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Projekt nowego ustroju dzielnicy

Tak konała 
i rzeczpospolita

227. Rocznica Rzezi Pragi. 4 listopada 1794

Spadli ze Schodów w złotych taraSach. Nie żyją.
dwie tragedie w ciągu kilku dNi! >> str. 6

zwiększenie kompetencji dla 
dzielnic i ograniczenie władzy  
wszechwładnych dyrektorów 
– to pomysły Bezpartyjnych 

Samorządowców i Mazowieckiej 
wspólnoty Samorządowej  

>> str. 7

warszawski

20 tysięcy zamordowanych – kobiet, starców i dzieci. żołdacy aleksandra Suworowa nie mieli żadnej litości. 
rzeź pragi, 4 listopada 1794 roku zakończyła ostatnią bitwę powstania kościuszkowskiego. Była symbolicznym 
i ostatecznym końcem i rzeczypospolitej >> str. 3 i 4

praga. draMat 31-latki. odwiedziła Byłego, 
a oN uwiĘził ją w MieSzkaNiu >> str. 5

gocław. trucizNa wyłożoNa. 
uważaj Na Swoje zwierzĘta doMowe >> str. 4

Chcą więcej władzy 
dla dzielnic
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Polskie plemię popadło 
między dwa młyńskie koła 
zagłady – między Niem-
ców i Moskwę. Musi się 

stać samo młyńskim kamieniem, 
albo będzie zmielone na pokarm 
Niemcom i Moskwie. Nie ma wy-
boru” – pisał Stefan Żeromski. 
W 1939 roku Polska się młyńskim 
kamieniem nie stała i lata po 
śmierci wielkiego pisarza została 
zmiażdżona. Dziś jest sytuacja po-
dobna, ale pomiędzy głazami jest 
nie tyle Polska (choć i tu można by 
podyskutować) ale ludzie, którzy 
chcą budować zdystansowane od 
bieżącej politycznej nawalanki me-
dia. I młyńskimi  kamieniami są 
wściekle upolitycznione plemiona. 
Prawda, uczciwość, normalność? 
Zapomnijcie. Niebawem  dojdzie 
do sytuacji, w której w telewizji 
przed kamerami ktoś kogoś zabije, 
a kibice obu plemion w pierwszej 

chwili zaczną rozkminiać, jakiej 
partii sympatykiem był zabójca, 
a jakiej ofiara. I od tego uzależnią 
potępienie, bądź usprawiedliwia-
nie ohydnego czynu. Ktoś powie, 
jak to, przecież spór polityczny jest 
na serio, a więc ktoś ma w nim ra-
cję. Dobra, na serio może i jest, 
ale co do racji. Z jednej strony 
zwolennicy schlebiania wszystkim 
i poklepywania po plecach, pełnej 
uległości. Z drugiej śniący mokre 
sny  o potędze fanatycy machania 
szabelką. Po jednej stronie ludzie, 
którzy za wzór postępu i rozwo-
ju uważają wzmocnienie zagra-
nicznych dyskontów i korporacji 
kosztem polskich firm. Z drugiej 
„patrioci”, którzy za miarę miło-
ści ojczyzny uważają wzmacnianie 
rodzimych, ale państwowych firm. 
Dla drobnych polskich przedsię-
biorców żadna z opcji jest nie do 
przyjęcia. Czy opisywana przez 

nas regularnie historia niszczone-
go przez wymiar sprawiedliwości 
Mirosława Ciełuszeckiego. Facet 
oberwał i od sądów III RP i od „do-
brozmianowej” prokuratury. I jego 
sprawa toczy się od dwóch dekad 
do dziś. Kolejna rozprawa 25 listo-
pada, a jeszcze kolejna – 9 grud-
nia. I naprawdę, dla ludzi w jego 
sytuacji nie ma znaczenia, które 
z plemion jest w danym momen-
cie górą. Dlatego „Nowy Telegraf 
Warszawski” stara się trzymać 
równy dystans do obydwu stron 
tego ostrego bardzo sporu. Sta-
jąc po stronie ludzi – nie partii 
politycznych. Po stronie drobnych 
przedsiębiorców, nie aparatczy-
ków z państwowych molochów czy 
międzynarodowych korporacji. Po 
stronie mieszkańców. 
Mija 227 lat od jednej z najwięk-
szych tragedii w dziejach Warsza-
wy, czyli Rzezi Pragi. 20 tysięcy 

zamordowanych ludzi – kobiet,  
starców, maleńkich dzieci. Wcze-
śniej krwawa, zacięta kilkugodzin-
na bitwa. A potem kapitulacja 
Warszawy i koniec państwa pol-
skiego, które zniknęło z mapy na 
123 lata. Nie wolno zapomnieć. 
Zgodnie z przewidywaniami pro-
jekt decentralizacji stolicy zakła-
da wzmocnienie dzielnic, ale bez 
bezpośredniego wyboru ich bur-
mistrzów. Moim zdaniem to wypa-
czenie idei decentralizacji, ba, być 
może wzmocnienie jej na szczeblu 
rządowym. Sensowna zmiana to 
taka, która dałaby i wzmocnienie 
dzielnic, i wspólnot lokalnych. Ale 
nie wzmacniałaby państwowego 
centralizmu. 
W czwartek, 11 listopada 2021 roku 
świętować będziemy 103. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Rocznicy poświęcone bę-
dzie 32. numer naszej gazety!
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zdjęcia na okładce: ODH, domena publiczna

a co jeśli piS uszył już buty następcom?
Następcy PiS mogą uznać, że skoro PiS już wprowadził 
tego typu rozwiązanie, to warto je utrzymać. Powiedzieć: 
„W zasadzie to dlaczego nie mamy utrzymać mechanizmu 
uzależniającego samorządy od rządowej subwencji?  PiS 
już żabę zjadł, teraz protestów nie będzie. A tu jest taki faj-
ny mechanizm, który pozwoli zwiększyć władzę”. Bo o to 
w tym właśnie chodzi – zwiększenie kompetencji rządzą-
cych poprzez wpływ na rozdzielanie środków dla samorzą-
dów – mówi „Nowemu Telegrafowi Warszawskiemu” prof. 
Antoni Dudek, politolog i historyk, UKSW. 

Gdy rozmawialiśmy półto-
ra roku temu ostrzegał Pan 
przed wyborami kopertowy-
mi mówiąc, że pierwszy raz 
na serio bierze argumenty 
o możliwym zagrożeniu dla 
demokracji ze strony PiS. 
Tamte wybory się wtedy nie 
odbyły, bo zablokował je 
z jednej strony  Jarosław Go-
win, z drugiej samorządy. Dzi-
siaj Gowina w rządzie już nie 
ma, a samorządy toczą wojnę 
z rządzącymi przeciwko roz-
wiązaniom Polskiego Ładu. 
Czy Prawo i Sprawiedliwość 
na tym sporze straci i jakie 
jest  znaczenie tego „buntu 
regionów”? 

