmienić politykę PO. Prezydent War-
szawy ma skupić się na stolicy. Ale też odegrać rolę lidera lewicowego skrzydła partii. W historii takich zmian bywało w Platformie wiele. 

Platforma Obywatelska 
przechodziła w swo-
jej historii wiele wolt 
i zmian wizerunku. 

Najpierw była era „trzech te-
norów”, a więc ugrupowania 
przeciwnego elitom i partiom 
politycznym. Składającego się 
z trzech frakcji – wkurzonych 
działaczy Akcji Wyborczej So-
lidarność, wkurzonych działa-
czy Unii Wolności, oraz nie-
mających swojej reprezentacji 
klasycznych liberałów. Sym-
bolem byli trzej liderzy (teno-
rzy) – wywodzący się z UW 
Donald Tusk, liberał Andrzej 
Olechowski, który miał atut 
w postaci doskonałego wy-
niku w wyborach prezydenc-
kich 2000 roku (zajął dru-
gie miejsce za Aleksandrem 
Kwaśniewskim) oraz bardziej 
konserwatywny Maciej Pła-
żyński z AWS. Partia w wybo-
rach  2001 roku zyskała spore 

poparcie dzięki kontestacji 
partyjnych elit. Weszła do Sej-
mu jako druga siła polityczna. 
Potem przez jakiś czas była 
ugrupowaniem liberalnym, 
a potem nastąpił mocny skręt 
w prawo. Konserwatywno-
-liberalna PO zyskała popu-
larność na kontestacji rządów 
SLD, szykowała się do koalicji 
z Prawem i Sprawiedliwością. 
W 2005 roku wybory sejmowe 
wygrał PiS. Prezydentem zo-
stał Lech Kaczyński. Dotych-
czasowi sojusz/nicy pokłócili 
się, PO-PiS nie powstał. A spór 
tych partii zdominował scenę 
polityczną i trwa do dziś.

PO władzę przejęła 
w 2007 roku. I wtedy nie była 
już ani partią liberalną, ani 
konserwatywną, ani lewicową. 
Była ugrupowaniem eklek-
tycznym. Zapewniającym Po-
lakom „ciepłą wodę w kranie”. 
Wygrywającym  wybory na 

hasłach  dystansu  do bieżącej 
polityki. Jednocześnie mają-
cym w  swych szeregach  kilka 
nurtów. Na skrzydle skrajnym 
z lewej  strony był Janusz Pa-
likot. Na  skrzydle prawym 
– Jarosław Gowin. Potem 
politycy ci odeszli, jednak 
strategia gry na kilku fortepia-
nach utrzymała się w PO w za-
sadzie do odejścia Donalda 
Tuska do Rady Europejskiej 
w 2014 roku.

Platforma Ewy Kopacz to 
mocny skręt ideologiczny 
w lewo, nurt ten utrzymał się 
też za kolejnych przewodniczą-
cych. I zaowocował kolejnymi 
klęskami wyborczymi partii. 
Dziś ścierają się tam dwa nur-
ty. Jeden – liberalno-lewicowy 
– mogący odpuścić postulaty 
liberalne projekty ekonomicz-
ne, natomiast bardzo zdecydo-
wanie postępowy w kwestiach 
LGBT, ekologii,  mocno nawet 

nie antyklerykalny, ale anty-
religijny. Prezentowany raczej 
przez młodszych działaczy 
i popularny wśród młodych 
wyborców. Drugi – bardziej 

centrowy, skupiający ludzi 
liberalnych i umiarkowanie 
konserwatywnych. Bardziej 
odnoszący się do wyborców 
tęskniących za polityką cie-
płej wody w kranie. Do nurtu 
pierwszego odwołuje się Rafał 
Trzaskowski. Do drugiego – 
Donald Tusk. Pogodzenie tych 
nurtów sprawić ma, że PO za-
jęłaby całe centrum – zarów-
no to liberalno-lewicowe, jak 
i to umiarkowane. Skrzydło 
prawe, umiarkowani wyborcy 
PiS jest raczej nie do odzyska-
nia. Tu wygrać je może PSL. 
I faktycznie, gdyby zamiar się 
udał, Platforma mogłaby wró-
cić do władzy. Jest tu jednak 
mały problem – ten podział 
naprawdę istnieje. I ci wy-
borcy  młodsi, mają zupełnie 
inne  cele i pragnienia, niż ci 
starsi. Więc choć plan wygląda 
sensownie, w realizacji będzie 
niezwykle trudny.
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Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Jakub Lewicki 
spotkał się z przedstawi-
cielami Porozumienia Dla 
Pragi, które chce uratować 
projekt woonerfu na Środ-
kowej. Po spotkaniu obie 
strony są zadowolone.

inwestycja na Środkowej 
zakłada posadzenie tam 
zieleni, postawienia ła-
wek i szpaleru drzew. Uli-

ca miała zmienić się „w miej-
ski podwórzec ze szpalerem 
drzew i ławkami”. Projekt  wo-
onerfu wygrał w konkursie 
organizowanym przez Urząd 
Miasta. Przeciwnikiem in-
westycji byli varsavianiści ze 
stowarzyszenia Obrońcy Za-
bytków Warszawy. – Zieleni 
w mieście jest nawet za mało. 
Ale nie mogą one przesłaniać 
historycznej zabudowy. Las na 
Rynku Starego Miasta to bar-
barzyństwo. A z kolei w Pasa-
żu Wiecha już jak najbardziej 

ta zieleń jest pożądana. I tak 
samo woonerfy. Powstawać 
powinny na nowszych osie-
dlach. A na starych, zabytko-
wą zabudowę powinno się od-
restaurować, wyeksponować, 
a zieleń powinna być w nią 
wkomponowana. Woonerf 
tam nie pasuje – przekonywał 
jakiś czas temu na naszych ła-
mach Janusz Sujecki, ze sto-
warzyszenia Obrońcy Zabyt-
ków Warszawy.

Inne zdanie mieli zwolen-
nicy powstania woonerfu. Ich 
zdaniem dziś ulica Środko-
wa to odrapane kamienice, 
szpetne i zaniedbane chodniki 
i jezdnia. – Nie rozumiem, co 
w tym ładnego. Woonerf na 
pewno byłby jakimś upięk-
szeniem – mówi nam Marcin, 
mieszkaniec Pragi. Podobne 
zdanie prezentowała spora 
część publicystów zajmują-
cych się stolicą.

