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Fatalne skutki kOtOFOBii

Czas ciszy i zadumy
Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych

CZesłaW MiChnieWiCZ po roku prZestał być 
trenereM Z Legii WarsZaWa >> str. 12

szczury na grochowie, 
kamionku, gocławiu były 

zawsze. Jednak ostatnio jest 
ich zatrzęsienie. Wszystko 

przez zalegające śmieci 
i… ograniczenia kotów 
w niektórych rejonach 

dzielnicy >> str. 4

warszawski

1 i 2 listopada to w  kościele katolickim uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (wspomnienie 
zmarłych). Wszyscy, wierzący i niewierzący odwiedzają w tym czasie cmentarze, paląc świeczki na grobach 
bliskich osób. to też czas zmian  w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej >> str. 3

WłaMał się, pobił, ZJaDł JaJeCZniCę. 
poteM Zabrał gitarę i teLeWiZor >> str. 7

MagaZyn narkotykóW Za 300 tysięCy 
W MiesZkaniu na goCłaWiu >> str. 5

Czy na dzielni 
grasują szczury?
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Projekt, który zakłada 
wzmocnienie władz dziel-
nic  kosztem miasta 
przyjąłem z mieszanymi 

uczuciami. Z jednej strony jestem 
zdecydowanym zwolennikiem 
zmiany ustawy o Mieście stołecz-
nym Warszawa. Nie powinno być 
tak, że mieszkańcy Pragi, Śród-
mieścia, czy Bemowa wybierają 
swoich przedstawicieli, a osta-
teczne decyzje podejmowane są 
przez władze stolicy. Sprawia to, 
że mieszkańcy dzielnic nie mają 
zbyt wiele do gadania. Z drugiej 
strony ustawa robiona przez war-
szawskich samorządowców może 
przynieść też negatywne skutki. 
I nie chodzi tu o to, że PiS wy-
korzysta ją do uderzenia w nie-
lubiany samorząd warszawski. 
Choć nie jest to bez znaczenia 
–  upartyjni to problem, zwolen-
nicy poszczególnych plemion 
będą patrzeć na sprawę nieme-
rytorycznie, a partyjnie. Zasadni-
czy  problem leży gdzie indziej. 

Po pierwsze – kwestia  słabego 
jednak mandatu burmistrzów, 
wybieranych przez rady dzielnic. 
I wynikająca z tego kruchość 
dzielnicowych koalicji. Po drugie 
– dość kontrowersyjnym pomy-
słem jest uchwalanie wyłącznie 
przez dzielnice planów zagospo-
darowania przestrzennego. To 
temat na osobną debatę. Jednak 
wydaje się, że akurat plany zago-
spodarowania muszą powstawać 
jako szeroki konsensus na wielu 
szczeblach, z uwzględnieniem 
woli mieszkańców ale też kon-
serwatorów zabytków etc. Nato-
miast co do władz dzielnic może 
warto rozważyć coś, co propono-
waliśmy na naszych łamach kilka 
lat temu. Bezpośredni wybór bur-
mistrzów. A kompetencje powin-
ny być jasno rozdzielone. Ustawa 
powinna jasno określić, że na 
przykład władze stolicy odpowia-
dają za komunikację, transport, 
drogi miejskie. Władze dzielnic 
za bezpieczeństwo mieszkańców, 

dzielnicowy sport, to, co jest naj-
bliżej ludzi. Kolejna istotna rzecz 
– kadencje burmistrzów powinny 
być ograniczone do dwóch. Ale 
też włodarze Bielan, Pragi-Połu-
dnie, czy Woli pracując w dziel-
nicach mieliby doskonałą od-
skocznię do polityki na wyższym 
szczeblu. Na pewno sam pomysł 
zmiany ustawy i mieście stołecz-
nym wart jest rozważenia. Ale 
nie na zasadzie kolejnej wojenki. 
A tak to niestety będzie wyglądać 
w sytuacji, gdy zwolennicy PiS 
mówią, że próby decentralizacji 
kraju są drugim rozbiciem dziel-
nicowym. I z samorządami partia 
rządząca wojuje. Tylko w przypad-
ku Warszawy decentralizację po-
piera. A gdzie indziej wprowadza 
centralizację. Tego nikt nie kupi. 
Zdecydowanie lepiej byłoby, gdy-
by reforma samorządu warszaw-
skiego została przeprowadzona 
razem z reformą decentralizującą 
cały kraj, stawiającą na mądry re-
gionalizm. Ale właśnie – dyskusja 

o samorządzie nie może pomijać 
patologii, które regionach fak-
tycznie się zdarzają. Konieczne 
jest wzmacnianie lokalnych me-
diów. Nie tub ratuszy miejskich, 
dzielnicowych czy gminnych, ale 
mediów prawdziwie opisujących 
to, co się w mieście czy dzielnicy 
dzieje. Niezbędne jest społeczeń-
stwo obywatelskie, które zaczyna 
się właśnie na osiedlach i dziel-
nicach. 
Czesław Michniewicz zwolniony 
z Legii Warszawa. Za mistrzostwo 
Polski, wreszcie sukces w pucha-
rach, należą mu się podziękowa-
nia. W lidze było gorzej, jednak 
wieszanie dziś psów na szkole-
niowcu jest grubą przesadą. 
30. numer „Nowego Telegra-
fu Warszawskiego” ukazuje się 
w okresie Wszystkich Świętych. 
W tym wyjątkowym czasie odwie-
dzamy nekropolie, wspominamy 
bliskich zmarłych. W numerze tak-
że o przygotowaniach miasta i re-
gionu do czwartej fali COVID-19.
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Marsz (nie)zgody. 11 listopada będzie gorąco?
Sąd na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego uchylił zgodę wojewody mazowieckiego na organi-
zację  Marszu Niepodległości. Decyzja jest nieprawomocna 
wojewoda zapewne się odwoła. „Marsz i tak się odbędzie” 
– zapowiadają narodowcy. Obecność na ulicach zapowiada 
też lewica. Będzie gorąco? 

Wojewoda mazo-
wiecki zgodził 
się na Marsz 
Niepodległośc i 

w Warszawie. Uznał go za wy-
darzenie cykliczne. Prezydent 
Rafał Trzaskowski od decy-
zji się odwołał. I sąd wydał 
wyrok, w którym zgodził się 
z prezydentem stolicy. „Nie-
legalnego pochodu z 2020 
roku nie można uznać za wy-
darzenie cykliczne”. Ratusz 
triumfuje. Wojewoda czeka 
na uzasadnienie. Narodowcy 
zapowiadają, że marsz i tak 
zorganizują. Czy będzie więc 
nielegalny? „Spacerować każ-
demu wolno”, mówią organi-
zatorzy.

Sąd Okręgowy w Warsza-
wie uwzględnił odwołanie 
Prezydenta Warszawy Rafa-
ła Trzaskowskiego i uchylił 
w całości decyzję Wojewo-
dy Mazowieckiego uznającą 
Marsz Niepodległości za zgro-
madzenie cykliczne w latach 
2021-2023. „W uzasadnie-
niu Sąd Okręgowy stwierdził 
jednoznacznie, że przerwana 
została trzyletnia ciągłość 
zgromadzenia, ponieważ nie 
można nielegalnego prze-
marszu, który miał miejsce 
w 2020 roku uznać za wyda-
rzenie cykliczne” – informuje 
urząd miasta.