Prof. Antoni Dudek: To, że PiS 
straci, jest oczywiste. Nato-
miast  jaka będzie siła i znacze-
nie tego protestu samorządow-
ców, trudno na dzień dzisiejszy 
wyrokować. oczywiście rozwią-
zanie wprowadzane przez pol-
ski rząd są dla samorządow-
ców nie do przyjęcia. I logika 
nakazuje, by bardzo ostro za-
protestować. Z drugiej strony, 
owi samorządowcy stanowią 
owszem bardzo silną grupę, 
to jednak grupa bardzo rozpro-
szona. Więc jak to ostatecznie 
będzie wyglądać nie wiem. 
Natomiast nie mam najmniej-
szych wątpliwości, że to, co 
robi rząd przy okazji Polskiego 

Ładu to jest katastrofa. Jakaś 
skandaliczna centralizacja pań-
stwa na ogromną skalę, próba 
przemianowania samorządów 
jedynie w klientów rządu. Ten 
system przywraca w zasadzie 
mechanizm z PRL, który roz-
daje pieniądze z centralnego 
rozdzielnika. A już było to prze-
testowane, przy Funduszu In-
westycji Lokalnych. Widać było 
wyraźnie, że pieniądze zdecydo-
wanie częściej przekazywane 

były do tych samorządów, któ-
re były bardziej życzliwe, bądź 
związane z PiS-em. I to będzie 
miało fatalne skutki, jeśli oczy-
wiście się utrzyma dłużej. 

Szansa na realizację projek-
tu „mądrej  decentralizacji”, 
o którym pisał Pan kilka lat 
temu, chyba nie ma dziś wiel-
kich szans powodzenia?
Tak, i co gorsza, nie mamy 
wcale pewności, że ewentual-
na zmiana władzy doprowadzi 
do odwrócenia tego trendu. 
oczywiście projekt decentra-
lizacji nie ma  szans, dopóki 
rządzi PiS. Ale prawdziwy test 
pojawi się wtedy, gdy dojdzie 
do władzy obecna opozycja. Bo 
i tam nie brak głosów, że pań-
stwo jeśli chodzi o samorząd 
powinno trzymać wszystko, 
stanowić jedną całość, central-
nie tym zarządzać.

Nie wierzy Pan w scenariusz, 
w którym nastąpi próba – na-
wet pod publiczkę – zmiany 
w tym zakresie?

Niektórzy przedstawiciele 
opozycji te postulaty decen-
tralizacyjne popierają, inni 
nie. Ale i pozytywne deklara-
cje nie muszą być wiążące. 
Równie dobrze następcy PiS 
mogą uznać, że skoro PiS już 
wprowadził tego typu rozwią-
zanie, to warto je utrzymać. 
To trochę jak z podwyżką cen 
benzyny. Jarosław Kaczyński 
ostro krytykował rząd Donalda 
Tuska za podniesienie akcyzy. 
Gdy jednak doszedł do władzy 
podwyżki tej nie cofnął. I tu być 
może PiS także szyje buty dla 
przyszłego rządu. Bo gdy wy-
gra obecna opozycja może ona 
uznać:  „w zasadzie to dlacze-
go nie mamy utrzymać mecha-
nizmu uzależniającego samo-
rządy od rządowej subwencji?  
PiS już żabę zjadł, teraz prote-
stów nie będzie. A tu jest taki 
fajny mechanizm, który pozwoli 
zwiększyć władzę”. Bo o to 
w tym właśnie chodzi – zwięk-
szenie kompetencji rządzących 
poprzez wpływ na rozdzielanie 
środków dla samorządów.

Z Prof. ANToNim DUDKiem, PoliTologiem i hiSToryKiem Z UKSW roZmAWiA PrZemySłAW hArcZUK

prof. Antoni Dudek

fot. W
ikipedia
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W wyniku 
kilkugodzinnej 

fali mordów życie 
straciło nawet 

20 tysięcy ludzi. 
Terror przyniósł 

skutek. Warszawa 
się poddała. 

Bitwa o Pragę 
była ostatnim 

aktem Powstania 
Kościuszkowskiego 

i ostatnią bitwą 
I Rzeczypospolitej

Tak konała I Rzeczpospolita. 
227. Rocznica Rzezi Pragi
20 tysięcy zamordowanych 
– kobiet, starców i dzieci. 
Żołdacy Aleksandra Suwo-
rowa nie mieli żadnej litości. 
rzeź Pragi, 4 listopada 1794 
roku zakończyła ostatnią 
bitwę powstania kościusz-
kowskiego. Była symbolicz-
nym i ostatecznym końcem 
i rzeczypospolitej. 

Krótki szturm zamiast 
długiego oblężenia, 
kilka godzin zacie-
kłych walk, a potem 

klęska i krwawa rzeź. 227 lat 
temu na polach Pragi rozegrał 
się ostatni akt I Rzeczypospo-
litej. Z rąk siepaczy zginęło 
prawie 20 tysięcy mieszkań-
ców Pragi. Wieść o terrorze 
przyniosła skutek – Warsza-
wa lewobrzeżna poddała się. 
A I Rzeczpospolita przestała 
istnieć i na 123 lata  zniknęła 
z mapy świata. 

Próba ratunku Rzeczypospolitej 
Po pierwszym rozbiorze 

próbą ratowania I Rzeczypo-
spolitej była uchwalona w 1791 
roku Konstytucja 3 Maja, jed-
nak wojna polsko-rosyjska 
skończyła się klęską Polski 
i drugim rozbiorem. W roku 
1794 wybuchło powstanie 
kościuszkowskie (insurekcja 
kościuszkowska) – ostatnia, 
rozpaczliwa próba  ratowania 
I Rzeczypospolitej. Po pierw-
szych sukcesach, jesienią 
wojska powstańcze znalazły 
się w trudnej sytuacji. 10 paź-
dziernika, 1794 roku pod Ma-
ciejowicami wojska polskie, 
dowodzone przez naczelnika 
Tadeusza Kościuszkę poniosły 
klęskę w walce z Rosjanami. 
Wynik bitwy mógł być inny, 
ale generał popełnił błąd zbyt 
późno wzywając na odsiecz 
oddziały generała Adama Po-
nińskiego. Po latach przez 
długi czas Poniński był oskar-
żany (także przez samego Ko-
ściuszkę) o doprowadzenie 
do klęski, przez niektórych 
wręcz o zdradę. Ale z zarzu-
tów został uniewinniony. Po 
bitwie ranny Kościuszko trafił 

do niewoli. A 2 listopada woj-
ska rosyjskie i pruskie stanę-
ły na przedpolach Pragi. Po 
stronie przeciwników stało 
30 tysięcy żołnierzy pruskich 
i rosyjskich. Połączonymi si-
łami dowodził rosyjski gene-
rał Aleksander Suworow. Po 
drugiej stronie było 14 tysięcy 
żołnierzy polskich dowodzo-
nych przez generała Józefa Za-
jączka. Polacy spodziewali się 
długiego oblężenia i do niego 
się przygotowywali. Suworow 
miał inny, iście szatański plan.