Zgoda na realizację projektu 
została jednak cofnięta przez 

Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 
Jakuba Lewickiego. Powo-
dem był fakt wpisania ulicy 
na listę zabytków. Do rejestru 
wpisane są układ przestrzen-
ny ulicy, podział na jezdnię, 
chodnik i pasy zieleni. Decy-
zja wywołała ożywioną dys-
kusję. Warszawskie Forum 
Samorządowe wprost zażą-
dało dymisji konserwatora. 
Zaś Porozumienie Dla Pragi 
zaproponowało spotkanie, 
„okrągły stół” w sprawie inwe-
stycji.. Spotkanie to się odbyło 
i – jak informują obie strony 
– przebiegło w dobrej atmos-
ferze. Obie strony  miały wy-
słuchać z szacunkiem swoich 
racji. Konserwator stwierdził, 
że najpierw, zanim wyremon-
towana zostanie ulica, musi 
nastąpić rewitalizacja kamie-
nic. Jednak wygląda na to, że 

ulica będzie remontowana. 
Zadowolenie wyraziło stowa-
rzyszenie Dla Pragi. A życzliwe 
zmianie media piszą, że spo-
tkanie daje nadzieję na kon-
tynuację projektu woonerfu. 
Z kolei wiceburmistrz dzielni-
cy, Dariusz Kacprzak pisze na 
Facebooku po spotkaniu, że 
decyzja konserwtora była jak 
najbardziej zasadna.  „W na-
szej opinii decyzja Konserwa-
tora nie tylko była słuszna ale 
i mająca bardzo mocne pod-
stawy merytoryczne, które wy-
kazane zostały w uzasadnie-
niu do decyzji. Wreszcie ktoś 
(przy. prof. Lewicki) postawił 
tamę głupiemu i wprost za-
pożyczaniu rozwiązań holen-
derskich” – napisał zastępca 
burmistrza dzielnicy Praga-
-Północ.  A więc sprawa będzie 
toczyć się dalej. I dalej wywo-
ływać emocje. Do sprawy bę-
dziemy wracać.

zbiórka 
przysmaków dla 
mieszkańców Zoo
W ZOO zbierane są przysmaki 
dla zwierząt. „Prosimy o dary 
dla zwierząt i przypominamy, 
że jest to akcja o charakterze 
charytatywnym, nie marketin-
gowym, więc nie rozdajemy 
darmowych wejściówek do zoo, 
ale gwarantujemy, że nasze 
zwierzaki i ich opiekunowie 
będą Wam bardzo wdzięczni” 
– informują pracownicy zoo. Do 
uzbierania jest: 2000 kg żołę-
dzi, 200 kg orzechów włoskich 
i 200 kg laskowych..

(Warszawski Serwis Prasowy)

ZWIeRZAKI

wykluł się kolejny 
maluch
Trzecie we wrześniu pisklę pawi 
kongijskich (Afropavo congen-
sis) pojawiło się w Miejskim 
Ogrodzie Zoologicznym. „Ten 
fakt nas bardzo cieszy, ponie-
waż jak do tej pory, w tym roku 
tylko w warszawskim zoo udało 
się rozmnożyć ten wyjątkowy 
gatunek. europejska populacja 
to zaledwie 24 osobniki w dzie-
więciu ogrodach zoologicznych, 
z czego w Warszawie mieszkają 
aż trzy pary – cieszą się pracow-
nicy zoo.

(Warszawski Serwis Prasowy)

NARODZINy W ZOO

Pałac 
konopackiego 
wyróżniony
Dziś mieści się w nim Dom Kultu-
ry. Jest jednym z najważniejszych 
praskich zabytków. Właśnie zo-
stał wyróżniony w prestiżowym 
konkursie. Zabytkowy Pałacyk 
Konopackiego na Pradze-Północ 
otrzymał III nagrodę w konkursie 
„Renowacja Roku Zabytków Ma-
zowsza” organizowanym przez 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. Nagroda została przy-
znana „za uratowanie skazanego 
na zagładę zabytku, dzięki czemu 
powstała efektowna budowla 
o istotnej roli w kontekście lokal-
nej urbanistyki, architektury i lo-
kalnej społeczności”. Pałacyk Ko-
nopackiego przeszedł gruntowny, 
wielomiesięczny remont w ra-
mach Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji. Od niedawna jest 
siedzibą Domu Kultury Praga.

(Warszawski Serwis Prasowy)

ReNOWAcJA ROKU 
NA MAZOWSZU

okrągły stół 
u konserwatora

Woonerf na Środkowej jednak powstanie?
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fot. O
D
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112 piętnastolitrowych wiader, a w nich 224 tysiące 
tajemniczych ampułek. Nielegalne leki, najprawdo-
podobniej sterydy anaboliczne o czarnorynkowej 
wartości ponad miliona złotych odkryli w kontene-
rze  policjanci z Pragi-Południe.

Jak informuje Ko-
menda Stołeczna 
Policji, funkcjona-
riusze operacyjni 

wydziału do walki z prze-
stępczością gospodarczą 
i korupcją południowo-
praskiej komendy  w ra-
mach prowadzonych dzia-
łań operacyjnych zdobyli 
informacje na 
temat miej-
sca, w którym 
n a j p r a w d o -
podobniej są 
s k ł a d o w a n e 
nielegalne pro-
dukty leczni-
cze. Chodziło 
o substancje, 
które nie zostały dopusz-
czone do obrotu w naszym 
kraju. Funkcjonariusze 
podjęli działania, dokonali 
sprawdzeń i pojawili się na 
terenie, gdzie różne pod-
mioty i osoby prywatne 
wynajmowały kontenery. 
I w jednym z kontenerów 
policjanci ujawnili i za-

bezpieczyli 112 plastyko-
wych wiader o pojemności 
15 litrów każde. W wia-
drach znajdowały się am-
pułki oraz etykiety z koda-
mi i oznaczeniami. Liczba 
zabezpieczonych ampułek 
to około 224 tysięcy sztuk. 
Najprawdopodobniej są 
to sterydy anaboliczne 

– relacjonuje 
policja. Sza-
cowana ryn-
kowa wartość 
odkrytego to-
waru wynosi 
ponad milion 
złotych. Funk-
c j o n a r i u s z e 
przeprowadzi-

li  oględziny. Zabezpieczy-
li nielegalne leki, w dal-
szej kolejności przekażą 
je biegłemu. Przeprowadzi 
on stosowne ekspertyzy 
i wyda opinie na temat ich 
autentyczności i składu 
chemicznego. Jak infor-
muje policja sprawa ma 
charakter rozwojowy.

sterydy 
za milion 
schowane 
w wiadrze

olbrzymie zmia-
ny komunikacyjne 
na Pradze. Nieba-
wem powstanie wę-

zeł przesiadkowy Warszawa 
Wschód. Zarząd Transportu 
Miejskiego ogłosił właśnie 
przetarg na opracowanie stu-
dium technicznego budowy. 

Jak podaje ZTM, studium 
ma określić położenie pętli 
przystanków autobusowych, 
tramwajowych, stacji metra, 
parkingów (także parkingów 
Parkuj i Jedź), infrastruktury 
kolejowej, dworca autobusów 

dalekobieżnych oraz układu 
chodników, dróg rowerowych 
i jezdni. Opracowanie pro-
gramowe pokaże możliwe lo-
kalizacje i zagospodarowanie 
przyszłego węzła przesiadko-
wego. Autorzy będą musieli 
uwzględnić m.in.: wygodne 
połączenie pomiędzy różnymi 
podsystemami transportu; lo-
kalizację dworca autobusów 
dalekobieżnych, lokalizację 
pętli autobusowych i tramwa-
jowych, przebieg trzeciej linii 
metra; odcinek al. Tysiąclecia 
od ulicy Grochowskiej do Ki-

jowskiej wraz z linią tramwa-
jową oraz linię tramwajową 
na Ząbkowskiej. Ostatecznie 
zostaną opracowane trzy wa-
rianty – dwa w oparciu o rejon 
Dworca Wschodniego – bazu-
jący na ulicy Kijowskiej i Trasie 
Świętokrzyskiej oraz na ulicy 
Kijowskiej, Lubelskiej i Trasie 
Tysiąclecia oraz wariant au-
torski skupiający się na rejonie 
Dworca Wschodniego i przy-
stanku Warszawa Stadion. 
Dokumenty można składać do 
21 października do godz. 11.00. 