„W związku z postano-
wieniem Sądu Okręgowego 

w Warszawie o uchyleniu de-
cyzji Wojewody ws. Marszu 
Niepodległości, informujemy, 
że czekamy na jego pisem-
ne uzasadnienie. Po analizie 
jego treści będą podejmowa-
ne ewentualne dalsze kroki 
prawne. Postanowienie Sądu 
Okręgowego w Warszawie nie 
jest prawomocne” – informuje 
z kolei  Biuro Prasowe Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego. I zapowiada, że w zależ-
ności od treści uzasadnienia 
podejmie bądź nie dalsze kro-
ki prawne.

Marsz Niepodległości uli-
cami Warszawy idzie każ-
dego roku, 11 listopada. 
Organizują go   środowiska 
narodowe. Zawsze tego dnia 
jest gorąco, bo z jednej stro-
ny są narodowcy, z drugiej 
ich przeciwnicy z lewicy.  
W tym roku stowarzyszenie 
Marsz Niepodległości wystą-
piło z wnioskiem o zgodę na 

organizację zgromadzenia. 
Uczestnicy mieli przejść tra-
są: Od ronda Dmowskiego/
placu Defilad przez al. Jero-
zolimskie, most Poniatow-
skiego, ul. Wał Miedzeszyń-
ski (zejście pętlą z mostu), 
ul. Wybrzeże Szczecińskie, 
ul. Siwca na błonia Stadionu 
Narodowego w Warszawie.

Wojewoda Mazowiecki 
25 października 2021 r. zgo-
dził się na marsz. Uczestni-
cy marszu mieli raz do roku 
w dniu 11 listopada w okre-
sie od 2021 r. do 2023 r. 
w godzinach 14.00 – 19.00. 
Wojewoda wydał decyzję 
i tłumaczył, że w ostatnich 
latach wydarzenie miało cha-
rakter cykliczny. Prezydent 
Warszawy miał inne zdanie. 
Uważał, że rok temu marsz 
nie był legalny. A skoro nie 
był legalny, przerwana zo-
stała cykliczność wydarzenia. 
W związku z tymi wątpliwo-

ściami prezydent stolicy za-
skarżył decyzję wojewody do 
sądu. Sąd Okręgowy w War-
szawie uznał, że cykliczność 
wydarzenia została zerwana. 
W związku z tym w całości 
uchylił wniosek wojewody. 
Decyzja sądu jest nieprawo-
mocna.

Organizatorzy marszu za-
powiadają, że i tak go zor-
ganizują. Jak powiedział 
w jednym z wywiadów poseł 
Konfederacji Artur Dziam-
bor, narodowcy przyjadą do 
Warszawy niezależnie od de-
cyzji sądu kolejnej instancji. 
Zorganizują wtedy nie marsz, 
ale… spacer. „Spacerowania 
po Warszawie nikt nikomu 
nie może zabronić” – mówił 
Dziambor. Marsz Niepodle-
głości  od lat organizują śro-
dowiska narodowe. Często 
dochodzi do starć pomiędzy 
środowiskami narodowymi 
oraz lewicą.

SpóR WOjeWODy i pRezyDeNTa O pOchóD NaRODOWcóW
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tak pojedzie 
komunikacja

tu chowano, nim powstał 
Cmentarz bródnowski

WzMOżONy Ruch Na DROgach

NajSTaRSzy zachOWaNy cMeNTaRz W WaRSzaWie

W s z y s t k i c h 
Ś w i ę t y c h 
to wzmo-
żony czas 

ruchu na drogach, uli-
cach, szczególnie w oko-
licy cmentarzy. To także 
dzień specjalnego funk-
cjonowania  komunikacji  
miejskiej w Warszawie. 

Już od 25 październi-
ka zaczęły kursować linie  
C09 i C40, które będą 
zawozić pasażerów na 
cmentarze do 2 listopada 
włąćznie. t

C09: METRO MŁO-
CINY – T. Nocznickiego 
– Wólczyńska – Opłotek 
– Palisadowa – K. Wó-
ycickiego – CM. PÓŁ-
NOCNY-BRAMA GŁ. 
(powrót: K. Wóycickiego 
– Wólczyńska).

C40: METRO MŁO-
CINY – J. Kasprowicza 
– Sokratesa – Wólczyń-
ska – Opłotek – Palisa-
dowa – K. Wóycickiego 
– CM.PÓŁNOCNY-BRA-
MA GŁ. – CM. PÓŁ-
NOCNY-BRAMA PŁD. 
– Wólczyńska – Estrady 
– Dziekanowska – CM. 
P Ó Ł N O C N Y - B R A M A 
ZACH.

ZTM uruchomiło 30 li-
nii cmentarnych. Kurso-
wać będzie na nich ok. 560 
autobusów i 30 składów 
tramwajowych dziennie. 
Autobusy jeździć będą na-
wet co 45 sekund – z taką 
częstotliwością będzie od-
jeżdżała linia C09, łącząca 
Metro Młociny z bramą 
główną Cmentarza Pół-
nocnego. 1 listopada czę-
ściej pojedzie też metro 
– co 2  minuty i 50 se-
kund na linii M1 i co 3 mi-
nuty na linii M2. W su-
mie, razem z normalnymi 
liniami autobusowymi 
i tramwajowymi, na sto-
łeczne ulice wyjedzie wte-
dy niemal 1500 autobu-
sów i 300 tramwajów.  

Autobusy i tramwaje li-
nii cmentarnych pojawią 
się na ulicach 30 i 31 paź-
dziernika między godziną 
8.00 a 18.00, natomiast 
1 listopada między 7.00 
a 19.00. Linie  C11, C12 
i C90, jadące w okolice 
Cmentarza Powązkow-
skiego w weekend po-
jadą w godzinach 8.00 
– 20.00, a w poniedzia-
łek, 1 listopada – 7.00 
– 21.00. (źródło: ZTM) 

Cmentarz Kamion-
kowski to najstarsza 
zachowana nekropo-
lia stolicy. Pochodzi 

z XIII wieku, warszawia-
ków chowano to do wieku 
XIX. Na samym cmentarzu 
spoczywają żołnierze walk 
o Warszawę z czasów Poto-
pu Szwedzkiego – żołnierze 
polscy, litewscy, Kozacy, 
Tatarzy, Szwedzi, Niemcy 
i przedstawiciele innych na-
cji biorących udział w bitwie. 

Spoczywają tu także ofiary 
rzezi Pragi Suworowa i żoł-
nierze Powstania Kościusz-
kowskiego, przede wszyst-
kim generałowie Jakub 
Jasiński i Tadeusz Korsak. 
A także żołnierze Powstania 
Listopadowego. Cmentarz 
Kamionkowski był główną 
nekropolią prawobrzeżnej 
Warszawy aż do oddania do 
użytku Cmentarza Bródnow-
skiego w 1884 roku. Trzy lata 
później cmentarz zamknięto. 

Natomiast w roku 1912 pa-
pież, późniejszy święty Pius 
X poświęcił kamień węgielny 
pod budowę nowego kościo-
ła. Jest jedynym ocalałym 
dawnym cmentarzem przy-
kościelnym, jakie funkcjono-
wały w Warszawie od czasów 
średniowiecza. Na cmenta-
rzu znajduje się około pięć-
dziesiąt wykonanych z pia-
skowca nagrobków z połowy 
XIX wieku. Najstarszy za-
chowany pochodzi z 1827.