Błyskawiczny szturm  
zamiast oblężęnia

Był 4 listopada, godzina 
5.00 rano. Zaczął się szturm. 
Rosjanie uformowani w sie-
dem kolumn rozpoczęli za-
atakowali sypkie szańce Pragi, 
kierując główny impet uderze-
nia na północną część umoc-
nień, bronioną przez oddziały 
dowodzone przez gen. Jakuba 
Jasińskiego. Walka była bar-
dzo zacięta, jednak Rosjanie 

i Prusacy przełamali opór, 
skierowali się w kierunku mo-
stu łyżwowego łączącego Pragę 
z lewobrzeżną Warszawą. Po 
drodze rozbili Pułk Lekkokon-
ny Starozakonny dowodzo-
ny przez Berka Joselewicza, 
większość żołnierzy poległa. 
Generał Zajączek, lekko ran-
ny w rękę szybko wycofał się 
na lewy brzeg Wisły. Podczas 
ucieczki zniszczył most. W bi-
twie polegli między  innymi 
poseł na Sejm Wielki Tadeusz 
Korsak i generał Jakub Jasiń-
ski (ich grób znajduje się na  
cmentarzu Kamionowskim), 
generał Paweł Jerzy Grabow-
ski. Po stronie polskiej zginęło 
6000 żołnierzy. Wojska rosyj-
skie i niemieckie wtargnęły na 
Pragę. Bitwa była skończona. 
Zaczęła się rzeź. 

Bestialski mord  
na mieszkańcach

Na terenie Pragi doszło do 
niewyobrażalnego bestialstwa 
i mordu.  Oprawcy Suworo-

wa zabijali wszystkich – męż-
czyzn, kobiety, starców i dzie-
ci. W wyniku kilkugodzinnej 
fali mordów życie straciło 

nawet 20 tysięcy ludzi. Su-
worow w pewnym momencie 
nakazał przerzucić nad Wisłą 
wąską kładkę, przez którą na 
lewy brzeg mogły przedostać 
się resztki ocalonych. Zanie-
śli przerażające wieści o rze-
zi. Terror przyniósł skutek. 
Warszawa się poddała. Bitwa 
o Pragę była ostatnim aktem 
Powstania Kościuszkowskie-
go i ostatnią bitwą I Rzeczy-
pospolitej. Symbolicznym 
końcem potężnego niegdyś 
państwa. Krwawa rzeź do Po-
wstania Warszawskiego była 
chyba najtragiczniejszym 
zdarzeniem w historii stolicy. 
W roku 1795 Austria Prusy 
i Rosja podpisały III Rozbiór 
Rzeczypospolitej, która znik-
nęła z mapy świata. Warszawa 
i Praga do 1807 roku znalazły 
się w zaborze pruskim. W la-
tach 1807-1812 była Warszawa 
stolicą Księstwa Warszawskie-
go, od 1815 stolicą Królestwa 
Polskiego, należącego do Im-
perium Rosyjskiego. 

Pomnik upamiętniający rzeź Pragi 4 listopada 1794 roku

fot. Adrian G
rycuk/W

ikipedia
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Zginęli, bo byli Polakami. PAMIĘTAMY

BeZPiecZeŃSTWo ► SłUŻBy DZielNicy ZWAlcZAją SZcZUry, Ale…

hiSToriA ► oBchoDy 227. rocZNicy rZeZi PrAgi

uważaj Na Swoje 
zwierzĘta!

Uroczysta msza Święta, oficjalne obchody pod pomnikiem, rekonstrukcja historyczna 
– uczciły obchody 227. rocznicy rzezi Pragi. 

Msza Święta w Bazylice Ka-
tedralnej św. Michała Archa-
nioła i św. Floriana Męczen-
nika w Warszawie przy ulicy 
Floriańskiej 3 rozpoczęła ob-
chody 227. Rocznicy krwa-

wej Rzezi Pragi. Odprawił ją 
biskup ordynariusz Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, Ro-
muald Kamiński. Po Mszy jej 
uczestnicy przeszli pod Krzyż 
poświęcony Ofiarom Rzezi 

Pragi. Tam przedstawiciele 
władz miasta, dzielnicy, or-
ganizacje patriotyczne złożyły 
wieńce. Na koniec odbyło się  
przedstawienie historii Obro-
ny Pragi oraz prezentacja wy-

stawy historycznej na placu 
Wileńskim. ostatnim akordem 
była rozegrana na Pradze bi-
twa. Zakończyła się ona klę-
ską Polaków i rzezią miesz-
kańców. Oprawcy Suworowa 
mordowali wszystkich – męż-
czyzn, kobiety, starców i dzie-
ci. W wyniku kilkugodzinnej 

fali mordów życie straciło na-
wet 20 tysięcy ludzi. Zasiany 
terror przyniósł efekt – lewo-
brzeżna Warszawa poddała się 
Rosjanom. Obrona Pragi była 
ostatnią wielką bitwą Powsta-
nia Kościuszkowskiego i sym-
bolicznym końcem I Rzeczy-
pospolitej.

Trwa akcja deratyzacji na 
Pradze-Południe. Wyłożone 
są trutki na gryzonie. Pa-
miętajmy jednak o ostroż-
ności, trucizna może zagro-
zić zwierzętom domowym 
– kotom i psom. 

Szczury w dzielnicy 
Praga-Południe są od 
pewnego czasu praw-
dziwą plagą. Teraz 

dzielnica rozpoczęła akcję 
deratyzacji, czyli trucia gry-
zoni. Wyłożone są trutki. Co 
jednak istotne, preparaty nie 
są kładzione w piwnicach, ale 
w otwartych przestrzeniach 
miejskich. Głównie w okolicy 
jeziorka Balaton oraz jezior-
ka Gocławskiego.  „W dniu 
27 października zostały roz-
stawione pojemniki z trutką 
na szczury w rejonie Jeziorka 
Balaton oraz Jeziorka Go-
cławskiego w związku z prze-
prowadzeniem deratyzacji 
na otwartych terenach miej-
skich. Przy każdym pojem-
niku umieszczono tabliczkę 
informacyjną” – informował 
Urząd Dzielnicy Praga-Po-
łudnie. „Apelujemy jedno-
cześnie o nierozsypywanie 
resztek jedzenia oraz starego 
chleba celem dokarmiania 
zwierząt” – czytamy w komu-
nikacie południowopraskiego 
ratusza. Mieszkańcy w spra-

wie akcji są podzieleni.  – Nie 
rozumiem tego, czemu działa-
ją w ten sposób – denerwuje 
się pani Aleksandra, miesz-
kanka Gocławia. – Przecież 
to mogą przypadkiem rozwa-
lić inne niż szczur zwierzęta. 
Może to zagrozić domowym 
pupilom, psom, czy kotom! 
– nie kryje wzburzenia. – Nie 