(źródło: ZTM)

NieLeGALNe subsTANcJe ZNALeźLi 
POłuDNiOWOPRAscy POLicJANci

WęZeł PRZesiADKOWy WARsZAWA WschóD

rewolucja na 
praskich dworcach

ruszył remont ulicy Bora-Ko-
morowskiego na Gocławiu. 
Na razie wymieniane są 
krawężniki. To przygotowa-

nie do asfaltowania, które rozpocz-
nie się w listopadzie – poinformował 
Zarząd Dróg Miejskich. Zniszczone 
krawężniki na Bora-Komorowskiego 
szpeciły ulicę od dłuższego czasu. 
Teraz ZDM zaczął ich wymianę. To 
wstępny etap remontu na odcinku 

od ul. Fieldorfa „Nila” do skrzyżo-
wania z ulicami Meissnera i Abra-
hama. Następnym będzie wymiana 
nawierzchni. „Asfaltowanie planu-
jemy przeprowadzić w listopadzie. 
Weekendowe remonty nawierzchni 
zazwyczaj wiążą się z frezowaniem 
starych i układaniem nowych warstw 
asfaltu: wiążącej i ścieralnej. W razie 
potrzeb, jeśli koleiny i ubytki są bar-
dzo duże, frezujemy również podbu-

dowę bitumiczną i korygujemy pod-
budowę pomocniczą. Na niektórych 
ulicach takie roboty poprzedzamy 
pracami brukarskimi. Tak dzieje się 
na ul. Bora-Komorowskiego, gdzie 
kilka dni temu rozpoczęliśmy wymia-
nę krawężników – informuje Zarząd 
Dróg Miejskich. „Ponadto rekultywu-
jemy przy nich pas zieleni, wyrównu-
jąc go i przygotowując do zasiania na 
nim trawy” – informuje ZDM. 

fot. ZD
M

  TRWAJą PRAce NA GOcłAWsKieJ uLicy

wymieniają krawężniki na bora-komorowskiego

milion wynosi 
szacowana 
wartość 
nielegalnego 
towaru

 1

Otoczenie Dworca Wschodniego dziś jest mocno 
zaniedbane. Wkrótce ma się to radykalnie zmienić
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Zazdrość o kobietę była 
prawdopodobnym moty-
wem działania 23-latka, któ-
ry w hostelu na Targówku ra-
nił nożem dwóch mężczyzn. 
Najpierw brutalnie zaatako-
wał 31-latka, potem 23-latka, 
który stanął w jego obronie. 
Obaj pokrzywdzeni trafili do 
szpitala. starszy z nich prze-
szedł operację. sprawcy za 
usiłowanie zabójstwa grozi 
nawet dożywocie. 

Jak informuje Komen-
da Stołeczna Policji, 
dramat rozegrał się 
w czwartek, 23 wrze-

śnia, około godziny 20.00. 
W hostelu na Targówku po-
kłócili się dwaj mężczyźni. Po-
szło o kobietę, o którą zazdro-
sny był młodszy z uczestników 
awantury. Nagle agresywny 
23-latek brutalnie zaatakował 
31-latka. Zadał mu kilka cio-
sów nożem w okolice klatki 
piersiowej. W obronie ranne-

go stanął 23-letni mężczyzna. 
Także został raniony nożem. 
Obaj pokrzywdzeni z liczny-

mi urazami trafili do szpita-
la. 31-latek był w poważnym 
stanie, przeszedł operację. 

Jak relacjonuje policja, na 
miejsce wezwani zostali poli-
cjanci z Targówka. Zatrzymali 

23-letniego napastnika. Jak 
się okazało, było on pijany. 
Miał prawie 1,5 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. Narzędzie przestępstwa 
– nóż – ukrył 22-letni kolega 
sprawcy. Też został zatrzyma-
ny. Miał 0,5 promila alkoholu.  
Narzędzie zbrodni zostało za-
bezpieczone. 

Na miejscu policjanci prze-
prowadzili oględziny i ustalili 
bezpośrednich świadków. Na 
podstawie zebranych infor-
macji wszczęli śledztwo nad-
zorowane przez prokuraturę 
rejonową. Śledczy z Targów-
ka zgromadzili materiał do-
wodowy. Na jego podstawie, 
w ubiegłą sobotę w prokura-
turze przedstawili 23-latkowi 
zarzut usiłowania zabójstwa 
31-latka oraz uszkodzenia 
ciała 23-latka. Na podstawie 
zeznań świadków śledczy 
ustalili, że prawdopodob-
nym motywem postępowania 
sprawcy mogła być zazdrość 
o kobietę. Na wniosek policji 
i prokuratury sąd aresztował 
mężczyznę na trzy miesią-
ce. Sprawcy, za usiłowanie 
zabójstwa grozi kara doży-
wotniego więzienia. 22-la-
tek, który ukrył nóż, usłyszał 
zarzut dotyczący zacierania 
śladów przestępstwa. Jest 
objęty policyjnym dozorem. 
Za poplecznictwo grozi kara 
do pięciu lat pozbawienia 
wolności.

Warszawa

Przejścia przez Krakow-
ską przy Tapicerskiej 
we Włochach oraz 
przez Połczyńską na 

wysokości Lustrzanej na Be-
mowie uznane są za szczegól-
nie niebezpieczne. W specjal-
nym audycie dostały ocenę „0” 
w skali od „0” do „5”. Zarząd 
Dróg Miejskich zapowiada bu-
dowę sygnalizacji świetlnej. 

Jak przypominają drogowcy 
przejście  przez al. Krakowską 
przy ul. Tapicerskiej pozwa-
la na rozwijanie bardzo du-
żych prędkości przez pojazdy. 
Umożliwia to długi, prosty od-
cinek drogi i brak elementów 
utrudniających poruszanie 
się kierowcom zbyt szybko. 
Jedną z rekomendacji audyto-
rów była budowa sygnalizacji 
świetlnej. To jedno z ostatnich 
przejść w Warszawie, gdzie 

piesi muszą przechodzić przez 
dwie 3-pasowe jezdnie bez sy-
gnalizacji.

Za niebezpieczne uznane też 
zostało przejście przez ul. Po-
łczyńską na wysokości ul. Lu-
strzanej. Także ono uzyskało 
notę 0 – została uznana za 
równie niebezpieczną i wska-
zana do poprawy – informuje 
ZDM. Drogowcy ogłosili prze-
targ na budowę sygnalizacji 
świetlnej na obu  przejściach. 
Oferty można składać do 11 
października. Wybrany wyko-
nawca będzie miał 45 dni na 
wyposażenie zebr w sygnali-
zację. Czas na wykonanie in-
westycji liczyć się będzie od 
dnia podpisania umowy. Je-
śli zatem wybór wykonawcy 
przebiegnie sprawnie, światła 
powstaną jeszcze w tym roku 
– deklaruje ZDM. 

