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BożE NarodzENiE

Boże NarodzeNie w warszawskim kościele >> str. 7

Pomimo, iż postępuje laicyzacja, także dla osób 
niewierzących Boże Narodzenie to najpiękniejszy czas 

w roku. w kulturze naszego miasta, regionu, Polski ma 
charakter szczególny. i wielowymiarowy >> str. 3

warszawski

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę Miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie, 
wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą 
i wszystkie wioski z miastami
A Słowo ciałem się stało 
i mieszkało między nami!”
 – te słowa kolędy Franciszka karpińskiego 
dla wielu pokoleń Polaków stanowiły punkt 
odniesienia. wszystkim czytelnikom życzymy 
Błogosławionych, rodzinnych, dobrych świąt 
Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego 
w nowym, 2022 roku >> str. 2, 3, 6, 7

komuNikacja miejska w wigilię, Boże NarodzeNie 
i Po świętach >> str. 6

odszedł aNdrzej rozPłochowski. 
legeNda. Bohater. doBry człowiek >> str. 2

Wymiar duchoWy, NarodoWy 
i… kuliNarNy

PoBłogosłaW 
BożE dziEcię!

Najpiękniejszy czas roku
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Andrzeja poznałem 
dziesięć lat temu. Był 
upalny dzień, czer-
wiec bądź lipiec 2011 

roku. W sądzie w Katowicach 
odbyła się niezwykła rozprawa. 
Dotyczyła rozliczenia z prze-
szłością PRL. Pokrzywdzonym 
był ON – wielki Andrzej Rozpło-
chowski, legenda Solidarności, 
jeden z liderów strajku 1980 
roku. Zeznawał też były szef SB 
na Śląsku. Po rozprawie cynicz-
nie zażądał od sądu zwrotu pie-
niędzy za dojazd. „Bo musiał 
wyjechać ze swojej daczy, jego 
super mercedes bardzo dużo 
pali”. Na te słowa zagotował 
się nawet „wysoki sąd”. 
Po rozprawie poszliśmy z An-
drzejem i kilkoma osobami na 
piwo. Zachwycał się tym, że 
relacjonujemy tę sprawę, że to 
dowód patriotyzmu. Ja zanie-
mówiłem. Po prostu buliśmy 
tam, wykonując swoją pracę. 
To nie wymagało wielkiego tru-
dy.Ot, wsiadłem w pociąg (chy-

ba jechałem tam pociągiem), 
przyjechałem, obejrzałem 
rozprawę, zrobiłem rozmowy, 
napisałem artykuł. Normalna 
rzecz. Niestety, Andrzej z jed-
nej strony jako gość doświad-
czony przez system, jeden 
z najgroźniejszych więźniów 
„solidarnościowej ekstremy” 
tak oberwał od komuny, że 
nie ufał władzom, oficjalnym 
narracjom. Z drugiej, jako czło-
wiek wrażliwy, życzliwy i po pro-
stu dobry, każdego kto wyraził 
bliski mu pogląd traktował jak 
przyjaciela. Brata. To – nie 
boję się tego napisać  – do-
prowadziło go po latach do 
śmierci. Ale po kolei. Jadąc do 
Katowic wiedziałem, że mam 
poznać jedna z największych 
legend Solidarności. Lidera 
strajku w Hucie Katowice i Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności. 
Andrzej był więziony przez lata 
w peerelowskim więzieniu. 
Gdy wyszedł, władze próbowa-
ły nakłonić go do wyjazdu na 

stałe na Zachód. Z biletem 
w jedną stronę. Początkowo 
odmawiał. W końcu zdecy-
dował się, z uwagi na ciężką 
chorobę żony. W USA ciężko 
pracował. Do kraju wrócił kil-
kanaście lat temu. Czas po 
powrocie to walka o pamięć 
i godne upamiętnienie anty-
komunistycznych działaczy 
w okresie PRL. Przyznanie im 
uprawnień kombatanckich, 
zapomóg. W ostatnich latach 
z Andrzejem zdarzało mi się 
nie zgadzać. Ja mam zdecydo-
wanie bardziej krytyczny sto-
sunek do rządów PiS. Andrzej 
był nastawiony pozytywnie. 
Kilka  tygodni temu zachoro-
wał na COVID-19. Znalazł się 
pod respiratorem. Zmarł w po-
niedziałek, 20 grudnia. Mógł 
zrobić jeszcze bardzo wiele. 
Miał 71 lat. To nie jest wiek 
na umieranie. Ale też tego, co 
osiągnął, nie można mu ode-
brać. 