przesadzajmy – ripostuje pan 
Andrzej, z Przyczółku Gro-
chowskiego. – Sam chodzę 
z psem. Ale w czasie, gdy są 
ogłoszenia o wściekliźnie, psy 
wyprowadzać należy na smy-
czy. Koty trzymać w domu. 
A gryzonie są poważną plagą. 
Jest ich coraz więcej – twier-
dzi nasz rozmówca. O pladze 

gryzoni pisaliśmy już tydzień 
temu. Przypomnijmy, że gry-
zonie, głównie szczury widy-
wane są najczęściej w oko-
licy Jeziorka Gocławskiego, 
Jeziorka Balaton i ostatnio 
ronda Wiatraczna. Miały 
wchodzić do znajdującej się 
tam galerii handlowej. Głów-
nie zwabiają je pozostawione 

odpady, zbyt rzadko uprzą-
tane śmieci, resztki jedzenia. 
Czynnikiem zachęcającym 
szczury może być też ogra-
niczanie populacji kotów 
wolnożyjących w niektórych 
rejonach dzielnicy. W okoli-
cy Kinowej, gdzie kotów jest 
dużo, obecności gryzoni na 
razie nie stwierdzono.

Deratyzację zleciły władze dzielnicy

fot. U
D

 Praga Południe
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więzienia ma 
do odsiedzenia 
42-latek

10

Odwiedziła 
byłego, 
a on uwięził ją 
w mieszkaniu

fot. Straż M
iejska

31-letnia kobie-
ta odwiedziła 
w domu męż-

czyznę, z którym wcześniej 
zerwała. Chciała odzyskać 
telefon, który były partner 
jej zabrał. Gdy przyszła do 
mężczyzny, ten zamknął 
drzwi i uwięził dziewczynę 
w swoim mieszkaniu. Gdy 
próbowała się wydostać,  
n a p a s t n i k 
wyzywał ją 
i bił. Tymcza-
sem na poli-
cję na Pradze 
zgłosiła się 
53-letnia ko-
bieta, która 
zgłosiła zaginięcie córki. 
I powiedziała, że uprowa-
dził ją najpewniej 42-letni 
były partner.  Jak infor-
muje Komenda Stołeczna 
Policji funkcjonariusze 
szybko ustalili, że 42-latek 
jest poszukiwany przez sąd 
i ma do odbycia karę 10 lat 
pozbawiania wolności za 
przestępstwo z art. 229§3 
kk (czyli propozycja łapów-
ki złożona  osobie publicz-
nej). Policja przyjechała 
do mieszkania mężczyzny. 
42-latek został zatrzyma-
ny. Policjanci w lokalu 

odnaleźli zaginioną kobie-
tę. 31-latka zdecydowała 
się złożyć zawiadomienie 
na Policji. Wyjaśniła, że 
chciała rozstać się z 42-lat-
kiem. Ten nie przyjął tego 
do wiadomości. Straszył 
dziewczynę, groził pozba-
wieniem zdrowia i życia. 
Nękał za pośrednictwem 
komunikatora interneto-

wego. Nacho-
dził w pracy, 
w i e l o k r o t -
nie podniósł 
na nią rękę. 
Mundurowi 
ustalili, że 
m ę ż c z y z n a 

już wcześniej był karany za 
liczne przestępstwa i spę-
dził kilkanaście lat w wię-
zieniu. Teraz 42-latek 
usłyszał trzy zarzuty do-
tyczące kierowania gróźb 
karalnych wobec 31-latki, 
zmuszania jej do określo-
nego zachowania oraz na-
ruszenia jej nietykalności 
cielesnej. Grozi mu za to 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Niezależnie od tego 
42-latek ma już zasądzo-
ny wyrok 10 lat więzienia 
– podsumowuje policja. 

(maks)

ogień, kłęby dymu, roz-
paczliwy krzyk człowie-
ka, wołającego o pomoc. 
W nocy z czwartku na piątek 
paliła się altana na ogród-
kach działkowych przy ulicy 
Kępnej na Pradze-Północ. 
W środku był człowiek. 

Jak relacjonuje Komenda 
Stołeczna Policji, w nocy 
z czwartku (28 paździer-
nika) na piątek (29 paź-

dziernika), kilkanaście minut 
przed 1.00 w nocy na terenie 

ogródków działkowych wy-
buchł pożar. Na miejscu jako 
pierwsi pojawili się policjanci, 
którzy patrolowali Pragę. Gdy 
przybiegli,  ogień objął już cały 
budynek  altany. W środku był 
mężczyzna, który wołał o po-
moc. Młodszy aspirant  Arka-
diusz Witek i sierżant sztabowy 
Piotr Kryza  przeskoczyli ogro-
dzenie i podbiegli do rannego. 
Mężczyzna nie miał siły wstać. 
Funkcjonariusze na rękach wy-
nieśli go na zewnątrz. W tym 
momencie rozległ się huk. Naj-

prawdopodobniej wybuchła 
butla z gazem. Na miejsce przy-
jechała Straż Pożarna. Strażacy 
udzielili poparzonemu męż-
czyźnie pomocy przedmedycz-
nej. Zaczęli akcję gaśniczą. 
Następnie  przyjechało pogoto-
wie. Policjanci razem z ratow-
nikami medycznymi przenieśli 
poszkodowanego do karetki, 
która zawiozła mężczyznę do 
szpitala – podsumowuje poli-
cja. Strażacy ugasili ogień Trwa 
ustalanie dokładnych okolicz-
ności zdarzenia.

gNęBił ją, NęKAł i PorWAł, Bo Nie 
chciAłA Z Nim Być…

PrAgA PłN. ► DrAmAT W ogróDKAch DZiAłKoWych

paliła się altana. ze środka 
dobiegał krzyk człowieka!

W najbliższy weekend  
drogowcy wymienią 
nawierzchnię ulicy 
Bora-Komorowskiego. 

Prace potrwają od piątkowego wie-
czora, do poniedziałkowego poran-
ka. Zarząd Dróg  Miejskich zapowia-
da utrudnienia dla kierowców oraz 
zmiany w komunikacji miejskiej. 
Cztery linie autobusowe – 147, 
507, 509 i N02 pojadą objazdami. 

Jak poinformował ZDM prace ruszą 
w piątek 5 listopada wieczorem, 
około godziny 22.00. Remontowa-
ny odcinek, od ulicy Fieldorfa „Nila” 
do skrzyżowania z Meissnera i Abra-
hama będzie zamknięty dla kierow-
ców. Jak podaje ZDM, objazdy dla 
samochodów zostały wyznaczone 
ulicami Fieldorfa „Nila”, Abrahama 
i Meissnera. Jak przypomina ZDM, 
utrudnienia będzie można również 

ominąć całą tzw. „obwodnicą” Go-
cławia, czyli ulicami Umińskiego 
i Jugosłowiańską. W czasie remon-
tu inaczej pojadą autobusy: 147, 
507, 509 i N02. 147 i 507 pojadą 
ulicami Abrahama i Fieldorfa „Nila”, 
a 509 i N02 ulicami Meissnera 
i Fieldorfa „Nila”. Prace zakończą 
się w poniedziałek, 8 listopada, ok. 
godz. 4 rano – poinformował ZDM.