Pijany nożownik 
szalał w hostelu

Groźne przejścia do pilnej poprawy

TARGóWeK ► chciAł ZAbić Z ZAZDROŚci O KObieTę

PRZeTARG NA syGNALiZAcJe ŚWieTLNą We WłOchAch i NA beMOWie

fot. Policja

fot. ZD
M

skrzyżowanie we Włochach nalezało do najniebezpieczniejszych w stolicy

Zatrzymany za usiłowanie zabojstwa
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fot. Policja

do staruszki  za-
dzwonił rzekomy 
policjant. Powie-
dział, że wnuczek 

ma kłopoty. Był na tyle 
przekonujący, że 93-latka 
przekazała 60 tysięcy zło-
tych udającej policjantkę 
oszustce.

Jak informuje Ko-
menda Stołeczna Poli-
cji, sprawa ma początek 
w połowie sierpnia. Do 
starszej,  93-letniej kobie-
ty zadzwonił 
telefon. Po 
drugiej stro-
nie odezwał 
się  mężczy-
zna. Powie-
dział  że jest 
policjantem. 
Poinformował 
rozmówczynię, że jej wnuk 
spowodował wypadek sa-
mochodowy. Potrącił ko-
bietę. Aby wnuk nie trafił 
do więzienia na długie lata, 
konieczne są pieniądze. 
Niestety, jak informuje 
policja, 93-latka uwierzy-
ła, że rozmawia z prawdzi-
wym policjantem. Zebrała 
pieniądze w kwocie około 
60 tysięcy złotych. Przeka-
zała je kobiecie, rzekomej 
policjantce. Dopiero po ja-
kimś czasie pokrzywdzona 

zorientowała się, że padła 
ofiarą oszustów i zawia-
domiła o całym zdarzeniu 
prawdziwych policjantów.

Policjanci ustalili, 
że 20-latka przebywa 
w areszcie śledczym za po-
dobne przestępstwo. Ko-
biecie grozi kara do ośmiu 
lat pozbawienia wolności.

Jak przypomina poli-
cja, oszuści umiejętnie 
manipulują rozmową tak, 
by uzyskać jak najwięcej 

i n f o r m a c j i 
i wykorzystać 
starsze osoby. 
Taki fałszywy 
f u n k c j o n a -
riusz podaje 
często wymy-
ślone nazwi-
sko, a nawet 

numer odznaki. Sprawcy 
przekonują starsze osoby, 
że ich pieniądze pomogą  
w schwytaniu przestęp-
ców, czy też mają pomóc 
najbliższym w rozwiąza-
niu jakiejś sprawy. Pa-
miętajmy o tym, że funk-
cjonariusze Policji NIGDY 
nie informują o prowa-
dzonych przez siebie spra-
wach telefonicznie i nigdy 
nie proszą też o przeka-
zanie pieniędzy nieznanej 
osobie – ostrzega policja.

zabrali staruszce 
ogromne 
pieniądze

do 90-letniej starszej 
pani na Targówku 
przyszedł wnuczek. 
Wizyta nie przebiega-

ła w miłej atmosferze. Mężczy-
zna babcię zaatakował. Przy-
dusił kolanem, przystawił nóż 
do gardła. Zabrał wszystkie 
pieniądze. Staruszka wylądo-
wała w szpitalu. 

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, mężczyzna  
podczas ataki zażądał, by bab-
cia dała mu pieniądze. 40-la-
tek przeszukał mieszkanie i za-

brał schowaną pod poduszką 
gotówkę w kwocie 3500 zło-
tych. O sprawie dowiedzieli się 
kryminalni z Targówka. Podję-
li działania w celu zatrzymania 
mężczyzny. Wiedzieli, że może 
się on ukrywać. Kryminalni 
ustalili hostel na terenie Śród-
mieścia, w którym mężczyzna 
prawdopodobnie przebywał. 
Gdy mieli pewność, że 40-la-
tek jest w wynajmowanym 
pokoju, zatrzymali go – in-
formują policjanci. Policjanci 
zabezpieczyli przy mężczyźnie 

350 złotych. Śledczy z Targów-
ka ustalili, że kilka miesięcy 
wcześniej opuścił on zakład 
karny, gdzie odsiadywał wy-
rok za podobne przestępstwo. 
W prokuraturze mężczyzna 
usłyszał zarzut dokonania roz-
boju z użyciem niebezpieczne-
go narzędzia. Sąd aresztował 
go na trzy miesiące. Za rozbój 
grozi kara do 12 lat więzienia. 
Jednak w tym wypadku wyrok 
może być wyższy. 40-latek po-
pełnił zbrodnię w warunkach 
recydywy – relacjonuje policja.

RZeKOMy WNucZeK MiAł Mieć 
KłOPOTy

DRAMAT 90-LeTNieJ sTARusZKi Z TARGóWKA

Zaatakował ją nożem 
PRawDZIwY wnUCZek

miasto ogłosiło przetarg 
na zakup 410 ton je-
dzenia, które w ciągu 
dwóch lat trafi do kotów 

wolnożyjących w Warszawie. W sto-
licy jest ich 30 tysięcy. Wolnożyjące 
koty stanowią ważny element tkanki 
miejskiej. To dzięki ich obecności  
w dzielnicach nie ma plagi myszy 
i szczurów. Miasto Stołeczne War-
szawa ogłosiło przetarg na zakup 

suchej i mokrej karmy dla stołecz-
nych „Mruczków”. W ciągu dwóch lat 
koci wolontariusze przekażą kotom 
410 ton jedzenia. Jak przypomniał 
na swojej stronie miejski ratusz, 
koty wolnożyjące nie są zwierzętami 
bezdomnymi, które są wyłapywane 
do schronisk. To zwierzęta żyjące 
obok ludzkich siedzib, w pewnej 
symbiozie z człowiekiem. Należy im 
dać możliwość korzystania z piwnic 

budynków. Dokarmianiem zajmują 
się organizacje skupiające wolonta-
riuszy. Wśród nich wymienić można 
chociażby Ośrodek Miejskich Ko-
tów Koteria, Ochota na Kota, Koty 
z Grochowa. Oprócz dokarmiania 
organizacje te wyłapują zwierzęta do 
szczepień, leczenia, czy sterylizacji, 
mającej na celu kontrolę kociej po-
pulacji w stolicy.

(źródło: wł, UM Warszawa)

fot. Pixabay

  410 TON JeDZeNiA DLA WOLNOżyJących KOTóW

warszawski mruczek nie będzie głodny

tysięcy złotych 
oddała oszustom 
staruszka 
myśląc, że ratuje 
swojego wnuczka

60
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zaraza wciąż na mazowszu
60. PRZyPADKóW WŚcieKLiZNy. i LicZbA TA ROŚNie

Już 60. Przypadków 
wścieklizny w woje-
wództwie mazowieckim 
potwierdził w tym roku 
Wojewódzki Lekarz We-
terynarii. 24 września 
śmiertelną chorobę 
stwierdził u czterech li-
sów w powiatach otwoc-
kim i zwoleńskim. Tylko 
we wrześniu potwierdzo-
no 15. Zakażeń. Należy 
zachować szczególną 
ostrożność podczas spa-
cerów, pilnować zwierząt 
domowych, psów i ko-
tów. 