Cześć Jego Pamięci!
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Boże Narodzenie to strasz-
ny czas. Jak wytrzymać 
spotkanie z rodziną. Co 
zrobić, by wykpić się od 

wyjazdu na święta. I spędzić te 
dni w samotności – od takich cy-
tatów aż roi się w polskim interne-
cie w ostatnich dniach. Jeśli coś 
mnie w czasie przedświątecznym 
denerwuje, to trzy rzeczy. Wszech-
obecna komercja, wylewająca się 
z ekranów, reklam, sklepowych 
witryn. Komercja i motywy świą-
teczne już na kilka tygodni przed 
Wigilią. Drugą wkurzającą rzeczą 
jest celowe pomijanie tego, jakie 
jest charakter tych świąt. Boże 
Narodzenie bez Dzieciątka, Żłób-
ka, tradycji. Za to z krasnalem 
z czerwonym nochalem, zimowymi 
wakacjami, itd. Wreszcie – wkurza 
mnie to powszechne narzekac-
two. Że święta są be, wstrętne, 
że trzeba spędzić czas z ludźmi, 
których się nie lubi itd. To wkurza 
jednak w pierwszej chwili, w póź-
niejszej – smuci. Bardzo smuci. 
Bo komerchę można krytykować, 

służy ona jedynie nabiciu port-
feli. Odzieranie świąt z sacrum 
krytykować trzeba, bo chodzi tu 
o chorą ideologię. Narzekanie na 
święta, czas spędzany z rodziną, 
to w gruncie rzeczy głos rozpaczy 
ludzi, którzy nigdy nie mieli praw-
dziwych świąt. I nie chodzi tu tylko 
o wymiar religijny. Również dla nie-
wierzących czas spędzony z choin-
ką, bliskimi, przy rodzinnym stole 
powinien być czymś wspaniałym, 
dobrze się kojarzącym. Jeśli koja-
rzy się źle – z wódą, kłótnią, cham-
skimi pytaniami wrednych ciotek, 
to znaczy, że rodzina w porządku 
nie była. Ja znam święta inne. Od 
najmłodszych lat wiązały się z ra-
dością. Poczynając od spotkania 
z rówieśnikami, poprzez prezenty, 
choinkę, atmosferę kolęd i opłat-
ka, po ulubione dania, podjadane 
przez dzieciaki w kuchni. W wieku 
starszym to okazja do wspomnień. 
O tych, których już z nami nie ma. 
Znam też rodzinne (i nie tylko ro-
dzinne) opisy Wigilii na Syberii, 
pod okupacją, w stanie wojennym. 

Na wymuszonej emigracji. Święta 
jakieś inne, smutne, ale na swój 
sposób piękne, wyrażające tęsk-
notę za światem, w którym chcia-
łoby się być. W Boże Narodzenie 
zawsze ze smutkiem myślało się 
o chorych spędzających ten czas 
w szpitalach, osobach samotnych, 
bezdomnych. Myśl o tym, że dla 
kogoś największe marzenie, te-
sknota jest „strasznym czasem”, 
przed którym należy uciekać, aż 
nie mieści się w głowie. I świad-
czy o tym, że w tych rodzinach 
musiało być coś nie tak. Zachlani 
degeneraci, zamieniający święta 
w ich parodie, domowi kaci, zmie-
niający niebiański klimat w piekło. 
Pseudożyczliwi upierdliwcy, którzy 
zasypują młode małżeństwa pyta-
niami „a kiedy dzieciaki”, podczas 
gdy na przykład młodzi przecho-
dzą traumę, po stracie ciąży. Albo 
dzieci mieć nie mogą. Tak, to się 
zdarza. Ostatnie nawet w tzw. do-
brych domach. Ale to nie wina tra-
dycji, Bożego Narodzenia, Świąt. 
Bo nie jest winą Bożego Narodze-

nia, że ktoś zamiast świętować 
woli się nachlać. Ani nie jest winą 
świąt, że ktoś jest sprawcą prze-
mocy domowej. Wreszcie – to, że 
wścibska osoba z rodziny dopytuje 
o nasze intymne sprawy, świadczy 
o tej osobie, a nie o czasie, który 
przeżywamy. I zamiast obrażania 
się na święta, warto może pomy-
śleć jakie powinny te święta być. 
I postarać się sprawić, by kolejne 
pokolenia albo – gdy mieliśmy 
szczęście – doświadczyły tego sa-
mego piękna, co my. A jeśli ktoś 
nie miał szczęścia, zawsze może 
postarać się, by jego dzieci do-
świadczyły takich swiąt, które nie 
były mu dane. 

***
Wszystkim czytelnikom i współ-
pracownikom „Nowego Telegrafu 
Warszawskiego” życzymy błogo-
sławionych, zdrowych, rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia. Niech 
łaska narodzonego Dzieciątka to-
warzyszy nam i w tym wspaniałym 
czasie i w Nowym, 2022 roku!
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ŚP. Andrzej Rozpłochowski 1950 – 1971 
Andrzej Rozpłochowski uro-
dził się 7 września 1950 roku 
w Gdańsku. Skończył techni-
kum samochodowe w Inowro-
cławiu. Przez kilka lat praco-
wał w PKP, potem w Hucie 
Katowice. Po wybuchu straj-
ków latem 1980 roku został 
liderem Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego. Pod-
pisał porozumienie katowic-
kie – jedno z kluczowych la-
tem 1980 roku (30 sierpnia 
– porozumienia szczecińskie, 
31 sierpnia gdańskie, 3 wrze-
śnia jastrzębskie, 11wrze-
śnia katowickie).
W stanie wojennym represjo-
nowany. Odsiadywał wyrok 
w więzieniu. Pod koniec PRL 
– w 1988 roku, jak wielu dzia-
łaczy Solidarności wyjechał 
z kraju. Były to propozycje 
ze strony władzy – radykal-
nym przedstawicielom pod-
ziemia darowano represję, 