Żołnierze 
z czasów Potopu 

Szwedzkiego 
1655 r., ofiary rzezi 

Pragi z 1794r., 
uczestnicy powstań 

narodowych 
spoczywają 

na cmentarzu 
kamionkowskim, 

najstarszej 
zachowanej 

nekropolii w stolicy.

Czas ciszy 
i zadumy

1 
i 2 listopada to w Ko-
ściele katolickim 
uroczystości Wszyst-
kich Świętych i Dzień 

Zaduszny (wspomnienie 
zmarłych). Wszyscy, wierzą-
cy i niewierzący odwiedzają 
w tym czasie cmentarze, paląc 
świeczki na grobach bliskich 
osób. To też czas zmian  w or-
ganizacji ruchu i komunikacji 
miejskiej. 

W Kościele Uroczystość 
Wszystkich Świętych 1 listopada 
to tak naprawdę radosne świę-
to, poświęcone tym zmarłym, 
którzy poszli już do nieba. Są 
więc według religii świętymi. 
Tego dnia wierni czczą świętych 
uznanych przez Kościół. W Ar-
chikatedrze Warszawskiej kar-
dynał Kazimierz  Nycz i biskupi 
pomocniczy Archidiecezji War-
szawskiej odprawią Msze święte 

i poprowadzą procesje żałobne 
na stołecznych cmentarzach.  
Dzień Zaduszny, 2 listopada 
to dzień wszystkich  wiernych 
zmarłych, tego dnia odwiedza-
my cmentarze, a w kościołach 
podczas mszy świętych wierni 
modlą się za zmarłych. Przez 
cały okres Wszystkich Świętych 
w Kościele można uzyskać od-
pust zupełny, który można prze-
kazać na osobę zmarłą.  (maks)

WSzySTkich ŚWięTych i ŚWięTO zMaRłych

fot. O
D

H

fot. H
P

Najstarszy cmentarz 
w Warszawie na kamionku
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KOMeNTARZ: 
Antoni ZAnkoWiCZ

W mediach społecznościo-
wych znów ukazały się wpisy 
ostro atakujące miejskie koty. 
Jakoby były one zagrożeniem 
dla innych zwierząt, ale tych 
miłych (ptaków, ryjówek) 
a nie stanowiły żadnej ochro-
ny przed szczurami i innymi 
szkodnikami. Z kolei niedaw-
no autor jednej z poczytnych 
gazet przekonywał, że miej-
skie koty należy… pozabijać. 
Tymczasem czym innym jest 

nieodpowiedzialne wypuszcza-
nie własnych kotów, czym in-
nym kontrola populacji, czym 
innym jednak rzeczywista 
(i pożyteczna) rola wolnożyją-
cych kotów w mieście.
Argumenty przeciwników ko-
tów wolnożyjących w mieście 
są trzy. Pierwszy, że… coś 
takiego jak kot wolnożyjący 
nie istnieje. Że takie koty nie 
stanowią naturalnego ekosys-
temu i zabijają zwierzęta takie 
jak ptaki. Drugi, że koty wy-
puszczane z domów mogą też 
stanowić zagrożenie dla innych 

zwierząt. Trzeci, że populację 
kotów należy kontrolować. Jak 
jest w rzeczywistości?
Po pierwsze – w kwestii kotów 
wolnożyjących faktycznie są 
przyrodnicy, według których kot 
jest zwierzęciem udomowio-
nym i na  wolności nie powinien 
występować. Są jednak i tacy, 
którzy uważają, że kot wolnoży-
jący wypełnia pustkę po żbiku 
– drapieżniku występującym 
w naturze, który jednak od lat 
stał się niezwykle rzadki.
Po drugie – faktycznie w jed-
nym „kotosceptycy” mają ra-

cję. Problemem nie są koty 
żyjące na wolności, ale te wy-
puszczane przez właścicieli. 
Mogą one stanowić zagroże-
nie dla innych zwierząt. Jeśli 
są niesterylizowane mogą 
wpływać na niekontrolowa-
ny przyrost kociej populacji. 
Koty wypuszczane z domu 
padają też często ofiarami 
wypadków, a niezaszczepione 
chorób. Dlatego faktycznie – 
zdecydowanie lepiej jest koty 
trzymać w domu. Szczególnie 
w czasie trwającej epidemii 
wścieklizny.

I ostatnia kwestia. Bez wąt-
pienia populację kotów wol-
nożyjących należy regulować. 
Są organizacje, które to 
robią. Wolontariusze funda-
cji wyłapują ciężarne kotki, 
pomagają w adopcji kociąt, 
sterylizują koty i kotki, dokar-
miają mruczki wolnożyjące. 
Budowanie nastroju niechęci 
do tych zwierząt sprawia, że 
wcale nierzadkie są przypad-
ki bestialskiego traktowania 
zwierząt. Na Mazowszu zda-
rzają się one niestety dość 
często.

Wstrząsające infor-
macje o inwazji 
szczurów podały 
ostatnio lokalne 

media. Warszawskie strony 
„Super Expressu” oraz ser-
wis ipragapołudnie. Również 
do naszej gazety zgłosili się 
mieszkańcy, którym przeszka-
dza plaga gryzoni. Najgorsza 
sytuacja jest na rondzie Wia-
traczna, gdzie szczury poja-
wiają się w okolicy dawnego 
Uniwersamu. Z kolei na Gocła-
wiu wchodzą już do mieszkań. 
Powodem inwazji są z jednej 
strony zalegające na ulicach 
śmieci, z drugiej – organicze-
nia dla… kotów. – Ostatatnio 
na koty i osoby nimi się zajmu-
jące była nagonka. W mediach 
pisano, że koty to mordercy 
ptaków. Zamykano przed nimi 
piwniczne okienka – mówi 
pani Aleksandra, mieszkan-
ka Grochowa. – Tymczasem 
z rozmów z mieszkańcami wy-
nika, że tam, gdzie kotów jest 
więcej, gdzie nie zamykane są 

przed nimi piwniczne okna na 
zimę, tam i problem gryzoni 
jest znacznie mniejszy – mówi 
nasza rozmówczyni.

Chodzi o artykuły z gazet 
i wpisy w mediach społecz-
nościowych, wzywające do 
radykalnego ograniczania 
wolnożyjących kotów. Jeden 
z publicystów zaproponował 
nawet… wybijanie kotów. 

Przyrodnicy są podzieleni. 
Jedni twierdzą, że kot to zwie-
rzę domowe. Więc nie powi-
nien być na wolności w mie-
ście, bo stanowi zagrożenie dla 
małych zwierząt. Inni twier-
dzą, że kot na wolności wypeł-
nia pustkę po występującym 
już śladowo żbiku. Obrońcy 
wolnożyjących kotów wska-
zują na fakt, że tam, gdzie one 
występują, gryzoni jest mniej.

– Oczywiście należy dbać 
o wielkość populacji. Ale fun-
dacje pomagające kotom to 
przecież robią. Wyłapują koty, 
sterylizują, szczepią. A jedy-
ne, co należy ograniczać, to 
wypuszczanie z domów na-
szych własnych kotów. Po 
pierwsze – mogą być zagro-
żone. Po drugie – dziś  panuje 
wścieklizna. Ale nie skazuj-
my na śmierć wolnożyjących 
„sąsiadów”. Bo ich pogłowie 
regulują społecznicy. A koty 
odwdzięczają się, ogranicza-
jąc szczurze plagi – podsumo-
wuje pani Aleksandra.