W ścieklizna to 
śmierte lna, 
zakaźna cho-
roba ukła-

du nerwowego, atakują-
ca wszystkie ssaki. Może 
być groźna także dla lu-
dzi i zwierząt domowych. 
Dlatego należy pilnować 
szczepień psów i kotów, 
zwierzaki w miarę możli-
wości trzymać w domu, psy 
wyprowadzać na smyczy. 
Nie podchodzić do obcych 
zwierząt. W razie podejrza-
nego kontaktu zgłosić się 
do lekarza. Choć trwa akcja 
szczepień, choroba nie od-
puszcza. 

Już 60. Zakażeń 
W piątek, 24 września 

wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii potwierdził kolejne 
cztery zakażenia wściekli-
zną. To 57.,58., 59. i 60. 
przypadek zachorowania 
na wściekliznę w tym roku. 
Trzy przypadki stwier-
dzono w  powiecie otwoc-
kim, dwa w Józefowie 
(gmina Józefów, powiat 
otwocki) jeden w Karcze-
wie (gm. Karczew, powiat 
otwocki). Kolejny przypa-
dek Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii stwierdził 
w powiecie zwoleńskim, 
w miejscowości Stanisła-

wów (gm. Policzna, powiat 
zwoleński). Wszystkie cho-
re zwierzęta to lisy. 

Tylko we wrześniu po-
twierdzonych zostało 15. 
przypadków wścieklizny, 
od początku roku jest to 
już 60. przypadków. Z cze-
go zdecydowanie najczę-
ściej chorują lisy – aż 55 
przypadków. Pozostałych 
pięć to pojedyncze zakaże-
nia zwierząt innych gatun-
ków. Jenot – potwierdzony 
28 maja, sarna – potwier-
dzona 4 czerwca, nietoperz 
– 21 czerwca, kot – 9 lipca, 
pies – 7 września. 

Śmiertelna choroba – uwa-
żajmy na siebie i zwierzaki 

domowe
Wścieklizna to niezwy-

kle groźna choroba za-
kaźna układu nerwowego. 
W chwili wystąpienia ob-
jawów zawsze prowadzi 
do śmierci. Dlatego przede 
wszystkim trzeba bardzo 
uważać podczas spacerów 
w lesie. Unikać kontaktu 

z nieznanymi zwierzęta-
mi. W razie, gdy do takie-
go kontaktu doszło, trzeba 
zgłosić się do lekarza. Za-
strzyk z surowicą pomoże 
uniknąć rozwinięcia choro-
by. Uważajmy na zwierzęta 
domowe. Psów nie pusz-
czajmy luzem, prowadzaj-
my je na smyczy. Kotów nie 
wypuszczajmy z domów. 
Pamiętajmy też o szczepie-
niach. Psy obowiązkowo 
trzeba szczepić przeciwko 

wściekliźnie raz do roku. 
Nieszczepienie jest karal-
ne. Z kolei w przypadku 
kotów szczepienie jest za-
lecane. Raz w roku szczepić 
powinniśmy koty wycho-
dzące (takie, które wypusz-
czamy z domu). Raz na 
dwa lata niewychodzące 
(takie, których z domów 
nie wypuszczamy). 

Szczepienia lisów
Na Mazowszu od 

11 września trwa akcja 
szczepienia lisów. Wyłożo-
ne są puszki ze szczepion-
kami. Skuteczne są jedynie 
w przypadku lisów. Jedno-
cześnie w razie dotknięcia 
ich przez człowieka lis nie 
będzie chciał jej już przy-
jąć. Dlatego apeluje się 
o niedotykanie preparatu 
i niedopuszczanie do niego 
zwierząt domowych. 

Zakaz pokazów i targów 
zwierząt 

Na obszarze objętym epi-
demią wojewoda wprowa-

dził zakaz organizowania 
targów, wystaw, konkur-
sów, pokazów z udziałem 
psów, kotów oraz innych 
zwierząt wrażliwych na 
wściekliznę. Nie można or-
ganizować polowań i odło-
wów zwierząt łownych, 
za wyjątkiem odstrzałów 
sanitarnych dzików oraz 
polowań indywidualnych 
na dziki bez udziału psów 
i nagonki. Na obszarze 
zagrożonym wścieklizną 
obowiązuje nakaz trzyma-
nia psów na smyczy lub 
na ogrodzonym terenie za-
mkniętym, a kotów w za-
mknięciu, pozostawiania 
zwierząt gospodarskich 
w okólnikach i na zamknię-
tych wybiegach. Obszarem 
zagrożonym wścieklizną 
jest część Warszawy – m. 
in. w dzielnicy Wawer, We-
soła. Oprócz tego fragment 
powiatu mińskiego, całe 
powiaty garwoliński, ko-
zienicki, otwocki, radom-
ski, miasto Radom. 

(mat. pras.)

Jak postępować 
w sytuacji natknię-
cia się na padłego 
lisa?
Nie dotykaj zwłok 
zwierzęcia i jeśli to 
możliwe nie zbliżaj 
się do nich powia-
dom niezwłocznie 
Powiatowego Le-
karza Weterynarii 
w miarę możliwości 
oznakuj miejsce 
znalezienia padłego 
lisa, by ułatwić jego 
odnalezienie przez 
odpowiednie służby

Służby ostrzegają: 
Gdy uznasz, że zwie-
rzę zachowuje się 
nietypowo, powia-
dom służby inter-
wencyjne, np. poli-
cję, straż miejską/
gminną lub Powiato-
wego Lekarza Wete-
rynarii - ZWIERZĘTA, 
KTÓRE DZIWNIE SIĘ 
ZACHOWUJĄ, MOGĄ 
BYĆ CHORE LUB 
RANNE 

fot. Pixabay
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Dał Się nabrać i Stracił 20 tySięcy
KOLeJNe OsZusTWO NA TZW. „ZDALNy PuLPiT”

MAZOWsZe i WARsZAWA ZAPłAciły ZA sPRZęT MeDycZNy

nowoczesna karetka dla noworodków
Milion sto tysięcy złotych 
kosztował nowoczesny am-
bulans neonatologiczny dla 
noworodków. Zakupiły go 
wspólnie samorządy Ma-
zowsza oraz Miasta stołecz-
nego Warszawa. 

Jak informuje Biuro 
Prasowe Urzędu Mar-
szałkowskiego Woje-
wództwa Mazowiec-

kiego, 600 tysięcy złotych 
przekazał samorząd woje-
wództwa, 500 tysięcy miasto 

Warszawa. Karetka neona-
tologiczna to specjalistyczny 
samochód medyczny. „Wypo-
sażony jest  w nowoczesny in-
kubator transportowy, cztery 
pompy infuzyjne, 12-woltowy 
nawilżacz powietrza czy no-
woczesny aparat do terapii 
tlenkiem azotu (aparat za-
pewnia dokładne i stabilne 
podawanie tlenku azotu oraz 
monitorowanie jego stężenia 
w czasie wentylacji mecha-
nicznej)” – czytamy w komu-
nikacie Biura Pras. UMWM. 

W aucie znajdują się też re-
spirator noworodkowy, mały 
monitor transportowy, ssak 
i kompresor samochodowy. 
W uroczystym oddaniu karet-
ki uczestniczyły władze woje-
wództwa i Warszawy, w tym 
marszałek Adam Struzik, 
członek zarządu wojewódz-
twa Elżbieta Lanc, prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskow-
ski, wiceprezydent Renata 
Kaznowska. Pojazd trafi do 
Meditransu.