w zamian za podróż w jedną 
stronę. Bez powrotu. Roz-
płochowski z początku nie 
chciał wyjeżdżać, zdecydo-
wała choroba żony. Udał się 
do Stanów Zjednoczonych. 
Tam związał się ze środo-
wiskami emigracyjnymi. Do 
Polski wrócił w 2010 roku. 
W 2011 roku stowarzyszenie 
Pokolenie wydało książkę 
o Rozpłochowskim pt. „Po-
stawią Ci szubienicę”. Dwa 
lata później wydało drugą 
część. Andrzej Rozpłochow-
ski otrzymał odznaczenia od 
prezydentów RP – Ryszarda 
Kaczorowskiego, Bronisława 
Komorowskiego i Andrzeja 
Dudy. Kilka tygodni temu 
Andrzej Rozpłochowski trafił 
do szpitala. Zachorował na 
COVID-19 (nie był zaszcze-
piony). Trafił pod respirator. 
Niestety, 20 grudnia wieczo-
rem, o godzinie 19.50 zmarł.
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Wymiar 
duchowy, 
narodowy 
i… kulinarny 

NajpiękNiejszy czas w roku

pomimo, iż postępuje laicyzacja, także dla osób niewierzących Boże Narodzenie to najpiękniejszy czas w roku. w kulturze naszego miasta, 
regionu, polski ma charakter szczególny. i wielowymiarowy. 

Boże Narodzenie to dla katolików 
i chrześcijan w ogóle świętowanie na-
rodzin Jezusa, wielkiej miłości. Dla 
sporej części niewierzących piękna tra-

dycja. Świętować możemy nie tylko w kościele, 
ale także celebrując rodzinne spotkania, ucztę 
kulinarną i kulturalną. 

Wymiar religijny 
Dla chrześcijan najważniejszy. W Betlejem 

(wg Ewangelii) urodziło się maleńkie dziecko, 
które było wcieleniem Boga. Synem Bożym. 
Maleńka miłość, która zeszła na świat, by zba-
wić wszystkich ludzi. Przezwyciężyć grzechy nas 
wszystkich. Również tych żyjących dziś, czy żyją-
cych po nas. Maleńki Jezus urodził się w ubogiej 
szopie, bo dla świętej Rodziny nie było miejsca 
w gospodzie. Jako pierwsi oddali mu cześć ubo-
dzy i nieokrzesani pasterze, a dopiero później 
Królowie/mędrcy ze Wschodu. A inny król He-
rod, chciał maleństwo zgładzić. W wymiarze re-
ligijnym święta te pokazują, że Bóg dał swojego 
syna. Że Syn ten cierpiał, zginął, dla wszystkich 
ludzi. Że władza tego świata, moc, truchleje, wo-
bec maleńkiej i pokornej miłości Stwórcy. 

Wymiar społeczny
Drugim wymiarem, który wiąże się mocno 

z pierwszym jest oczywiście wymiar społeczny, 
międzyludzki. Boże Narodzenie to czas, w któ-
rym pan i żebrak, król i nędzarz, polityk i wię-
zień, są równi. Dlatego stawiamy dodatkowe 
nakrycie, nie zamykając się na nikogo. Dzielimy 
się opłatkiem. To czas pojednania, wzajemnego 
szacunku. 

Wymiar polski
Nie należy zapomnieć o polskim wymiarze 

świąt. To, że nasze tradycje, jak miejsce przy stole, 
nawiązują też do powstańców, sybiraków, którzy 
w XIX wieku spędzali smutne święta setki kilo-
metrów od domów. Wspominamy smutne święta 
okupacji, stanu wojennego, przymusowej emigra-
cji. Ten wątek powinien też tego dnia wybrzmieć. 
I właśnie – w okresie świątecznym w czasie, gdy 
w całym kraju rozlewa się nienawiść, pamiętaj-
my o granicy. Zarówno o ludziach, którzy dziś 
pełnią tam służbę, jaki o tych, którzy zwiedzeni 
przez bandytę z Mińska marzną dziś w lasach na 
Wschodzie. Wyraziliśmy to jasno. Obrona granic 
nie może stać w sprzeczności ze człowieczeń-
stwem. I można pogodzić niegodzenie się na nie-
kontrolowane przerzucanie ludzi przez Łukaszen-
kę i Putina z działalnością humanitarną. 

Wymiar rodzinny
Czas Bożego Narodzenia to także rodzina. 

Spotkania z najbliższymi. Wspomnienia tych, 
którzy odeszli na zawsze. To zapach piernika, 
choinki, prezenty. Zwyczajna dziecięca radość. 
Nie trzeba być wierzącym, by radość tę przeżyć. 

Wymiar… kulinarny 
Oczywiście święta to także wieczerza wigiljna, 

z dwunastoma (wg tradycji postnymi) potra-
wami. Przykładowe potrawy to zupa grzybowa, 
zupa owocowa, barszcz z uszkami, pierogi z ka-
pustą i grzybami, kapusta z grochem, smażony 
karp, ryba w galarecie, śledzie, łazanki, kluski 
z makiem, nugat, kutia. 