(mat. pras.)

fot. ZD
M

  gocłAW ► PrAce NA BorA-KomoroWSKiego

weekend pełen utrudnień

W ostatniej chwili wynieśli 
człowieka z palącej się 
altany

Na Bora-Komorowskiego trwa wymiana 
nawierzchni
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Najpierw około 40-letni męż-
czyzna spadł ze schodów 
ruchomych z najwyższego 
poziomu Złotych Tarasów 
na poziom minus jeden. 
Zginął na miejscu. Kilka dni 
później to samo przydarzyło 
się 40-letniej kobiecie. Pro-
kuratura nie wyklucza sa-
mobójstw, choć wcześniej 
były informacje, iż mężczy-
zna uległ atakowi epilepsji. 
co się stało w centrum han-
dlowym?

Niewyobrażalne tra-
gedie przydarzyły się 
w centrum handlo-
wym Złote Tarasy 

w Środmieściu, koło dworca 
Warszawa Centralna. W nie-
dzielę 31 października około 
40-letni mężczyzna zasłabł na 
schodach ruchomych. Począt-
kowo mówiono, że dostał ataku 
epilepsji. W wyniku ataku osu-
nął się, upadł przez barierkę, 
następnie spadł z najwyższego 
poziomu na najniższy – mi-
nus jeden. Zginął na miejscu. 
Pierwsze ustalenia wykluczyły 
udział osób trzecich. Była mowa 
o nieszczęśliwym wypadku. 

Kilka dni później, w dzień 
zaduszny, 2 listopada doszło 
niemal do powtórki z tym, że 
ofiarą tym razem była kobieta. 
40-latka również spadła z naj-
wyższego n najniższy poziom. 
Też zginęła na miejscu. Na te-

renie galerii pojawiły się służ-
by i prokurator. Trwa śledz-
two w sprawie. Część mediów 
rozpowszechniało plotki, że 
sprawy były jakoś połączone. 
Okoliczności obu tragicznych 
wypadków badają policja i pro-
kuratura. W środę okazało się, 
że śledztwo jest prowadzone 
pod kątem art. 151 KK, czyli za-

bójstwa. Ale jednocześnie wy-
kluczony jest udział osób trze-
cich. Oznacza to, że najpewniej 
doszło do samobójstwa bądź 
samobójstw. Do chwili odda-
nia tego numeru nie było jesz-
cze znanych wyników sekcji 
zwłok ofiar tragedii. Natomiast 
pracownicy i klienci galerii są 
przerażeni. Jak informowały 

media, niektórzy zatrudnieni 
w okolicznych sklepach mówią 
nawet o zmianie pracy. 

Oświadczenie wydało  Cen-
trum Handlowe Złote Tarasy. 
Dyrekcja galerii zapewnia, że 
zarówno schody ruchome jak 
i barierki spełniają wszelkie 
normy bezpieczeństwa. Są  
„zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym oraz 
wytycznymi Urzędu Dozoru 
Technicznego” – podkreśla 
w komunikacie. Dyrekcja ga-
lerii zapowiada zwiększenie 
środków bezpieczeństwa. Już 
jest więcej ochroniarzy, głów-
nie w okolicy schodów rucho-
mych. Mają być też kolejne 
zabezpieczenia.

Warszawa

SPADli Ze SchoDóW W ZłoTych TArASAch. Nie Żyją

oDSZeDł ANDrZej ZAorSKi

dwie tragedie w ciągu kilku dni!

aktor, reżyser, legenda kabaretu

W wieku 79 lat 
umarł Andrzej Za-
orski – polski ak-
tor teatralny, fil-

mowy i estradowy. Publicysta, 
satyryk, reżyser. Twórca kulto-
wych programów rozgrywko-
wych, w tym polskich „Szopek” 
oraz „Polskiego ZOO”.

Informację o śmierci artysty 
potwierdził jego brat – reżyser 
Janusz Zaorski. Andrzej Za-
orski występował w warszaw-
skich teatrach  Współczesnym 
(do 1970 roku), potem Ate-
neum, Narodowym, Teatrze, 

Teatrze Na Targówku i Kwa-
drat. Był gwiadzą kabaretów 
„U Lopka”, Pod Egidą, „Tu 
60-tka” i „Kaczuch Show”. 
W latach 70. uczestniczył 
w produkcjach cyklicznych 
programów telewizyjnych 
(m.in. Gallux Show, Studio 
Gama) i radiowych (60 minut 
godzinę). Wielką popularno-
ścią cieszyły się współtworzo-
ne przez Zaorskiego szopki 
noworoczne (okazjonalnie też 
w innym okresie niż Nowy 
Rok – na przykład „Szopka 
w jajku” i „Szopka w grajdole” 

z 1991 roku). Miano kultowe-
go zyskał cykliczny program 
satyryczny „Polskie ZOO. Po-
kazywał on polskich polityków 
jako kukiełki przedstawiające 
rozmaite  zwierzątka. Zaorski 
tworzył artystyczny duet z Je-
rzym Kryszakiem.

Grał też w filmach – „Lal-
ce”, „Piłkarskim pokerze”. Na 
przełomie  2003 i 2004  roku 
przeszedł udar. Po chorobie 
i żmudnej rehabilitacji zaj-
mował się głównie reżyserią. 
Zmarł w niedzielę, 31 paź-
dziernika. Andrzej Zaorski (1942-2021)

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii

fot. W
ikipedia

fot. O
D

H
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fot. O
D

H
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chcą więcej władzy dla dzielnic

Zwiększenie kompe-
tencji dla dzielnic 
i ograniczenie władzy  
wszechwładnych dy-

rektorów – to pomysły Bez-
partyjnych Samorządowców 
i Mazowieckiej Wspólnoty Sa-
morządowej. 

28 października zaprezento-
wali oni projekt zmiany ustawy 
o Mieście Stołecznym Warszawa. 
Spotkali się w Centrum Aktyw-
ności Lokalnej Kocham Pragę 
przy ulicy Targowej. W spotka-

niu wzięli udział organizatorzy, 
w tym wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga-Północ Jacek 
Wachowicz, wiceburmistrz Pragi 
Jacek Kacprzak, wiceburmistrz 
Ochoty Grzegorz Wysocki. Za-
proszeni byli podobno politycy 
różnych opcji, ale na spotkanie 
przyszli jedynie przedstawicie-
le obozu rządzącego – Łukasz 
Mejza, minister sportu i poseł, 
b. burmistrz Pragi Paweł Lisiec-
ki. Podczas spotkania uczestnicy 
przedstawili problemy dzielnic: 

brak własnych środków, pełne 
podporządkowanie stołecz-
nym urzędnikom Warszawy. 
W muszli w Parku Praskim nie 
można na przykład zorganizo-
wać koncertów, bo uniemożliwia 
to miasto. 