(źródło: Biuro Pras. UMWM)

łatwowierność koszto-
wała mieszkańca powiatu 
wyszkowskiego 20 tysięcy 
złotych. Mężczyzna dał się 
złapać w pułapkę oszustów 
bankowych na tzw. zdalny 
pulpit. instalując na pole-
cenie rzekomego pracowni-
ka banku aplikację, dajemy 
złodziejom dostęp do na-
szego urządzenia. Mogą nas 
okraść, wziąć na nas kredyt. 

Policja przestrzega 
przed oszustwami na 
tzw. „zdalny pulpit”.  
W ostatnich dniach 

na terenie całego kraju do-
chodzi przestępstw właśnie tą 
metodą. Do kilku z nich doszło 
na Mazowszu. W poprzednim 
numerze „Nowego Telegrafu 
Warszawskiego” opisywali-
śmy  sytuację, w której młoda 
kobieta z Piaseczna nie dała 
się nabrać oszustowi. A na-
graną rozmowę przekazała 
policji. W ostatnich dniach 
również takie połączenia 
odebrali mieszkańcy powia-
tu wyszkowskiego. 31-let-
ni mężczyzna wykazał się 
czujnością i nagrał rozmowę 
z „pracownicą departamen-
tu bezpieczeństwa”. Sprawę 
zgłosił na policję. Niestety 
w ubiegłym tygodniu oszukać 
dał się mieszkaniec powiatu 
wyszkowskiego. Mężczyzna 
zgodnie z radą oszusta zainsta-
lował sobie tzw. zdalny pulpit. 

Niestety – stracił z konta pie-
niądze. W kwocie 20 tysięcy 
złotych. Jak przypomina po-
licja, schemat działania prze-
stępców jest bardzo podobny. 
Oszuści przedstawiają się jako 
pracownicy banku najczęściej 
z departamentu bezpieczeń-
stwa oraz działu technicznego. 
Podczas połącznia przycho-

dzącego na ekranie telefonu 
wyświetla się nazwa banku. 
„Pracownik” banku informu-
je o podejrzanej transakcji na 
koncie, która została wykryta 
przez bankowców. By „zapo-
biec” jej realizacji niezbędne 
jest zainstalowanie aplikacji 
do tzw. zdalnego pulpitu.  Po 
zainstalowaniu aplikacji i po-

daniu kodu który wyświetli 
się na ekranie urządzenia, 
przestępcy uzyskują nieogra-
niczony dostęp do zwartości 
naszego urządzenia. Oszust 
widzi wszystko, co robimy na 
smartfonie czy komputerze. 
Otrzymuje on także pełną 
kontrolę nad naszym kontem 
bankowym. Kradzione są do-

stępne tam środki finansowe, 
mogą również z naszego kon-
ta zostać zaciągnięte kredyty. 
Policja przypomina, że prze-
stępcy w rozmowie są bar-
dzo przekonujący, ostrzegają 
o metodach działania oszu-
stów i tłumaczą jak zachować 
bezpieczeństwo by uniknąć 
kradzieży pieniędzy. 

fot. Pixabay
fot. Pixabay
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fot. Flickr.com

13 tysięcy zło-
tych przy-
chodu co 
miesiąc ma 

uprawniać do uzyskania 
ulgi na klasę średnią. Rząd 
wprowadził zmiany w tzw. 
Polskim Ładzie. Przedsię-
biorcy mający przychód 
miesięczny do 13 tysięcy 
mają móc skorzystać z ulgi 
podatkowej. – Poniżej 
150 tysięcy 
złotych rocz-
nie nikt nie 
będzie stratny 
– napisał mi-
nister Łukasz 
S c h r e i b e r , 
szef Komitetu 
Stałego Rady 
Ministrów. – 
Zamiast ulg, należy wpro-
wadzić zmiany systemowe 
– uważa z kolei prezydent 
Centrum Adama Smitha, 
dr Andrzej Sadowski. 

O zmianie w Polskim 
Ładzie poinformował 
w mediach społecznościo-
wych przewodniczący Ko-
mitetu Stałego Rady Mi-
nistrów, Łukasz Schreiber: 
„Ważna zmiana w #Podat-
kowyPolskiŁad! Premier 
@MorawieckiM rekomen-

dował klubowi @pisorgpl 
zgłoszenie poprawki wpro-
wadzającej ulgę dla klasy 
średniej dla osób prowa-
dzących Jednoosobową 
Działalność Gospodarczą, 
które rozliczają się na ska-
li podatkowej i zarabiają 
do 13 tys. zł.” – napisał 
na Twitterze minister, 
przewodniczący Komitetu 
Stałego Rady Ministrów, 

Łukasz Schre-
iber. Do zmia-
ny sceptycznie 
p o d c h o d z i 
dr Andrzej 
S a d o w s k i . 
P r e z y d e n t 
Centrum im. 
Adama Smi-
tha podkreśla, 

że zamiast kolejnych  ulg 
potrzebne są zmiany sys-
temowe. – Ulgi mają to 
do siebie, że zawsze moż-
na je cofnąć. Tymczasem 
przedsiębiorcy nie potrze-
bują ulg. Ale gwarancji, że 
ich firma będzie na pewno 
działać. Polski Ład gwa-
rancje takie daje zagra-
nicznym koncernom, nie 
widzę powodu, by inaczej 
traktować polskich – tłu-
maczy ekspert.

ważny krok, 
czy 
drobniutki 
kroczek?

Politycy PiS, PO, Lewi-
cy i PSL na imprezie 
u znanego Roberta 
Mazurka od kilku 

tygodni są tematem debaty 
w polskich mediach. Jedni 
uważają, że nic się nie stało. 
Inni, że doszło do skandalu, 
upadku dziennikarstwa i na-
ruszenia wszelkich standar-
dów. Jest trzeci pogląd, że sam 
fakt, że politycy różnych opcji 
wzięli udział w urodzinach nie 
jest niczym nagannym. Ale to, 
że fakt ten ukrywali, kłama-
li na ten temat, a dodatkowo 

opuścili posiedzenie Sejmu, 
gdy przemawiał w nim Ma-
rian Banaś, prezes Najwyższej 
Izby Kontroli już oburzający 
jest. Przedstawiciele różnych 
formacji zareagowali bardzo 
róznie. Władysław Kosiniak-
-Kamysz z PSL, który sam 
wziął udział w imprezie po-
wiedział, że nie widzi nic złe-
go w rozmowach ponad po-
działami. A w Sejmie PSL był 
w tym czasie reprezentowany. 
Przedstawiciele PiS i Lewicy 
prawie się nie wypowiadają. 
Do największego trzęsienia 

ziemi doszło w Platformie 
Obywatelskiej. Pełniący obo-
wiązki przewodniczącego były 
premier Donald Tusk wpadł 
we wściekłość. Wymusił na 
wiceprzewodniczących partii 
Borysie Budce i Tomaszu Sie-
moniaku oddanie się do dys-
pozycji władz formacji. Sie-
moniak złożył samokrytykę. 
A Tusk dodatkowo pogrążył 
swych polityków twierdząc, 
że kara nie będzie skrajnie 
surowa, bo o łaskę dla impre-
zowiczów poprosiła go jego… 
teściowa.