Wymiar przyrodniczy
Święta to czas, w którym warto pomyśleć o na-

szych „braciach mniejszych”, czyli zwierzakach 
domowych. Na wsiach daje się specjalne – ró-
żowe bądź żółte – opłatki zwierzętom gospodar-
skim. A wg tradycji ten jeden jedyny raz mówią 
one ludzkim głosem. W miastach tej tradycji nie 
ma, ale warto, szczególnie w zimowe dni pamię-
tać o ptakach i wolnożyjących kotach, nakarmie-
niu ich. I oczywiście nie zapomnieć o prezencie 
dla domowego psiaka, czy kociaka! 

Wymiar kulturowy
No i wreszcie – po kolacji możemy odśpiewać 

(bądź odsłuchać) kolędy. Następnego dnia – oso-
by wierzące to pewnik, ale i niewierzący – mogą 
odwiedzić żywe szopki, szopki w świątyniach. 
Wierzący uczestniczą we Mszy Świętej (tego dnia 
w Kościele katolickim jest obowiązkowa).

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę Miłą, 
W dobrych radach, dobrym 
bycie, wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą 
i wszystkie wioski z miastami
A Słowo ciałem się stało 
i mieszkało między nami!” 

 – te słowa kolędy Franciszka 
Karpińskiego dla wielu pololeń 
Polaków stanowiły punkt odniesienia.

fot. Pixabay, O
D

H



Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego 2022 Roku!

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z radością, choinką 
i prezentami. Jednak tegoroczne Święta po raz drugi 
obchodzimy w trudnym, związanym z pandemią czasie. 
Miejmy jednak nadzieję, że ten ciężki okres niebawem się 
skończy i trudności zostaną pokonane.

REKLAMA

REKLAMA
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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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Tak pojedzie komuNikacja w wigilię

auToBusy i Tramwaje w święTa dNi po święTach, sylwesTer i Nowy rok

więcej kursów porannych, 
wieczorny zjazd do bazy

Boże Narodzenie. całkiem inne jeżdżenie cały tydzień sporych zmian

W tygodniu poświą-
tecznym od ponie-
działku do piątku 
(27-31 grudnia) au-

tobusy, tramwaje, metro i SKM 
pojadą najczęściej jak w dni po-
wszednie. Część autobusów nie 
wyjedzie jednak na trasy. 

Zmienią się niektóre rozkła-
dy. Na trasy nie wyjadą auto-
busy linii: 130, 195, 196, 200 
i 302. Nie będzie dodatkowych 
kursów oraz podjazdów pod 
szkoły linii: 114, 121, 153, 163, 
164, 190, 201, 211, 401 i 522. 
Zmienią się rozkłady jazdy 
linii: 114, 122, 133, 135, 154, 
194, 523, 709, L14. Z kolei au-
tobusy L15, L16, L42 oraz L40 
i L45 (tylko 31 grudnia) poja-

dą wg sobotnich i niedzielnych 
rozkładów jazdy. Jak informu-
je ZTM, zmienią się częstotli-
wości kursowania tramwajów. 
W godzinach szczytu z czte-
rech minut do pięciu i z ośmiu 
minut do 10. Poza szczytem 
z sześciu minut do 7,5 i z 12 do 
15. Pociągi metra w godzinach 
szczytu podjadą na stacje co 
2 min. 50 sek. na linii M1 
i 3 min. 30 sek. na M2. W syl-
westra metro pojedzie przez 
całą noc. W Nowy Rok w War-
szawskim Transporcie Pu-
blicznym będą obowiązywały 
świąteczne rozkłady jazdy oraz 
organizacja komunikacji miej-
skiej taka, jak w święta Bożego 
Narodzenia.

W Wigilię Boże-
go Narodzenia, 
czyli w piątek 24 
grudnia autobusy 

i tramwaje w dzień jadą jak 
w sobotę. Metro jeździ rano 
częściej, a SKM jak w dni po-
wszednie. Po południu pojaz-
dy zaczną zjeżdżać do bazy.

Czas Bożego Narodzenia 
to spotkania z bliskimi. Na 
wigilijne wieczerze wielu 
z nas pojedzie komunikacją 
miejską. 24 grudnia autobu-
sy, tramwaje, metro i Szybka 
Kolej Miejska pojadą inaczej 
niż na co dzień. Jak informu-
je Zarząd Transportu Miej-
skiego, autobusy kursować 
będą jak w weekendy, ale 
najpopularniejsze linie poja-
dą częściej. Będą to linie 105, 
120, 131, 138, 140, 145, 150, 
162, 168, 186, 189, 199, 210, 
245. Także linie  500, 507, 
509, 517, 520, 523, 709, 719, 
723 i 739. Dodatkowo uru-
chomione zostaną też linie 
317 i 850.

ZTM zawiesił kursowanie 
autobusów 195, 196, 200. 
Wprowadził dodatkowe kursy 
dla linii: 106, 126, 133, 152, 
153, 193, 212.