Śmieci i brak kotów stanowią świetne środowisko dla 
szczurów

pRaga-pOłuDNie ► FaTalNe SkuTki 
kOTOFOBii

Czy na 
dzielni... 
Szczury na grochowie, 
kamionku, gocławiu były 
zawsze. jednak ostatnio jest 
ich zatrzęsienie. Wszystko 
przez zalegające śmieci 
i… ograniczenia kotów 
w niektórych rejonach dzielnicy.

Bez wątpienia populację 
kotów wolnożyjących należy 

regulować. Są organizacje, 
które to robią. Wolontariusze 

fundacji wyłapują ciężarne 
kotki, pomagają w adopcji 

kociąt, sterylizują koty 
i kotki, dokarmiają mruczki 

wolnożyjące. Budowanie 
nastroju niechęci do tych 

zwierząt sprawia, że wcale 
nierzadkie są przypadki 

bestialskiego traktowania

fot.: O
D

H
, Pixabay

...grasują 
szczury?
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Hipopotamom 
było zimno, 
zostały 
przeniesione

fot. Policja

hipopotamy z warszawskiego zoo zostały przenie-
sione do wewnętrznego basenu, radne chcą remon-
tu Starej Małpiarni, zaś dyrekcja ogrodu zakończyła 
już zbiórkę orzechów i żołędzi. 

Hipopotamy z war-
szawskiego zoo 
zakończyły sezon 
w basenie ze-

wnętrznym. „Temperatury 
już nie sprzyjały, brakowa-
ło słońca i w szczególno-
ści nasza Pelagia dawała 
Opiekunom znak, że już 
czas na przeprowadzkę 
do basenu wewnętrznego. 
Do wiosny Pelagia i Hugo 
będą przebywać w pawilo-
nie wraz z rybami. W pa-
wilonie znajduje się rów-
nież akwarium morskie, 
gdzie czekają na Was m.in. 
raje omańskie, rekiny 
bambusowe” – tłumaczą 
pracownicy zoo.

****
Interpelację w sprawie 

pozyskania i zabezpiecze-
nia środków na remont 
Starej Małpiarni zlokalizo-
wanej na terenie warszaw-
skiego zoo złożyły radne: 
Magdalena Roguska i Re-
nata Niewitecka. „Woliery 
wewnętrzne i zewnętrz-
ne, w których mieszka-

ją małpy, są zbyt ciasne 
– zwierzęta powinny mieć 
zapewnione znacznie lep-
sze warunki. Utrzymanie 
właściwych warunków sa-
nitarnych uniemożliwia 
bardzo zły stan techniczny 
pomieszczeń. Okładziny 
ścian i posadzek są w złym 
stanie, zniszczone i odspo-
jone, co uniemożliwia ich 
czyszczenie i powoduje, że 
są siedliskiem robaków” 
– relacjonują radne.

****
Zakończyła się akcja 

„Zbieramy żołędzie i orze-
chy dla zwierzaków z war-
szawskiego zoo”. „Mamy 
już wystarczające zapasy 
przysmaków dla naszych 
zwierząt. Nie przyjmujemy 
już ani żołędzi ani orze-
chów. Nie możemy zbie-
rać większej ilości żołędzi 
i orzechów, gdyż nie mamy 
ich gdzie pomieścić i nasze 
zwierzęta nie dałyby rady 
ich zjeść” – informują pra-
cownicy zoo.

(Warszawski Serwis Prasowy)

330 tysięcy złotych – tyle 
wyniosła czarnorynkowa 
wartość narkotyków, które 
policja znalazła w mieszka-
niu na gocławiu. 

Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, funk-
cjonariusze od lipca 
badali sprawę grupy, 

chcącej wprowadzić do ob-
rotu znaczne ilości środków 
odurzających. W ubiegłym 
tygodniu w trakcie wykony-
wania czynności policjanci 
zatrzymali 32-latka, podej-

rzewanego o to, że nadzo-
ruje magazyn narkotyków 
w mieszkaniu na Gocławiu. 
Funkcjonariusze udali się 
z zatrzymanym do lokalu. Po 
przeszukaniu znaleźli spore 
ilości środków odurzających. 
Odkryli też dwie zgrzewar-
ki i dwie wagi elektroniczne. 
Chwilę później inni policjanci 
zatrzymali 29-latka, na które-
go nazwisko zostało wynajęte 
wspomniane mieszkanie na 
Gocławiu. 29-latek i 32-la-
tek trafili do policyjnej celi. 
W laboratorium eksperci 

zważyli i zbadali zabezpie-
czone środki odurzające.  
Mężczyźni mieli 5,5 kilogra-
ma narkotyków w postaci 
amfetaminy, kokainy, mari-
huany i nieustalonej jeszcze 
substancji o wartości prawie 
330 tysięcy złotych. Zatrzy-
mani mężczyźni usłyszeli za-
rzuty dotyczące przygotowań 
do wprowadzenia do obrotu 
narkotyków. Grozi im kara do 
3 lat pozbawienia wolności. 
29 i 32-latek zostali tymcza-
sowo aresztowani na 3 mie-
siące – informuje policja.

ZWIERZAKI ► ziMa W OgRODzie zBliża 
Się WielkiMi kROkaMi

gOcłaW ► aMFa, kOka, MaRihuaNa za 330 TySięcy złOTych

Magazyn narkotyków 
w wynajętym mieszkaniu

Mocno zaskoczeni byli 
kierowcy jadący al. So-
lidarności, gdy na środ-
ku ulicy nagle pojawił 

się „biegacz”. Gwałtownie hamo-
wali i trąbili, aby uniknąć potrące-
nia. Mężczyzna nie reagował, biegł 
jak gdyby nigdy nic dalej. Stwarzał 
zagrożenie dla siebie i  innych. 
Jak relacjonuje Straż Miejska po 
godzinie 17.00 mężczyzna biegł 

al. Solidarności, jezdnią w kie-
runku Marek. Nie robiły na nim 
wrażenia jadące samochody. 
Biegacz ignorował i ruch, i sygna-
ły klaksonów. Jak podaje Straż 
Miejska, mężczyznę zauważył też 
patrol SM, który jechał z prze-
ciwnej strony. Funkcjonariusze 
zawrócili za skrzyżowaniem Soli-
darności i Szwedzkiej. Zatrzymali 
mężczyznę. Jak relacjonuje Straż 

Miejska, „biegacz” nie umiał ra-
cjonalnie wytłumaczyć swojego 
postępowania. Mówił jedynie, że 
czuje „wewnętrzną potrzebę” bie-
gania. Funkcjonariusze wezwali 
karetkę pogotowia. Lekarz zbadał 
biegacza. Orzekł, że jego zacho-
wanie jest wynikiem uzależnienia 
od narkotyków. Karetka zawiozła 
mężczyznę do szpitala – relacjo-
nuje Straż Miejska.

fot. Pixabay

  pRaga-półNOc ► zagRażał SOBie i iNNyM Na DRODze

po narkotykach pobiegł ulicą
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POLITYKA ►  jaka WaRSzaWa? chcą WzMOcNieNia DzielNic i DeceNTRalizacji MiaSTa

iNWeSTycje ► BiałOłęka, SaSka kępa, zaciSze…

Zmienią ustrój stolicy?