ZMiANy W TZW. POLsKiM łADZie. 
bęDZie uLGA DLA KLAsy ŚReDNieJ

uRODZiNy ZNANeGO DZieNNiKARZA WyWOłAły TRZęsieNie ZieMi

tusk robi czystkę za 
ImPReZę z politykami PIs

Środa, 29 września była 
dniem granicznym. Tego 
dnia dobowa liczba zakażeń 
wirusem SARS-cOV-2 prze-

kroczyła 1200. Minister zdrowia 
Adam Niedzielski poinformował, 
że została przekroczona granica  
czwartej fali pandemii. Od począt-
ku epidemii w Polsce potwierdzono 
prawie 3 miliony zakażeń SARS-
-cOV-2. Zmarło 75 tysięcy osób. 

99,1 proc. zakażonych to osoby 
niezaszczepione.  Jeszcze większy 
odsetek niezaszczepieni stanowią 
w przypadku statystyk dotyczących 
zgonów. Do 28 września w pełni za-
szczepiło się 19 386 322 Polaków. 
Kilka dni temu do szpitala z rozpo-
znaniem cOVID-19 trafił prezydent 
Białegostoku, Tadeusz Truskola-
ski. Był w pełni zaszczepiony. Jak 
podkreślił, gdyby nie szczepienie 

przeszedłby zakażenie znacznie 
ciężej. Jak wynika ze statystyk 90 
proc. osób w szpitalach chorych na 
SARS-cOV-2 to osoby niezaszcze-
pione. Niezaszczepieni stanowią 
też 99 proc. ofiar śmiertelnych. 
Rada medyczna  rekomendowała 
podanie trzeciej dawki szczepionki 
dla pracowników służb medycznych, 
chorych z obniżoną odpornością 
oraz osób 50 plus.

fot. Pixabay

  NAGły WZROsT ZAKAżeń. GRANicA PRZeKROcZONA

ministerstwo ogłasza CZwaRtą falę

tysięcy 
to granica, 
do której 
przedsiębiorcy 
będą mogli 
skorzystać z ulgi

13

Donald Tusk wykorzystał 
sytuację do czystki w PO
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niemiecki 
kalejdoskop

między jamajką 
a sygnalizacją świetlną

JAK WyGLąDA sceNA POLiTycZNA 
u NAsZych sąsiADóW?

Niemiecka scena 
polityczna jest 
w Polsce śred-
nio znana, pod-

czas gdy to Niemcy nada-
ją ton Unii Europejskiej, 
są naszym sąsiadem, 
z którym mamy najsil-
niejsze związki gospo-
darcze. Warto wiedzieć 
co się tam dzieje. Szcze-
gólnie, gdy właśnie two-
rzy się rząd. Jakie partie 
działają na niemieckiej 
scenie politycznej? Oto 
partie, które dostały się 
do Budnestagu. 

SPD – Socjaldemokra-
ci – zwycięzcy wyborów. 
Partia klasycznie lewi-
cowa. W polityce zagra-
nicznej ugodowa wobec 
Rosji. Jest za aborcją, 
LGBT, wysokimi podat-
kami. Z polskiej sceny 
politycznej  najbardziej 
przypomina nowoczesną 
lewicę. 

CDU/CSU – Chrze-
ścijańska-Demokracja. 
Koalicja dwóch ugru-
powań. Dawniej umiar-
kowanie prawicowa, za 
rządów Merkel nastąpił 
zwrot w lewo (choć ma 
u siebie frakcje bardzo 

konserwatywne). CDU 
działa na terenie więk-
szości Niemiec, poza Ba-
warią. CSU tylko na te-
renie Bawarii. Z polskiej 
polityki najbliżej im do 
PO, a CSU do PSL. 

ZIELONI – formacja 
proekologiczna, lewico-
wa, w polityce zagranicz-
nej jedyna w Niemczech 
formacja jawnie antyro-
syjska. 

FDP – liberałowie. 
Ugrupowanie z jednej 
strony reprezentuje ma-
łych i średnich przedsię-
biorców. Mocno stające 
po stronie LGBT. W Pol-
sce najbliżej do Nowocze-
snej Ryszarda Petru. 

AFD – Alternatywa 
dla Niemiec – radykalna 
prawica. Formacja anty-
imigrancka, antyislam-
ska, mocno prorosyjska. 
W Polsce najbliżej Kon-
federacji. 

Die Linke – lewica 
– postkomuniści. Ugrupo-
wanie radykalne, w Pol-
sce tak, jakby mieszanka 
skrajnego skrzydła ruchu 
Palikota, SLD (ale w naj-
bardziej postkomuni-
stycznym wydaniu).

Najbardziej praw-
dopodobne sce-
nariusze, to koali-
cja „sygnalizacji 

świetlnej”, lub JAMAJKA. 
Ta pierwsza to sojusz SPD 
z Zielonymi i FDP (czerwoni, 
zieloni, żółci – stąd „światła 
drogowe” po niemiecku am-
pel). Druga to sojusz CDU/
CSU z Zielonymi i FDP 
(czarni, zieloni, żółci, jak 
flaga Jamajki). Postkomu-

nistyczne die Linke ma zbyt 
mało mandatów, by liczyć się 
w układankach koalicyjnych. 
W pierwszych informacjach 
po wyborach wydawało się, 
że formacja ta w ogóle nie 
będzie miała przedstawicie-
li w parlamencie.  Stało się 
inaczej dzięki ordynacji wy-
borczej, która w Niemczech 
jest mieszana. Kandydata 
na kanclerza wskazuje zwy-
cięska partia, chyba, że nie 

uda jej się utworzyć koalicji. 
Wtedy szefem rządu zostaje 
lider największej formacji 
koalicyjnej. Kanclerzem zo-
stanie więc albo Olaf Scholz 
z SPD (a koalicjantami Zielo-
ni i FDP) albo Armin Laschet 
z CDU (też w koalicji z Zie-
lonymi i FDP). Wyłonienie 
nowego rządu definitywnie 
zakończy trwające od 2005 
roku szesnastoletnie rządy 
Angeli Merkel.

Po wyborach 
w Niemczech 
trwa budowa-
nie większości 

parlamentarnej. 
Wśród różnych 

scenariuszy naj-
mniej realna jest 

wielka koalicja 
SPD – CDU/

CSU, gdyż zde-
cydowanie wy-
klucza ją zwy-

cięskie SPD.

>> a za oDRĄ 
Wielkie zmiaNY <<

N awet do grudnia może potrwać 
kształtowanie się koalicji rządowej 
w Niemczech. Wybory u naszych 
zachodnich sąsiadów skończyły 

się klęską rządzącej CDU/CSU 24,1 proc. 
Chrześcijańscy Demokraci zajęli drugie 
miejsce, ale uzyskali najgorszy wynik w swej 
historii. Wygrali socjaldemokraci z SPD 
25,7 proc. ale ich przewaga jest nieznaczna. 
Dla wyłonienia rządu trzeba tworzyć ko-
alicję. Albo musiałby powstać sojusz SPD 
– CDU, albo trzech formacji. Wielka ko-

alicja dwóch największych partii jest mało 
prawdopodobna. Wprawdzie zdarzała się 
i w Niemczech współpraca socjaldemokra-
tów z chadekami nie jest niczym dziwnym, 
to teraz wyklucza ją zwycięskie SPD. Stąd 
obie partie będą rozmawiać o współpracy 
z mniejszymi formacjami. Do parlamentu 
dostały się też Zieloni – 14,8 proc., libera-
łowie z FDP – 11,5 proc., prawicowa AFD 
– 10,3 proc., postkomunistyczne Die Linke 
4,9 proc. głosów. Wybory kończą trwającą 
od 16 lat erę Angeli Merkel.

zdjęcia: O
D

H
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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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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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Przez puchary do mistrzostwa Polski!

legia stRaCIła 
artura boRUCa!