Autobusy  linii 131 zostaną 
wycofane z Wilanowa i do-
jadą do Sadyby. Linia 164 od 
około godz. 17.00 dojedzie 
z kolei do Wilanowa, zostanie 
wycofana z Siekierek. Od tej 
samej godziny autobusy linii 
177 pojadą do pętli P+R Al. 
Krakowska. Autobusy nocne 
pojadą według weekendowych 

rozkładów jazdy, a linie N5x 
zgodnie z rozkładem niedziel-
nym – informuje ZTM.

Od godziny 16.00, gdy za-
czniemy siadać do wieczerzy, 
autobusy zaczną stopniowo 
zjeżdżać do zajezdni. Przestaną 
kursować linie: 102, 107, 109, 
117, 118, 119, 121, 125, 129, 139, 
156, 182, 187, 188, 192, 193, 

201, 204, 219, 220, 222, 251, 
269, 514, 518, 527, 736 i 900. 
Rzadziej pojadą autobusy linii 
104, 111, 114, 116, 131, 141, 149, 
161, 165, 168, 170, 172, 179, 
180, 181, 189, 191, 194, 208, 
209, 218, 221, 228, 234, 255, 
500, 503, 512, 520 i 523.

Tramwaje w Wigilię Boże-
go Narodzenia w większości 

pojadą wg sobotniego rozkła-
du jazdy – informuje ZTM. 
Kursowanie 13, 14, 18 i 25 
będzie jednak zawieszone. 
Z kolei w porannym szczycie 
komunikacyjnym częściej na 
przystanki podjadą tramwaje 
linii 2, 24 i 26. Po godz. 16.00 
przestaną kursować tramwa-
je linii: 4, 6, 22, 24, 27 i 28. 
Linie 1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 
20, 23, 26, 33 i 35 podjadą 
na przystanki rzadziej. Od ok. 
godz. 16.00 linia 1 podjedzie 
do pętli Żerań Wschodni, a li-
nia 7 pojedzie trasą skróconą 
Kawęczyńska-Bazylika – Pl. 
Narutowicza. Przez cały dzień 
„czwórka” pojedzie trasą: ŻE-
RAŃ WSCHODNI – … – Pu-
ławska – J. O. Woronicza – 
Wołoska – Marynarska – PKP 
SŁUŻEWIEC – informuje 
ZTM. Metro pojedzie według 
sobotniego rozkładu jazdy, 
ale w godzinach 6.30-9.00 
pociągi metra wjadą na stacje 
co cztery minuty na linii M1 
i co pięć na M2.W godzinach 
17.00-23.00 – co siedem mi-
nut a po 23.00 co 10 minut. 
Pociągi Szybkiej Kolei Miej-
skiej pojadą wg rozkładu jazdy 
dnia powszedniego.

W Boże Narodzenie 
niektóre tramwa-
je i autobusy nie 
wyjadą na trasę. 

Pozostałe pojadą wg świą-
tecznych rozkładów. A jeszcze 
inne według rozkładów zmie-
nionych. 

W sobotę i niedzielę 25 
i 26 grudnia (pierwszy i dru-
gi dzień świąt) obowiązują 
świąteczne rozkłady jaz-
dy.  Autobusy linii: 102, 107, 
109, 117, 118, 121, 126, 129, 
156, 182, 187, 188, 192, 193, 
195, 196, 200, 201, 204, 219, 
220, 269 i 527 nie wyjadą 
na trasy – informuje Za-
rząd Transportu Miejskiego. 
Zmieni się częstotliwość li-

nii: 106, 112, 114, 122, 133, 
136, 139 (kursuje w godzi-
nach 15.00-21.00), 141, 152, 
153, 165, 170, 172, 189, 194, 
212, 218, 255, 512, 523 i 900. 
Wycofane z Wilanowa auto-
busy linii 131 dojadą do Sa-
dyby. Autobusy linii 164 nie 
dojadą do Siekierek, tylko do 
Wilanowa. Linii 177 do pętli 
P+R al. Krakowska. Wybrane 
autobusy linii 251 przejadą 
przez pętlę Ogród Botanicz-
ny. Autobusy linii nocnych, 
w nocy z 25 na 26 grudnia 
pojadą wg rozkładów week-
endowych, a z 26 na 27 grud-
nia – niedzielnych. ZTM 
zawiesza kursowanie linii: 
13, 14, 18, 25 i 28. Tramwa-

je 1, 2, 9, 17, 22 i 33 pojadą 
według specjalnego rozkła-
du. Linia 4 trasą: ŻERAŃ 
WSCHODNI – … – Puławska 
– J. P. Woronicza – Wołoska 
– Marynarska – PKP SŁU-
ŻEWIEC. W metrze w go-
dzinach 6.00-23.00 pociągi 
linii M1 podjadą co 6-7 mi-
nut, a linii M2 wg świątecz-
nego rozkładu jazdy. Poza 
tymi godzinami co 10 minut. 
Metro pojedzie  w nocy z 25 
na 26 grudnia. Za to w nocy 
z 26 na 27 grudnia kursów 
nocnych nie będzie. W Boże 
Narodzenie pociągi Szybkiej 
Kolei Miejskiej pojadą wg 
świątecznego rozkładu jazdy 
– informuje ZTM.