Dzielnice zawarte w polskim ładzie

Wiadukt nad Pary-
ską na Saskiej Kę-
pie, przedszkole 
przy Gilarskiej na 

Targówku/Zaciszu, sieć dróg 
na Białołęce – to stołeczne 
inwestycje, którym przyznano 
pieniądze w ramach Polskiego 
Ładu – informuje Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki.

MUW poinformował o pro-
gramie Polski Ład na Mazow-
szu. Warszawa dostała 114 
milionów złotych na moder-

nizację wiaduktów drogowych 
nad ulicą Paryską. 30 milio-
nów złotych trafi na budowę 
i wyposażenie przedszkola 
przy ulicy Gilarskiej na osiedlu 
Zacisze na Targówku. Przed-
szkole to jest częścią zespołu 
szkolno-przedszkolnego przy 
ul. Gilarskiej. Środki pokryją 
też zagospodarowanie terenu. 
Z kolei Białołęka otrzyma 5 
milionów złotych na poprawę 
układu drogowego  dzielnicy. 
Konkretnie na rozbudowę dro-

gi powiatowej Kąty Grodziskie 
na odcinku ulica Zdziarska 
– ulica Berensona – informu-
je biuro pras. Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Łącz-
nie na infrastrukturę drogową, 
wodno-kanalizacyjną, sporto-
wą, edukacyjną w wojewódz-
twie mazowieckim z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład trafią 
prawie trzy miliardy złotych 
(konkretnie dwa miliardy, 
osiemset milionów złotych).

(źródło: mat. pras.)

Warszawa od lat 
podąża w kierun-
ku coraz większej 
centralizacji – 

uważają przedstawiciele Ma-
zowieckiej Wspólnoty Samo-
rządowej. Ich zdaniem należy 
zwiększyć kompetencje wybra-
nych rad dzielnic oraz wybra-
nych przez nie burmistrzów, 
kosztem prezydenta i Rady 
Warszawy. Zwolennicy mówią 
o wzmocnieniu samorządności 
i lokalnej demokracji. Prze-
ciwnicy o projekcie, który je-
śli dostanie zielone światło od 
PiS, uderzy w bastion Platfor-
my Obywatelskiej i wzmocni 
centralizm, ale nie w stolicy, 
a w skali ogólnopolskiej. 

Projekt przygotowa-
li przywódcy Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej 
– burmistrz Bielan Grzegorz 
Pietruczuk, wiceburmistrz 
Ochoty Grzegorz Wysocki, wi-
ceburmistrz Pragi-Północ Da-
riusz Kacprzak. Projekt zakła-
da zwiększenie kompetencji 
dzielnic i wybranych przez nie 
burmistrzów, kosztem prezy-
denta i władz Warszawy. Jak 
dotąd, na mocy ustawy o mie-
ście stołecznym Warszawa 
z 2002 roku władzę w stolicy 
sprawuje prezydent wybiera-
ny w wyborach powszechnych 
oraz Rada Warszawy. Duże 
kompetencje ma też sekretarz 
miasta, dyrektorzy biur. Sto-
sunkowo niewielkie upraw-
nienia mają dzielnice, które 

wybierają burmistrza. Jednak 
prezydent i władze stolicy 
mogą zawieszać decyzje dziel-
nic, mogą nie uznawać władz 
poszczególnych dzielnic. 
I właśnie centralne zarządza-
nie miastem krytykują auto-
rzy projektu, który zostanie 
przedstawiony w czwartek. 

To dzielnice miałyby uchwa-
lać własne plany zagospodaro-

wania przestrzennego. Miałyby 
prawo do uchwalania własnego 
budżetu. Plusem takiego roz-
wiązania miałoby być – zda-
niem autorów – wzmocnienie  
lokalnej demokracji, ograni-
czenie centralnego zarządza-
nia przez władze Warszawy. 
Minusy? Duże osłabienie po-
zycji samorządu warszawskie-
go. W ślad za wzmocnieniem 

samorządów dzielnicowych, 
szłoby osłabienie samorządów 
w ogóle w skali kraju i wzmoc-
nienie pozycji rządu. To z ko-
lei może być jednak szansą na 
to, że projekt otrzyma zielone 
światło od partii rządzącej. 

Jednak tu pojawia się ko-
lejny problem – burmistrzo-
wie są wybierani przez rady 
dzielnic. Są więc – jak burmi-

strzowie i prezydenci sprzed 
wprowadzenia bezpośrednie-
go wyboru prezydentów i bur-
mistrzów – od rad dzielnic 
uzależnieni. Bywa, że w dziel-
nicach władze zmieniają się 
wielokrotnie w ciągu jednej 
kadencji tak, jak zmieniają 
się kruche koalicje w owych 
radach. Do sprawy będziemy 
wracać.

pieniądze trafią do trzech warszawskich dzielnic

czy stołeczne dzielnice będą miały więcej kompetencji?

fot. Pixabay

fot. O
D

H
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brutalny atak z miłości do zwierząt

tam leczą  
CoViD-19
W Warszawie szpitale przygo-
towują się na wzrost zakażeń 
czwartej fali COVID-19. Nieba-
wem ruszy szpital tymczasowy 
WIM na Okęciu. Jak poinformo-
wało biuro prasowe Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego, 
dodatkowe łóżka uruchomiły 
m. in.  szpital modułowy Woj-
skowego Instytutu Medyczne-
go, szpital  MSWiA oraz Insty-
tut Onkologii na oddziałach: 
chirurgii onkologicznej oraz 
intensywnej terapii przy ul. Wa-
welskiej 15.  (mat. pras.)

SZPITALe SZyKUJą SIę 
NA IV FALę

potrzeba więcej 
tlenu
Poważne problemy w Szpitalu 
Południowym. Instalacja tlenowa 
okazała się niewydolna. Trzeba 
było zmniejszyć jej obciążenie. 
Od poniedziałku placówka nie 
przyjmuje już nowych pacjentów. 
Władze Warszawy współpracują 
z wojewodą mazowieckim. Dzia-
ła sztab kryzysowy. W czwartek, 
28 października do szpitala trafił 
3 tonowy zbiornik tlenu z Rządo-
wej Agencji Rezerw Strategicz-
nych oraz dodatkowo 100 butli 
z tlenem.   (mat. pras.)

PROBLeM W SZPITALI 
POŁUDNIOWyM

kobieta 
przysypana 
gruzem
W ubiegłym tygodniu wichura 
dała się we znaki mieszkań-
com Warszawy. Na Bielanach 
wiatr był tak silny, że zwalił… 
mur, przygniatając młodą ko-
bietę. Jak relacjonowała Straż 
Miejska dwaj 16-letni chłop-
cy szli ulicą Młocińską. Nagle 
usłyszeli huk. Zobaczyli, jak 
wali się stojący wzdłuż ulicy 
mur. Betonowa konstrukcja 
przygniotła 30-latkę. Chłop-
cy wydostali poszkodowaną 
spod gruzowiska i zadzwonili 
po  pomoc. Jeden z nich został 
z kobietą, a drugi zatrzymał 
przejeżdżający radiowóz Straży 
Miejskiej. Strażnicy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia. Okaza-
ło się, że ranna doznała poważ-
nych urazów obu nóg (złamania 
z przemieszczeniem). Karetka 
zawiozła 30-latkę do szpitala 
– podsumowała Straż Miejska.