Zły sTART LiGi, NieźLe W euROPie

FATALNe WieŚci Z łAZieNKOWsKieJ
Wielka 
Warszawska dla 
night tornado

26 września odbyła się Wielka 
Warszawska. Najbardziej  pre-
stiżowa gonitwa na Służewcu. 
Jest organizowana od ponad 
stu lat na koniec sezonu. „Ta 
gonitwa przyciąga tłumy war-
szawiaków. Ten dzień wyczeki-
wany jest przez mieszkańców 
stolicy przez długie miesiące” 
– zachęcali przed imprezą jej 
organizatorzy. „Zdecydowany 
faworyt, Night Tornado, nie 
zawiódł swoich kibiców i w do-
brym stylu odniósł trzecie w tym 
sezonie zwycięstwo. To był ka-
pitalny wyścig koni ze stajni 
Krzysztofa Ziemiańskiego. Dru-
gie miejsce zajął Petit, który 
świetnym finiszem pokonał 
przed metą walczące Nemezis 
i Night Thundera” – opisują.

SeZON NA SŁUŻeWcU 
ZAKOńcZONy

legia pokonała 
leicester! 
Piękny sen trwa! Legia Warsza-
wa wygrała z Leicester 1:0. To 
pierwsza od lat wygrana pol-
skiego klubu z zespołem z ligi 
Top 5 w europie. W czwartek, 
tuż przed oddaniem bieżącego 
numeru do druku,  Legia War-
szawa mierzyła się przy Łazien-
kowskiej z angielskim Leice-
ster. Mistrzowie Polski sprawili 
sensację, wygrywając ze zdecy-
dowanym faworytem. W 31 mi-
nucie gry jedyną bramkę zdobył 
emreli.  W pierwszej połowie 
mistrzowie Polski byli zespo-
łem lepszym. W drugiej prze-
wagę zyskali goście, ale wynik 
nie uległ zmianie. Legia wygra-
ła 1:0 i zajmuje z 6 punktami 
pierwsze miejsce w grupie! Wię-
cej w następnym numerze i na 
stronie www.telegraf24.eu.

Z OSTATNIeJ cHWILI

mistrzowie Polski 
źle zaczęli grę 
w Ekstraklasie, 
dobrze spisują 

się w Lidze Europy. I jesienią 
na tym powinni się skupić, 
bo w pucharach można zaro-
bić kasę na kolejne transfery. 
A wiosną, we wzmocnionym 
składzie odrobić straty, zawal-
czyć o mistrzostwo. A może 
– jak się uda – grać na dwa 
fronty, także w pucharach. 

Legia w Ekstraklasie prze-
grała aż cztery mecze, zajmuje 
dopiero 15. miejsce. Tuż nad 
strefą spadkową. Wrogowie 
stołecznej drużyny szydzą, że 
w lidze sezon jest zmarnowa-
ny. A fani bronią, że jak dopi-
sać sześć punktów za zaległe 
mecze, to Legia będzie dużo 
wyżej. I to jest prawda. Ale 
też prawdą jest, że początek 

sezonu w Ekstrakla-
sie jest dla legionistów 
przeciętny. Podopieczni 
Czesława Michniewi-
cza przegrali jak dotąd 
z Radomiakiem w Ra-
domiu, Wisłą w Kra-
kowie, Śląskiem we 
Wrocławiu i Rakowem 
Częstochowa w War-
szawie. Wygrali z Wi-
słą Płock przy Ła-
zienkowskiej, Wartą 
w Poznaniu, Górni-
kiem Łęczna w War-
szawie. A dwa mecze, 
z Zagłębiem Lubin i Termalicą 
Nieciecza zostały przełożone. 
Faktycznie – jeśliby legioni-
stom doliczyć sześć brakują-
cych punktów, byliby znacz-
nie wyżej w tabeli. Na piątym 
miejscu. Przy ledwie czterech  
punktach zajmowaliby pozy-

cję w pierwszej ósemce. 
Ale mimo to, nawet zakładając 
wariant z dwiema wygranymi 
to wynik nieco poniżej ocze-
kiwań. Podopieczni Czesława 
Michniewicza powinni być na 
pozycji pierwszej. Poza tym 
Legia przeszła do kolejnej 

rundy Pucharu Polski. Przede 
wszystkim bardzo dobrze za-
częła rozgrywki w Europie, 
awansując do fazy  grupowej 
Ligi Europy, a tam zaczynając  
batalię od wygranej ze Sparta-
kiem w Moskwie.

Problemy zdrowotne 
41-letniego bramkarza 
Legii są dużo poważ-
niejsze, niż zakładano. 
Dla mistrzów Polski to 
potworne osłabienie… 

artur Boruc to le-
genda polskiej pił-
ki i warszawskiej 
Legii. Grał w klu-

bie z Łazienkowskiej na po-
czątku stulecia. Potem wy-
stępował w lidze szkockiej, 
angielskiej Premier  League, 
włoskiej Serie A. W Celtiku 
Glasgow stał się legendą 
klubu. Później występował 
we włoskiej Fiorentinie, 
w angielskich Southampton 
(Premier League) i Borne-
mouth (z tym klubem wy-
grał Champiosnhip i awan-
sował do najwyższej klasy 

rozgrywkowej na Wyspach). 
W sezonie 2020/21 wró-
cił do Legii. Grał też wiele 
lat w reprezentacji Polski. 
Świetnie spisał się na mi-
strzostwach Świata w Niem-
czech w 2006 roku, był bo-
haterem na mistrzostwach 
Europy w Austrii i Szwajca-
rii w 2008 roku. U Adama 
Nawałki był bramkarzem 
nr 3 podczas udanych dla 
Polski finałów mistrzostw 
Europy 2016 we Francji 
(Polska dotarła do ćwierć-
finału). Karierę reprezen-
tacyjną zakończył w meczu 
towarzyskim z Urugwajem 
w listopadzie 2017 roku. 
W tym sezonie był jednym 
z filarów Legii w elimina-
cjach Ligi Mistrzów i Ligi 
Europy oraz w pierwszym 
spotkaniu  fazy grupowej ze 

Spartakiem Moskwa. Nie-
stety, od jakiegoś czasu 
skarżył się na potężny ból 
pleców uniemożliwiający 
normalne funkcjonowa-
nie. Pojechał w tym czasie 
do Grecji, co spotkało się 
z krytyką i żartami ze stro-
ny internautów. Niektórzy 
zarzucali, że bramkarz 
symuluje. Tymczasem 
okazało się, że żarty były 
przynajmniej nie na 
miejscu. Problem zdro-
wotny okazał się po-
ważniejszy, a przerwa 
w grze Boruca będzie 
trwać długo. Ile do-
kładnie – nie wiado-
mo.

Kontuzja 
wykluczyła 
Artura Boruca 
z rozgrywek
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