fot. O
D

H
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w święta pojedźmy zabytkowym tramwajem

Boże Narodzenie 
w obrazach
W drugi dzień Bożego Naro-
dzenia, o 14.00 w Muzeum 
Narodowym przy Al. Jerozolim-
skich 3 rozpocznie się opro-
wadzanie po kolekcji „Boże 
Narodzenie w obrazach”. 
„Średniowieczne i nowożyt-
ne przedstawienia Bożego 
Narodzenia łączy podobny 
schemat i powtarzające się 
motywy. Ale są też różnice. 
Poszukamy ich, i zastanowimy 
się, które źródła kształtowały 
ikonografię Bożego Narodze-
nia” – zachęca muzeum.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

MUZeA

wykańczają stację 
Bemowo
Trwają prace wykończeniowe 
na budowie stacji II linii metra 
M2 C 04  „Bemowo”. „Z suro-
wej przestrzeni wyłania się ob-
raz docelowego wyglądu stacji. 
Jeszcze szybciej przebiegają 
prace na powierzchni. Po mie-
siącach utrudnień mieszkańcy 
odzyskali docelową organizację 
ruchu w obrębie skrzyżowania 
ulic Górczewskiej i Powstań-
ców Śląskich. Pojawiły się też 
nowe nasadzenia” - opisuje 
urząd miasta.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

MeTRO

wyeksponują 
kocie łby
Kocie łby, czyli dawna nawierzch-
nia brukowa tworzyły klimat wieli 
miast. Potem ustępowały – na-
wierzchniom asfaltowym, gra-
nitowym płytom, nowoczesnym 
kostkom. Teraz wracają do łask.  
Na ulicy Łuckiej zostanie wyeks-
ponowana jej pierwotna bruko-
wana nawierzchnia. Popularne 
„kocie łby” zostaną wbudowane 
w miejsca postojowe. „Jeszcze 
niedawno biegnąca od Towaro-
wej do Żelaznej uliczka pokryta 
była jak większość miejskich 
dróg asfaltem. Jednak pod ko-
niec października pracujący na 
ulicy Łuckiej na zlecenie wła-
ściciela Fabryki Norblina Grupy 
Capital Park drogowcy, odsłonili 
historyczną nawierzchnię tej uli-
cy” – informuje Urząd Dzielnicy 
Wola.

(Warszawski Serwis Prasowy)

WOLA

Linia M na warszawskich torach

Od kilku lat ulicami Warsza-
wy w wakacyjne weekendy 
i święta jeździ zabytkowy tram-
waj. Czasem linia nosi nazwę 
W (od Wielkanocy), T (od linii 
Turystycznej). Nie inaczej bę-
dzie w tegoroczne Boże Na-
rodzenie. Zabytkowy tramwaj 
będzie oznaczony literą M (jak 
Mikołajki). Jak informuje Za-
rząd Transportu Miejskiego w  

drugi dzień świąt mieszkańcy 
Warszawy i wszyscy odwiedza-
jący stolicę mogą wybrać się 
w podróż w czasie. Od godziny 
12.00 do 17.15, co 45 minut, 
zabytkowe wagony N i K wyja-
dą na historyczną trasę. M: 
PL.NARUTOWICZA – Grójec-
ka – Al. Jerozolimskie – most 
Józefa Poniatowskiego – al. 
Zieleniecka – Targowa – Trasa 

W-Z – Marszałkowska – Nowo-
wiejska – Filtrowa – PL.NARU-
TOWICZA. W wagonach kursu-
jących na linii „M” honorowane 
będą wszystkie rodzaje biletów 
ZTM. Bilety będą kasowane 
przez konduktorów – członków 
Klubu Miłośników Komunikacji 
Miejskiej – informuje ZTM. Bilet 
kartonikowy należy skasować 
u konduktora, kartę miejską 
wcześniej trzeba aktywować. 
(Warszawski Serwis Prasowy)

Biskupi w parafiach, odnowienia 
przysięgi ślubnej

W igilia Bożego Na-
rodzenia i same 
święta to czas 
szczególnie istot-

ny dla wierzących. W Wigi-
lię w kościołach obu diecezji 
w stolicy obchodzona 
będzie uroczysta 
pasterka. W Boże 
Narodzenie litur-
gie jak w niedzielę. 
Zaś niedziela 26 
grudnia to nie tylko 
drugi dzień Bożego 
Narodzenia i wspo-
mnienie św. Szcze-
pana, ale też uroczy-
stość Świętej Rodziny. 
W świątyniach odna-
wiane są przysięgi mał-
żeńskie.