O nowym ustroju Miasta 
Stołecznego Warszawa pisali-
śmy też w poprzednim wyda-
niu naszej gazety. Na stronie 
www.telegraf24.eu planujemy 
debatę na temat możliwych 
zmian w stolicy.

Nowa ustawa o mie-
ście stołecznym ma 
zwiększyć możli-
wość wydawania 

pieniędzy przez dzielnice, 
uprawnienia burmistrzów 
i radnych. To rady dzielnic 
miałyby podejmować decyzje 
o tym, czy na przykład w Par-
ku Praskim organizować 
koncerty, czy ustalać granice 
okręgów wyborczych. Dziel-
nice nie miałyby natomiast 
osobowości prawnej, nie zy-

skałyby uprawnień gmin. 
Oznacza to, że burmistrzowie 
nadal wybierani byliby przez 
rady dzielnic. Z tym, że mie-
liby swoje uprawnienia. Tu 
pojawiają się kontrowersje. 
Pierwsza – polityczna. Pro-
jekt ma szansę wejść w życie 
poprzez głosowanie w Sejmie. 
A skoro tak, biorąc pod uwa-
gę, że jest on wymierzony we 
władze stolicy związane z naj-
większą partią opozycyjną, 
mają szansę na zielone  świa-

tło od rządzącego PiS. Z tym, 
że już wywołuje to pytania, 
czy nie chodzi o to, by po pro-
stu osłabić PO. Druga czysto 
merytoryczna – dzielnicami 
bez wyboru bezpośredniego 
burmistrzów dzielnic rządzą 
czasem bardzo kruche ko-
alicje, w których większość 
zmienia się jak w kalejdosko-
pie. To prowadzić by mogło 
do szeregu sporów i konflik-
tów, lokalnych wojenek. Do 
sprawy będziemy wracać.

Co miałoby się 
zmienić?

Gasimy
konkurencję!!!

e-mail: reklama.telegraf24@gmail.com

najlepsza reklama,
przekonaj się!

wzmocnienie dzielnic jest 
dobrym pomysłem

od motywu politycznego 
nie da się uciec

po-piS raczej nigdy się na to 
nie zgodzi

Paweł Lisiecki, poseł Pis, były burmistrz Pragi

łukasz warzecha, „Do rzeczy” i Onet.pl

Przemysław harczuk, red. nacz. „NTw”

od lat jestem blisko polityki 
lokalnej, a do Sejmu trafi-
łem z warszawskiego 
samorządu. Byłem 
radnym, burmistrzem 
dzielnicy Praga-Pół-
noc. I widzę, że jednym 
z większych nieszczęść 
naszego miasta jest to, że 
dziś w stolicy demokratycznie 
wybrane dzielnice nie mają 
wpływu na realne życie mia-
sta. Kompetencje radnych 

w dzielnicach ograniczają się 
jedynie do wyboru zarządów. 

Zarządy nie dysponują 
środkami finansowy-
mi, są uzależnione 
od miasta. W związku 
z tym zmiana ustawy 

o mieście stołecznym 
Warszawa, danie większej 

kompetencji dzielnicom, przy-
znanie im większych upraw-
nień, wydaje się dobrym po-
mysłem.

Być może pomysł decentra-
lizacji stolicy jest bardzo 
dobry, choć pewności 
nie mam. Jednak oczy-
wistym jest, że jest to 
projekt przygotowany 
przez samorządowców 
opozycyjnych wobec 
prezydenta Rafała Trza-
skowskiego. A PiS może po-
przeć ten projekt nie dlatego, 
że chce tak bardzo wzmoc-
nić samorządność w stolicy, 

a dobro samorządu leży mu 
na sercu, ale dlatego, że ma 

możliwość osłabić wy-
wodzącego się z prze-
ciwległego obozu pre-
zydenta stolicy. I to 
w ogóle nieszczęście 

polskiej polityki. Bo 
kwestie takie, jak zarzą-

dzanie miastem Warszawa 
powinny być wyjęte poza spór 
polityczny. Ale to na dziś nie-
realne.

Słysząc o pomyśle decentra-
lizacji Warszawy mam tro-
chę mieszane uczucia. 
Tak, w naszej gaze-
cie od lat propono-
waliśmy zwiększenie 
kompetencji dzielnic. 
Projekt ukazał się jed-
nak w czasie, gdy gdzie 
indziej samorządy mają kom-
petencje stracić. Pomijając 
jednak motyw polityczny. 
Uważam, że tego typu zmiany 

powinny iść dalej. owszem, 
zwiększyć kompetencje 

dzielnic, ale też wprowa-
dzić bezpośredni wy-
bór burmistrzów, któ-
rzy z kolei tworzyliby 
Radę Warszawy. Sto-

licą rządziłby wybrany 
demokratycznie prezydent 

i rada złożona z 18 demo-
kratycznie wybranych burmi-
strzów. Partie na to jednak 
nigdy nie pozwolą.
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TrAgicZNe WyPADKi W STolicy i NA mAZoWSZU. PolicjA PoDSUmoWAłA AKcję ZNicZ

Wysiadła z taksówki, 
spotkała śmierć
To się wprost nie mieści 
w głowie! Na Wisłostradzie 
zatrzymała się taksówka. 
Wysiadła pasażerka. Weszła 
wprost pod koła pędzącego 
auta. W długi listopadowy 
weekend w samej Warsza-
wie zginęły trzy osoby, na 
mazowszu cztery.

3 
osoby zginęły, 31 zo-
stało rannych. Doszło 
do kilkudziesięciu 
wypadków i pół ty-

siąca kolizji. To bilans długie-
go, listopadowego weekendu 
w Warszawie i w okolicznych 
gminach. Na całym Mazowszu 
w 70 wypadkach zginęły 4 oso-
by. Policja podsumowała tego-
roczną akcję Znicz.

Z taksówki po śmierć
„Można realizować rekor-

dową liczbę służb, kontroli 
prędkości, badań trzeźwości. 
Można także mówić o bezpie-
czeństwie w ruchu we wszyst-
kich mediach, ale można także 
wysiąść z taksówki na Wisło-
stradzie, na lewym skrajnym 

pasie wprost pod nadjeż-
dżające auto” – napisała na 
Twitterze Komenda Stołeczna 
Policji. Wypadek na Wisło-
stradzie miał wynikać z winy 
wszystkich jego uczestników. 

Kierowcy taksówki, który za-
trzymał się w niedozwolonym 
miejscu i pozwolił wyjść pa-
sażerce. Kobiety, która sama 
wysiadła wprost pod koła pę-
dzącego auta. Kierowcy jadą-

cego z przeciwka, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość. 
Najgorzej wszystko skończyło 
się dla pasażerki, która zginę-
ła na miejscu. Nie była to nie-
stety jedyna tragedia w długi 

weekend  w Warszawie i na 
Mazowszu.