WIATR ZWALIŁ 
MURy

MOKOTÓW ► Napadł Na gabiNeT bO… sTęsKNił się za pseM

25-latek na Mokotowie tak 
stęsknił się za chorym psem, 
że postanowił napaść na gabi-
net weterynaryjny. 
Młody człowiek poszedł ze swo-
im psem do weterynarza, przy 
ul. Gagarina na Mokotowie. Jak 
relacjonuje Komenda Stołeczna 
Policji, zwierzak, ze względu na 
swoją chorobę, wymagał wnikli-
wej diagnozy lekarskiej. 25-la-

tek zostawił psa na obserwacji. 
Musiał się bardzo stęsknić, 
bo około 2.00 w nocy stanął 
w drzwiach kliniki i zażądał wy-
dania swojego psa. Towarzy-
szyła mu mama. Nie dawał się 
przekonać argumentom pracu-
jących w klinice kobiet. Przeko-
nywały one, że pies powinien 
zostać pod specjalistyczną ob-
serwacją. Jak informuje policja, 

25-latek najpierw pracownice 
zwyzywał, potem wybił szybę 
w drzwiach dzielących pomiesz-
czenie poczekalni od pozostałej 
części kliniki. Przestraszone 
kobiety wezwały policję. Mun-
durowi pojawili się na miejscu. 
Okazało się, że awanturnik miał 
ponad trzy promile alkoholu 
w organizmie. Trafił do policyjnej 
celi. Usłyszał zarzuty umyślnego 
uszkodzenia mienia. Grozi mu 
kara do pięciu lat więzienia.

Pobił, a potem 
na oczach ofiary 
smażył jajecznicę
kim trzeba być aby 

pobić i okraść star-
szego człowieka, któ-
rego zna się od wielu 

lat? Odpowiedź znać 
powinien 44-letni 
mężczyzna, który 
właśnie dokonał 
ohydnego czynu…

 75-letni miesz-
kaniec Bielan nie 
spodziewał się, że 
znajomy, którego 
pamięta jako małe 
dziecko, dopuści się 
tak ohydnego czynu. 
Jak informuje  Ko-
menda Stołeczna Poli-
cji do zdarzenia doszło 
w mieszkaniu przy ulicy 
Wrzeciono. Starszy męż-
czyzna usłyszał pukanie do 
drzwi. Po drugiej stronie był 
44-latek. 75-latek nie podej-
rzewając niczego złego otwo-
rzył drzwi. Niestety, gość nie 

miał bynajmniej pokojowych 
zamiarów. Z miejsca uderzył 
gospodarza w twarz. Wtar-
gnął do 

mieszkania.  Zaczął straszyć 
starszego mężczyznę. Do-
kładnie przeszukał mieszka-
nie. Poczuł się głodny, więc 
zjadł konserwę. Następnie 
usmażył sobie jajecznicę. 

Wychodząc, za-
groził mężczyź-
nie pozbawieniem 
życia, jeśli zgłosi sprawę na 
policję. 44-latek wyniósł 
z mieszkania telewizor, 
wiertarkę, radiomagnetofon, 
telefon i pamiątkową gitarę 
akustyczną. Pokrzywdzo-
ny wycenił wartość strat na 
kwotę prawie 5000 złotych.  
Następnego dnia sytuacja 

się powtórzyła. Opraw-
ca znów pojawił się u 75-lat-
ka. Tym razem pokrzywdzo-
ny nie otworzył drzwi i od 
razu powiadomił policję. 
Sprawca oddalił się przed 
przyjazdem mundurowych. 
Pokrzywdzony złożył jednak 
zawiadomienie o popełnio-
nym przestępstwie. Kilka dni 

temu kryminalni 
zatrzymali 44-lat-
ka. Mężczyzna tra-
fił do policyjnego 
aresztu. W proku-
raturze usłyszał za-
rzuty rozboju. Sąd 
aresztował mężczy-
znę na trzy miesiące. 
Teraz grozi mu kara 
do dwunastu lat po-
zbawienia wolności 
– relacjonuje policja.

pobił, to zgłodniałSmażył jajecznicę
Bezgraniczna bezczelność. Pobił gospodarza, potem  na jego oczach zjadł konserwę. Było mu  mało, więc usmażył sobie jajecz-nicę i zjadł na oczach ofiary

po żarciu okradł
Zabrał gitarę i telewizor

Gdy już się najadł, rozbójnik 

wyniósł z domu 75-latka pamiątko-

wą gitarę akustyczną , wiertarkę, 

pieniądze i telewizor. Następnego 

dnia przyszedł znowu

Zamykajmy drzwiNapady na mieszkania
Ostatnio doszło do kilku sytuacji, w których bandyci napadli i okradli mieszkania, w których byli ludzie. Podobną historię opisujemy na str. dziewiątej

pOkRzyWDzONy ROzBójNika zNał OD Wielu laT!
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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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fot. Pixabay

Pojechał na spotka-
nie w Legionowie 
z koleżanką i jej 
dwoma kumpla-

mi. Nie pożyczył jednemu 
z nich pieniędzy. Został 
pobity i obrabowany.

Miły spacer 
z koleżanką i jej 
dwoma kum-
plami skończył 
się dramatycz-
nie. Jak relacjo-
nuje Komenda 
Stołeczna Po-
licji, kilka dni 
temu pokrzyw-
dzony spotkał się trzema 
osobami w Legionowie. 
We wspólnym spacerze 
uczestniczył pokrzywdzo-
ny, jego koleżanka i jej 
dwóch znajomych. Po nie-
długim spacerze pokrzyw-
dzony postanowił wracać 
do domu. Wtedy 41-letni 
towarzysz poprosił o chwi-
lę rozmowy. W jej trakcie 
spytał, czy mężczyzna nie 
pożyczyłby mu pieniędzy. 
Pokrzywdzony odparł, że 
nie ma oczekiwanej kwo-
ty. Wtedy 41-latek złapał 
pokrzywdzonego za szyję, 
przewrócił na ziemię i za-
czął uderzać rękoma po 
twarzy. Potem z kieszeni 
swej ofiary zabrał telefon 

komórkowy, paczkę pa-
pierosów i niewielką kwo-
tę pieniędzy. Pokrzywdzo-
nemu udało się wyrwać 
napastnikowi. Pobity 
mężczyzna uciekł a o spra-
wie powiadomił policję. 