W Archidieceji War-
szawskiej kardynał Kazi-
mierz Nycz będzie przewodni-
czył pasterce  w kaplicy Domu 

Arcybiskupów Warszawskich. 
Mszę odprawi dla domow-
ników. W Boże Narodzenie  
o 12.00 odprawi mszę  w Ar-
chikatedrze Warszawskiej. 
W Diecezji 

Warszawsko-Praskiej Bi-
skup Romuald Kamiński, 
ordynariusz diecezji, odpra-

wi uroczystą Pa-
sterkę w kościele 
pw. św. Marka 
Ewangelisty na 
Targówku. Z kolei bp Jacek 
Grzybowski, bp pomocniczy  
DW-P, odprawi Pasterkę w pa-
rafii Narodzenia Pańskiego 
na Witolinie. Z kolei w para-
fii Świętych Apostołów Jana 
i Pawła na Gocławiu Mszę 

Świętą pasterską o pół-

nocy odprawi biskup 
pomocniczy archidiecezji war-
szawskiej Michał Janocha. 
W Boże Narodzenie o 11.00 Bp 
Kamiński będzie przewodniczył 
Mszy Świętej w Katedrze War-
szawsko-Praskiej św. FLoriana 
i Michała Archanioła. Z kolei 

w drugi dzień świąt - Nie-
dzielę Świętej Ro-
dziny bp Kamiński 
o 12.00 odprawi 
mszę w parafii św. 
Rodziny na Zaciszu, 
a bp Jacek Grzybow-
ski w Konkatedrze 
Warszawsko-Praskiej 
na Kamionku. Poszcze-
gólne Msze Święte będą 
transmitowane przez 
media diecezjalne.

odnowienie przysięgiUroczystość Św. Rodziny
26 grudnia, drugi dzień świąt to także niedziela pierwsza niedziela po Bożym Narodzeniu – Uroczy-stość św. Rodziny. Dzień odnowie-nia przysięgi małżeńskiej

Praskie pasterki
Trzech biskupów na pasterce

Trzech biskupów odprawi pasterki 

w DW-P. Bp Romuald Kamiński na 

Targówku, bp Jacek Grzybowski na 

Witolinie, a bp AW Michał Janocha 

na Gocławiu „na górce”
małżeństwa na kamionkuKonkatedra, 13.00 w drugi dzień ŚwiątW niedzielę, 26 grudnia o godz. 13.00 bp Jacek Grzybowski pobło-gosławi małżeństwom i odprawi mszę św. w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku

święTa Bożego NarodzeNie w diecezjach
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rozkładów jazdy
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wyjąTkowy fesTiwal w promie kulTury

Szlakiem bardów na SaSkiej kępie

18 grudnia, w warszawie 
w promie kultury saska 
kępa odbył się V między-
narodowy festiwal pio-
senki szlakiem Bardów.

przewodniczącym 
jury festiwalu był 
znany i lubiany 
aktor teatralny, te-

lewizyjny i filmowy, aktor 
warszawskiego Teatru Ate-
neum – Krzysztof Tyniec. 
Ponadto w jury siedli też 
Sebastian Bujak jest  dy-
rektorem Wytwórni Mu-
zycznej MTJ.  AEvgen Mali-
novskiy to  Syberyjski Bard, 

polski aktor. Prezes Funda-
cji na rzecz zbliżania kultur 
Open Art. Marcin Kunicki 
jest dziennikarzrm, wielo-
krotnym jurorem ogólno-
polskich festiwali, znawcą 
i propagatorem piosenki 
literackiej.

Jury przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia:

1 miejsce – złotą statu-
etkę V Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Szla-
kiem Bardów. Nagrodę 
finansową w postaci 1 tys. 
EURO ufundowaną przez 
Stowarzyszenie SAWP. 
Dodatkowo 2 tys. zł, dzięki 

Urzędowi Dzielnicy Praga-
-Południe m.st. Warszawy 
oraz liczne nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
naszych partnerów. Zdoby-
ła je  Anna Kamińska wraz 
z zespołem Kilka Czułości 
w składzie: Emil Smar-
dzewski, Filip Turkowski.

2 miejsce – nagroda fi-
nansowa 1500 zł. Nagrody 
rzeczowe w postaci książek, 
zestawów płyt, albumów, 
upominków etc., oraz na-
granie, wydanie i promo-
cja singla dzięki Wytwórni 
Muzycznej MTJ. Zdobyła je 
Patrycja Mleczek.

3 miejsce – nagroda fi-
nansowa 1000 zł oraz na-
grody rzeczowe otrzymał 
Jacek Posielężny.

Jury przyznało też trzy 
równorzędne wyróżnienia, 
każde po 500 zł wraz z z ze-
stawami płyt, upominkami, 
gadżetami i innymi nagro-
dami rzeczowymi.  Zdobyli 
je Szymon Brucki, Justyna 
Sieniuć oraz Katka Goru-
nova. Gwiazdą wieczoru 
była legendarna olsztyńska 
formacja Czerwony Tuli-
pan, grająca nieprzerwanie 
od 1985 roku. Stefan Brzo-
zowski, Krystyna Świątec-

ka, Ewa Cichocka, Andrzej 
Dondalski i Andrzej Cza-
mara wykonali znakomi-
ty, pełen emocji i refleksji 
koncert. Przenieśli w nim 
słuchaczy w świat piękna 
i wrażliwości. Koncertowi 
towarzyszyła znakomita 
oprawa satyryczna, aktor-
ska i muzyczna, z perfek-
cyjnym akompaniamentem 
i wspaniałymi autorskimi 
piosenkami zespołu. Orga-
nizatorem Międzynarodo-
wego Festiwalu Piosenki 
Szlakiem Bardów jest Fun-
dacja Razem Dla Kultury.