Pół tysiąca kolizji, 
trzy wypadki śmiertelne

Jak informuje Komenda Sto-
łeczna Policji na terenie garni-
zonu stołecznego (Warszawa 
i sąsiadujące z nią powiaty) 
od piątku 29 października, do 
wtorku 2 listopada zginęły 3 
osoby. Doszło do 31 wypadków 
drogowych i 568 kolizji. Ran-
nych zostało 31 osób, zatrzy-
mano sto cztery osoby prowa-
dzące po alkoholu. Akcja „Znicz 
2021” zaczęła się w piątek, 29 
października, trwała do wtorku 
2 listopada. Funkcjonariusze 
Komendy  Stołecznej Policji, 
w samochodach oznakowanych 
i nieoznakowanych,  byli na 
ulicach miasta, trasach wjaz-
dowych i wyjazdowych z War-
szawy oraz okolicznych powia-
tach. W czasie kontroli zwracali 
szczególną uwagę na prędkość, 
z jaką poruszali się kierowcy. 
Sprawdzali ich trzeźwość, stan 
techniczny pojazdów i sposób 
przewożenia dzieci.

Region – więcej wypadków, 
mniej ofiar śmiertelnych

W pozostałej części woje-
wództwa mazowieckiego do-
szło do 36  wypadków, w któ-
rych zginęła jedna osoba, 
44 zostały ranne. Policja od-
notowała aż 313 kolizji. Funk-
cjonariusze zatrzymali 79 kie-
rowców. W skali całego kraju 
odnotowano 288 wypadków, 
zginęły 44 osoby.

Działka w Częstochowie, dla dewelopera, 
w atrakcyjnej lokalizacji, blisko Jasnej Góry (!) 
warunki zabudowy wielorodzinnej. Powierzchnia 
6600 m2. Cena za m²: 700 zł. Możliwość doku-
pienia sąsiednich działek i powiększenie po-
wierzchni do 15800 m2. Cena do negocjacji. 

Więcej informacji udzielam telefonicznie, 
tel. 503310809

OGŁOSZENIE

Jasna Góra

działka

ATRAkCyjnA dzIAłkA 
niedaleko najważniejszego 
polskiego SAnkTUARIUM! 

Policja podsumowala Akcje Znicz na mazowszu

fot. Policja

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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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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ŚWieTNA PołoWA To Trochę ZA mAło

legiA W STrefie SPADKoWej

Bolesny koniec przepięknego snu

koszmarny debiut 
gołębiewskiego

fatalnie grają w lidze, ale 
w pucharach jak dotąd szło 
nie najgorzej. Teraz jednak 
mistrzowie Polski przegrali 
drugi mecz w lidze euro-
py. Po klęsce w Neapolu 0:3 
ulegli w Warszawie 1:4 Na-
poli,  do przerwy prowadząc 
jednak 1:0. 

W pierwszej połowie 
kibice Legii mogli 
przecierać oczy ze 
zdumienia. Mi-

strzowie Polski grali bardzo 
dobrze i stawili opór wyżej 
notowanym rywalom. Spotka-
nie było wyrównane, a przede 
wszystkim legioniści objęli 
prowadzenie! W 10 minucie 
po akcji Mladenovicia kapi-
talną bramkę zdobył Emreli. 
Było 1:0 i taki wynik utrzymał 
się do przerwy. Przyzwoicie 
w bramce grał Cezary Misz-
ta, jak profesor prezentował 
się Wieteska, a Mladenović 
wreszcie przypominał najlep-
szego gracza Legii z ubiegłe-
go sezonu. Jednak w drugiej 
połowie goście włączyli piąty 
sprowadzili legionistów na 
ziemię. W 51 minucie gry fa-
talnego faulu w polu karnym 
dopuścił się Josue. Piłkę na 
jedenastym metrze ustawił 
Piotr Zieliński. Choć Miszta 
wyczuł intencję strzelca, strzał 
reprezentanta Polski był na 
tyle mocny, że golkiper legio-
nistów nie miał szans. Siedem 
minut później znów Josue 
sfaulował w polu karnym a na 

prowadzenie gości wyprowa-
dził Mertens. W 79 minucie 
na 3:1 podwyższył Lozano, 
a wynik ustalił w 90 minucie 
Ounas. Legia Warszawa nie 
może się postawy wstydzić, 
jednak notuje drugą porażkę 
w fazie grupowej Ligi Europy. 
I drugą porażkę z Napoli. Mi-
strzowie Polski oddali 6 strza-
łów (Napoli 16) w tym 1 celny 
(11 celnych Napoli). 

W grupie w Lidze Euro-

py Legia straciła fotel lidera.  
W kolejnych meczach zmie-
rzy się z Leicester w Leicester 
oraz ze Spartakiem Moskwa 
u siebie. Pierwsze miejsce 
w grupie to awans do 1/8 fi-
nału Ligi Europy. Drugie, to 
awans do 1/16, gdzie będą 
grać też „spadkowicze” z Ligi 
Mistrzów. Trzecie to „spadek” 
do 1/16 Conference League. 
Ostatnie czwarte miejsce to 
pożegnanie z pucharami.

legia Warszawa z nowym  trenerem markiem gołębiewskim miała zacząć marsz w górę 
tabeli. Po porażce z Pogonią znalazła się w strefie spadkowej…

Na koniec meczu i w przerwę 
słychać było na stadionie prze-
raźliwe gwizdy. Po 13 kolej-
kach, ale 11 meczach  rozegra-
nych Legia zajmuje 16 miejsce, 
a więc jest w strefie spadkowej. 

Wyprzedza jedynie wyraźnie 
najsłabsze w lidze Górnika 
Łęczna i Wartę Poznań. Mi-
strzowie Polski wygrali zaled-
wie trzy spotkania, z przecięt-
ną Wisłą Płock i najsłabszymi 

Górnikiem i Wartą. Poza tym 
poniosła aż osiem porażek. Ma 
dwa mecze zaległe, ale nawet 
jakby dopisać za nie 6 punk-
tów, dałyby one 14 miejsce. 
Jest źle. Bardzo źle…

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 0:2 (0:1)
0:1 Zahović 45’
0:2 Kurzawa 46’ 
Legia Warszawa: Cezary Miszta – Lindsay Rose (73’ Lirim Kastrati), Ma-
teusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk – Mattias Johansson, Ihor Charatin (51’ 
Ernest Muci), Andre Martins, Filip Mladenović – Josue Pesqueira, Mahir 
Emreli (61’ Rafael Lopes), Luquinhas.
Pogoń Szczecin: Dante Stipica – Jakub Bartkowski, Konstantinos Trian-
tafyllopoulos, Mariusz Malec, Luis Mata – Damian Dąbrowski, Kacper Ko-
złowski (76’ Kamil Drygas) – Jean Carlos (76’ Mateusz Łęgowski), Seba-
stian Kowalczyk (85’ Paweł Stolarski), Rafał Kurzawa (85’ Piotr Parzyszek) 
–  Luka Zahović (68’ Michał Kucharczyk).