Dzięki prze-
k a z a n e m u 
rysopisowi 
r o z b ó j n i k 
został za-
t r z y m a n y . 
P o l i c j a n c i 
o d z y s k a -
li również 
s k r a d z i o -

ne rzeczy. 41-latek trafił 
do policyjnej celi. Po ze-
braniu materiału dowo-
dowego prze śledczych 
mieszkaniec powiatu le-
gionowskiego został prze-
wieziony do prokuratury, 
gdzie usłyszał zarzut roz-
boju w warunkach recy-
dywy. Na śledczych, po-
party przez legionowska 
prokuraturę miejscowy 
sąd podjął decyzję o tym-
czasowym aresztowaniu 
rozbójnika na okres 3 mie-
sięcy. Z uwagi, iż 41-latek 
dopuścił się przestępstwa 
w warunkach recydywy 
grozi mu kara nawet do 
18 lat pozbawienia wolno-
ści – informuje policja.

towarzyski 
spacer skończył 
się rozbojem

M łody rozbójnik 
włamał się do 
mieszkania star-
szego pana. Okradł 

go i pobił. Ofiara to 75-letni, 
niepełnosprawny  mężczyzna. 
Nie miał jak nawet wezwać po-
mocy…

Chwile grozy przeżył 75-letni, 
niepełnosprawny mieszkaniec 
gminy Raciąż. Do jego miesz-
kania włamał się młody, 18-let-
ni mężczyzna. Uderzył seniora 
pięścią w twarz, zabrał pienią-

dze. Jak informuje Komenda 
Stołeczna Policji, starszy pan nie 
ma telefonu, w dodatku ma pro-
blem z poruszaniem się. W efek-
cie nie był w stanie nikogo po-
wiadomić o rozboju, którego 
był ofiarą. Dopiero następnego 
dnia 75-latka odwiedził znajo-
my. Gdy usłyszał co się stało, 
powiadomił policję. Policjanci 
ustalili, że podejrzany o rozbój 
18-letni mieszkaniec Raciąża 
przebywa w pustostanie, kilka 
ulic od miejsca przestępstwa. 

Gdy sprawdzali opuszczony bu-
dynek zauważyli 18-latka, który 
wychodził przez właz na dach. 
Policjanci zatrzymali młodego 
raciążanina. Przewieźli go na 
komisariat. Potem także do pro-
kuratury, gdzie 18-latek usłyszał 
zarzut rozboju oraz kradzieży. 
Został tymczasowo aresztowany 
na okres 3 miesięcy. Za prze-
stępstwo rozboju kodeks karny 
przewiduje karę nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności – infor-
muje policja.

LEGIONOWO ► Nie cHciał POżyczyć 
kaSy. SPraWca OkraDł gO 
i bruTalNie PObił

Raciąż ► DramaT STarSzegO, NiePełNOSPraWNegO człOWieka

bandzior pobił go 
i okradł w domu!

oogromnym pechu może 
mówić mężczyzna, który 
włamał się do zakrystii 
jednej z legionowskich 

parafii. Przypadkowo zatrzasnął 
się. Okazało się, że to kolejna para-
fia, którą chciał obrabować. 
Swój proceder 46-letni mężczyzna 
rozpoczął już w kwietniu tego roku. 
Wtedy okradł parafię w Warszawie, 
na Białołęce. Potem były kolejne. 

Łączna wartość szkód, jakie wyrzą-
dził wyniosła 950 złotych. Policjanci 
rozpoczęli poszukiwania. Okazało 
się, że do podobnych zdarzeń doszło 
na Białołęce. Mężczyzna okradł jed-
ną parafię na 300 złotych. W ubie-
głym tygodniu szczęście go opuściło. 
46-latek znów chciał okraść parafię 
w Legionowie. Wszedł do zakrystii, 
nagle usłyszał trzask. Okazało się, 
że ktoś go przypadkiem zamknął 

w pomieszczeniu. Jak informuje po-
licja, mężczyzna mimo trudnej sytu-
acji, w jakiej się znalazł, zawzięcie 
przeszukiwał szafki w celu zdobycia 
cennych łupów. Na miejsce przybyli 
jednak policjanci z Legionowa, któ-
rzy  zatrzymali 46-latka. Mężczyzna  
usłyszał zarzuty. Odpowie za kra-
dzieże z włamaniem i usiłowanie 
włamania. Grozi mu kara pozbawie-
nia wolności do lat 10.

fot. Pixabay

  LEGIONOWO ► NieSpOTykaNy pech złODzieja

Wpadł, bo zatrzasnął się w zakrystii

lat więzienia 
– tyle grozi 
sprawcy rozboju. 
Więcej, bo była 
to recydywa

18
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Rzecznik prasowy Plat-
formy Obywatelskiej 
Jan Grabiec został 
wybrany liderem par-

tii w województwie mazowiec-
kim. W Warszawie szefem zo-
stał Marcin Kierwiński.

W wyborach lidera partii 
Grabiec nie miał konkurenta. 
Dotychczasowy przewodni-
czący, eurodeputowany An-
drzej Halicki kilka dni temu 
zrezygnował ze startu. Platfor-
ma liderów wybrała w całym 
kraju. Na czele partii stanął 
Donald Tusk. Wybrano wła-
dze regionalne. Wybory były 
organizowane w ten sposób, 
że głosujący działacze partii 
w siedzibach swoich ugrupo-
wań wrzucali głosy w głosowa-
niu tajnym, do urn. Platforma 
Obywatelska powstała w 2001 

roku. Założyli ją politycy AWS 
(głównie SKL) i Unii Wolno-
ści (głównie z Kongresu Li-
beralno-Demokratycznego). 
Najpierw liderami byli Do-
nald Tusk, Andrzej Olechow-
ski i Maciej Płażyński. Potem 
Tusk i Jan Maria Rokita. Po-
tem sam Tusk. Wreszcie ko-
lejno Ewa Kopacz, Grzegorz 
Schetyna, Borys Budka. W lip-
cu tego roku powrócił Donald 
Tusk. PO rządziła w latach 
2007 – 2015, premierami z jej 
ramienia byki Donald Tusk 
i Ewa Kopacz. Prezydentem 
z ramienia PO był Bronisław 
Komorowski. Partia od 15 lat 
rządzi Warszawą. Prezyden-
tami stolicy byli Hanna Gron-
kiewicz-Waltz (2006-2018) 
i Rafał Trzaskowski (od 2018 
do dziś).  (ŁCz)

Mazowsze

W tych mazowieckich 
szpitalach leczą CoViD

grabiec liderem mazowieckiej po

koronawirus na Ma-
zowszu zbiera swoje 
żniwo. Kolejne szpi-
tale w regionie uru-

chamiają dodatkowe łóżka dla 
pacjentów z koronawirusem. 

Jak poinformował Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki 
w środę, 27 października do-
datkowe łóżka uruchomił szpi-
tal tymczasowy w Ostrołęce. 
W listopadzie planowane jest 
też uruchomienie kolejnego 
modułu w szpitalu tymcza-
sowym w Radomiu. Od wtor-
ku, 26 października Centrum 
Medyczne SPZZOZ w Radzy-
minie udostępnia pacjentom 
z Covid-19 32 łóżka w tym 3 
respiratorowe. Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Płocku 
zapewnia z kolei 15 łóżek dla 
pacjentów z Covid-19.  Od 
piątku, 29 października więcej 
łóżek jest też w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierp-
cu. Zapewni on 44 łóżka dla 
pacjentów z Covid-19, w tym 
4 miejsca respiratorowe. Od 

5 listopada Specjalistyczny 
Szpital Wojewódzki w Ciecha-
nowie zapewni 19 łóżek dla 
pacjentów z Covid-19, w tym 2 

miejsca respiratorowe.
Pomoc chorzy na COVID 

mogą też uzyskać w  Samo-
dzielnym Publicznym Zakła-

dzie Zdrowotnej w Siedlcach. 
Do 31 października placówka 
udostępnia 58 łóżek dla pa-
cjentów z Covid-19, w tym 

5 miejsc respiratorowych. 
Następnie od 1 listopada br. 
placówka zapewni 64 łóżka 
dla pacjentów z podejrze-
niem lub zakażeniem SARS-
-CoV-2. Będzie w tym 5 łóżek 
respiratorowych, z dostępem 
do kardiomonitora, możliwo-
ścią prowadzenia tlenoterapii 
i wentylacji mechanicznej, 6 
łóżek intensywnej terapii.18 
października 30 łóżek dla pa-
cjentów z Covid-19 leczonych 
psychiatrycznie uruchomił 
SPZOZ w Przasnyszu. Licz-
bę łóżek, w tym miejsc respi-
ratorowych dla pacjentów 
z Covid-19 zwiększył Instytut 
Onkologii na oddziałach: chi-
rurgii onkologicznej oraz in-
tensywnej terapii przy ulicy 
Wawelskiej 15 w Warszawie 
(18 łóżek, w tym 3 miejsca 
respiratorowe). Baza łóżkowa 
została zwiększona w szpita-
lu powiatowym w Pułtusku 
(od 25 października br. – 22 
łóżka, w tym 3 miejsca respi-
ratorowe).Pomoc pacjentom 
z COVID-19 zapewniają też 
szpitale, które mają w swoich 
strukturach oddziały zakaź-
ne, np. szpitale wojewódzkie, 
m.in. w Płocku, Ciechano-
wie, Ostrołęce oraz w Woje-
wódzkim Szpitalu Zakaźnym 
w Warszawie.

(źródło: Mazowiecki  

Urząd Wojewódzki, mat. pras.)

zDROWie ► kOrONaWiruS Nie ODPuSzcza

POLITYKA ► NajWiękSza ParTia OPOzycyjNa Wybrała WłaDze

jan grabiec

Na Mazowszu pełna mobilizacja w związku z czwartą falą

fot. W
ikipedia

fot. O
D

H
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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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czeSłaW MichNieWicz Nie jeST TReNeReM legii. MiMO WSzySTkO Na pluS

czesław Michniewicz nie 
jest już trenerem legii 
Warszawa. klub świetnie 
spisywał się w pucharach, 
ale w lidze było ostatnio 
tragicznie. porażka w gli-
wicach z piastem 1:4 
przelała czarę goryczy. 
Tymczasowym trenerem 
został dotychczasowy 
szkoleniowiec rezerw Ma-
rek gołębiewski.

Porażka 1:4 z Pia-
stem w Gliwicach, 
miesiąc bez punk-
tu i miejsce w lidze 

tuż nad strefą spadkową. 
A na domiar złego konflikt 
w szatni. To główne powo-
dy dymisji Czesława Mich-
niewicza. Trenera, który 
wprowadził po latach polski 
klub do fazy grupowej eu-
ropejskich pucharów i wy-
walczył z Legią mistrzostwo 
w wielkim stylu. Legię Mich-
niewicz objął we wrześniu 
2020 roku, przychodząc do 
Warszawy z młodzieżowej 
reprezentacji Polski. Opa-
nował kryzys zespołu, zdo-
był tytuł. Tym ważniejszy, 
że wywalczony oficjalnie po 
raz piętnasty. Legioniści są 
dziś samodzielnym liderem 
pod względem zdobytych ty-
tułów w historii. Nie trzeba 
dodawać tytułu z 1993 roku 
(odebranego na rzecz Lecha 
przez PZPN).

Kapitalnie legioniści pod 
wodzą Michniewicza spi-
sywali się w Europie. Rok 
temu jeszcze się nie udało. 
Ale w tym sezonie mistrzo-
wie Polski wyeliminowali 
Bodoe/Glimt z Norwegii, es-
tońską Florę Tallin, odpadli 
po wyrównanym dwumeczu 
z Dynamem Zagrzeb z Ligi 
Mistrzów, ale w decydują-
cym starciu o fazę grupową 

Ligi Europy pokonali w dwu-
meczu faworyzowaną Slavię 
Praga. W samej grupie po-
konali Spartaka w Moskwie 
i Leicester u siebie. Przegrali 
dopiero w czwartek z naszpi-
kowanym gwiazdami Napo-
li. Wciąż są jednak liderem 
grupy.

Legia fatalnie rozpoczęła 
grę w PKO BP Ekstraklasie. 
Na 12 kolejek dwa mecze ma 
przełożone. Jednak w dzie-
sięciu rozegranych tylko trzy 
razy wygrała, przegrała aż 
siedem spotkań. I to z niżej 
notowanymi Radomiakiem, 
Wisłą Kraków, ale też ze 
Śląskiem Wrocław, Rako-
wem Częstochowa, Lechią 
Gdańsk czy Lechem Poznań. 
Raków i Lech, to najpoważ-
niejsi konkurenci do mi-
strzostwa Polski. Mistrzo-
stwa, które odjechało bardzo 
daleko. Ostatnia porażka – 
aż 1:4 w Gliwicach z Piastem 

mogła być przysłowiową 
kroplą, przelewającą szalę 
goryczy. Ale niejedyną.

Drugim elementem, który 
spowodować mógł przyśpie-
szenie decyzji o rezygnacji 
z doświadczonego i zasłużo-
nego szkoleniowca mógł być 
konflikt w zespole. W jego 
wyniku trener miał odsunąć 
od gry kilku piłkarzy – skład 
na Piasta miał liczyć jedy-
nie szesnastu zawodników. 
W mediach pojawiły się in-
formacje o „grupie imprezo-
wej” w ekipie mistrza Polski. 
Na pewno chemia w dru-
żynie się wypaliła. Nowym 
szkoleniowcem Legii został 
Marek Gołębiewski. Ma 
41 lat. Ostatnio prowadził 
drugi zespół mistrza Polski. 
Wcześniej trenował Skrę 
Częstochowa.

Był początkowo określany 
jako trener tymczasowy. Na 
giełdzie pojawiały się nazwi-

ska Marka Papszuna, Jerze-
go Brzęczka, a nawet Paulo 
Sousy.  Ostatecznie jednak 
Legia podpisała z Markiem 

Gołębiewskim kontrakt do 
końca sezonu. 

Pierwsze spotkanie, w 1/16  
finału Pucharu Polski nie 
dało na razie ani powodów 
do wielkiego optymizmu, 
ani rozdzierania szat. Le-
gia w Szczecinie wygrała ze 
Świtem Skołwin Szczecin 
1:0 i awansowała do kolej-
nej rundy. To na plus.  Ale 
wynik to biorąc pod uwa-
gę klasę rywala marniutki, 
a i styl pozostawiał wiele do 
życzenia. 

A Puchar Polski jest bar-
dzo ważny, bo może być je-
dyną szansą mistrzów Polski 
na grę w pucharach w przy-
szłym sezonie. W Ekstra-
klasie Legia po 12 kolejkach 
ligowych (ale dwa mecze ma 
zaległe) zajmuje z 9 punk-
tami 15 miejsce w tabeli. 
Jest  też jednak na pierw-
szym miejscu w grupie „C”  
Ligi Europy.  (az)

Świetnie w pucharach, 
tragicznie w Lidze
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Czesław 
Michniewicz 
osiągnął 
niewątpliwie 
sukces. Wywalczył 
mistrzostwo 
Polski, Legia 
świetnie spisuje 
się w Lidze Europy. 
W lidze było dużo 
gorzej. Jednak 
ogólny bilans 
należy zaliczyć 
na plus

czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz na brak 
zajęcia raczej nie będzie narzekać