filip mladenović wreszcie zagrał udany mecz, ale jedna dobra polowa legii to za mało na Napoli

Legia Warszawa – Napoli 1:4 (1:0) 
1:0 Emreli 10’
1:1 Zieliński 51’(k)
1:2 Mertrens 59’(k)
1:3 Lozano (79’)
1:4 Ounas (90’) 
Legia: Miszta – Johansson, Wieteska, Jędrzejczyk – Ribeiro, Josue, Slisz 
(70’ Martins), Mladenović – Kastrati (67’ Muci), Emreli (80’ Lopes), Luqu-
inhas
Napoli: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Jesus – Anguissa, Dem-
me (65’ Lobotka), Elmas (65’ Politano), Zieliński (73’ Mertens) – Lozano 
(83’ Ounas), Petagna (83’ Zanoli)

fot. Анна Н
эсси/Soccer.ru

fot. Pixabay
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Ponad 40 książek, po-
wstałe na ich podsta-
wie adaptacje filmowe 
i telewizyjne, nazwa 

planetoidy czy pierwszego pol-
skiego satelity. Stanisław Lem, 
dzięki swojej twórczości na sta-

łe zapisał się nie tylko w rodzi-
mej i światowej literaturze oraz 

w historii. Z okazji obchodzone-
go w setną rocznicę urodzin pi-
sarza „Roku Lema” w Centrum 
Praskim Koneser do 30 listopa-
da dostępna jest bezpłatna wy-
stawa plenerowa, prezentująca 
wybrane okładki tytułów, które 
znajdują się w bogatym dorob-
ku tego wybitnego autora nurtu 
science fiction.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Narodowy ostatnim 
bastionem

W trakcie czwar-
tej fali pandemii 
może się pojawić 
konieczność po-

nownego uruchomienia szpi-
tala tymczasowego w jednej 
z części PGE Narodowego” 
– informują władze Stadionu 
Narodowego. Jak tłumaczą, 
szpital na stadionie jest, zgod-
nie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, „ostatnim bastionem” 
w walce z koronawirusem. 
Oznacza to, że będzie urucho-
miony jako ostatnia placówka 
tego typu – tylko jeżeli sytu-
acja będzie tego wymagała. 
Z kolei Minister Zdrowia na 
wniosek wiceprezydent Re-
naty Kaznowskiej zlecił orga-
nizację łóżek dla pacjentów 
z COVID-19 Szpitalowi Pra-
skiemu. Zgodnie z harmono-
gramem placówka ma zapew-
nić do 15 listopada 271 miejsc 
dla pacjentów z Covid-19. 
W najbliższych dniach, do po-
łowy listopada br. planowane 
jest powiększenie bazy łóżko-
wej na II poziomie zabezpie-
czenia o ponad 970 łóżek i po-
nad 300 łóżek w szpitalach 

tymczasowych” – informuje 
urząd wojewódzki.

(Warszawski Serwis Prasowy)

W poniedziałek 8 li-
stopada ruszą 
konsultacje spo-
łeczne w sprawie 

powstania kolejnej w mieście 
Strefy Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego na Pradze-
-Północ. Chodzi o objęcie 
strefą okolic placu Hallera 
i Szmulowizny. Podczas kon-
sultacji mieszkańcy będą 
mogli zapoznać się z koncep-
cją zmian organizacji ruchu 
i parkowania w okolicach pla-
cu Hallera i na Szmulowiznie 
oraz zgłosić do niej uwagi. 
Będą mogli również poznać 

wyniki pomiarów zapełnienia 
miejsc postojowych i ich ro-
tacji. Konsultacje nie dotyczą 
samego wprowadzenia SPPN 
– decyzja o ewentualnym roz-
szerzeniu strefy zostanie pod-
jęta przez Radę Warszawy. 
W poniedziałek 8 listopada 
o godz. 18 w Pałacyku Kono-
packiego przy ul. Strzeleckiej 
11/13 odbędzie się spotkanie 
otwierające, na którym miesz-
kańcy będą mogli zgłosić swo-
je uwagi do projektu. Konsul-
tacje potrwają do niedzieli, 
19 grudnia.

(Warszawski Serwis Prasowy)

KoNSUlTAcje

ZDroWie
STAnISłAW 
LeM nA 
PRAdze

Gdzie SPPn na Pradze?

DZieDZicTWo

„U nas 
na Prawym 
Brzegu”

Spacery z przewodnikiem, pik-
nik sąsiedzki, gry miejskie. Inicjaty-

wa „U nas – na prawym brzegu” ma zachęcić 
mieszkańców Starej Pragi, Nowej Pragi i Kamionka, 

by poczuli się gospodarzami dzielnicy – informuje 
Urząd Miasta.  Projekt zakłada spacery z przewod-

nikiem, dzięki którym mieszkańcy lepiej poznają 
historię i ciekawe miejsca dzielnicy. W listopa-

dzie odbędą się 2 spacery: 13 XI po Kamion-
ku i 27 XI po Nowej Pradze – zaprasza 

ratusz. Udział bezpłatny, wystarczy się 
zapisać na www.zwalcznude.pl.

Nie tylko  
dla ptaków!
W ramach 
budżetu oby-
watelskiego 
na Pradze 
zamontowa-
ne zostały 
s k r z y n k i 
lęgowe dla 
różnych ga-
tunków zwierząt – sikor i ma-
zurków, szpaków, kowalika, 
wiewiórek czy nietoperzy. Budki 
zawisły m.in. na skwerze przy 
ul. Kawęczyńskiej i przy ul. Kło-
potowskiego. Łącznie do końca 
roku powieszonych zostanie do 
350 skrzynek lęgowych. 

(Warszawski Serwis Prasowy)

Czapla  
(nie)okazała

Z czeskiego 
Pilzna do War-
szawy przyje-
chały czaple 
okazałe (Ar-
deola specio-
sa). „Gatunek 
zamieszkuje 

podmokłe tereny Azji Płd.-
-Wsch. w tym Jawę do czego 
nawiązuje ich nazwa gatun-
kowa w języku angielskim. 
Wbrew nazwie tak naprawdę 
są niewiele większe od naszej 
najmniejszej krajowej czapli 
- bączka” – informują pracow-
nicy Zoo.
(Warszawski Serwis Prasowy)

BUDKI DLA 
ZWIeRZAKóW NA ZIMę

NoWI MIeSZKAńCy 
WARSZAWSKIeGo Zoo

liTerATUrA

ALERT TEEGRAFU:
Dzieje się coś 
w Twojej okolicy? 
Powiadom nas o tym! 
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