(inf. pras.)

fot. m
at. pras.

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! 

REKLAMA
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Drogowcy wrócili 
z pracami na tzw. 
„obwodnicy Go-
cławia”. Trwa re-

mont ulicy Abrahama.
„Obwodnica Gocławia” 

to ulice Abrahama,  Meis-
snera i Umińskiego. Dwie 
ostatnie przeszły już re-
mont. Meissnera ma nową 
nawierzchnię. Drogowcy 
wprowadzili na obu uli-
cach zakaz zatrzymywania 
się przed przejściami dla 
pieszych, wyznaczyli  po 
pasie rowerowym i pasie 
do parkowa-
nia. Jak infor-
muje Zarząd 
Dróg Miej-
skich, teraz za-
częli pracować 
na ulicy Abra-
hama.  „Prace 
zaczęliśmy tu od wyciąga-
nia starych krawężników 
i kucia zbędnego asfaltu 
przy przejściach na wyso-
kości wlotu ul. Kapelanów 
Armii Krajowej” – infor-
muje ZDM. Prawe pasy 
obu jezdni drogowcy prze-
kształcają w pasy służące 
do postoju.

Na ul. Abrahama na do-
tychczasowych skrajnych 
pasach na obu jezdniach 
będzie 145 miejsc dla sa-
mochodów. W kilku miej-

scach trwa już układanie 
nowych krawężników 
i widać, gdzie przestrzeń 
parkowania ograniczą 
strefy wyłączone z ruchu. 
Drogowcy zapowiadają też 
poprawę bezpieczeństwa 
na przejściach dla pie-
szych bez sygnalizacji. Ja 
przypomina ZDM, między 
ulicami Fieldorfa „Nila” 
a Bora-Komorowskiego 
jest 5 podwójnych przejść, 
czyli przez dwie jezdnie. 
Audytorzy ZDM wzię-
li je pod lupę w ramach 

audytu bez-
p i e c z e ń s t w a 
ruchu dro-
gowego nie-
sygnalizowa-
nych przejść 
dla pieszych. 
Spośród nich 

aż 9 zostało ocenionych 
na 0, a jedno otrzyma-
ło 1 w 6-punktowej skali. 
Audytorzy zalecili m.in. 
właśnie zawężenie jezdni 
w ich rejonie do jednego 
pasa ruchu – przypomina 
ZDM.

Zmiany nie obejmą 
skrzyżowań z ulicami Fiel-
dorfa „Nila” i Bora-Komo-
rowskiego, które wypo-
sażone są w sygnalizację 
świetlną. 

(źródło:mat. pras. ZDM)

duże 
zmiany 
na 
abrahama

Sześć doświetlonych 
przejść oraz nowocze-
sne latarnie wzdłuż ca-
łej ulicy. Zarząd Dróg 

Miejskich chwali się wymianą 
oświetlenia na Ratuszowej na 
Pradze-Północ.

„Zakończyliśmy moderni-
zację oświetlenia na ul. Ra-
tuszowej. Stare betonowe la-
tarnie zastąpiliśmy nowymi 
słupami z ledowymi oprawa-
mi. o zmroku jest już jaśniej 
i bezpieczniej, a w skali roku 
będzie oszczędniej” – pisze 
Zarząd Dróg Miejskich. Jak 

informuje ZDM, nowe oświe-
tlenie drogowcy zamontowali 
wzdłuż całej ulicy. Usunęli 
58 wyeksploatowanych latar-
ni, które były już w bardzo 
złym stanie technicznym. 
W ich miejscu stanęło 57 no-
woczesnych słupów oświetle-
nia drogowego i  21 słupów 
oświetlenia chodnika. La-
tarnie zyskały 97 ledowych 
opraw.

Zdaniem drogowców inwe-
stycja poprawiła bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. Jest 
jaśniej, ma być oszczędniej.

Jak informuje ZDM, w ra-
mach wymiany oświetlenia 
na ul. Ratuszowej drogowcy 
doświetlili sześć przejść dla 
pieszych bez sygnalizacji. 
Dwie zebry na skrzyżowaniu 
z ul. Targową i po jednej przy 
wejściu do zoo, skrzyżowaniu 
z ul. Namysłowską oraz przy 
wlocie ul. Harnasie, a oprócz 
tego jedno przejście na skrzy-
żowaniu ulic Targowej i 11 Li-
stopada. ZDM wymienił też 
dwie szafy sterujące oświetle-
niem.

(źródło: ZDM, mat. pras.)

zNów pracują Na gocławiu

Nowe świaTła Na raTuszowej

ma być jaśniej 
i bezpieczniej

podczas interwencji policji 
w jednym z mieszkań na 
terenie Pragi-Północ pijany 
mieszkaniec lokalu zaata-

kował funkcjonariusza. 
 Jak relacjonuje Komenda Sto-
łeczna Policji, mieszkanka ulicy 
Markowskiej na Pradze od dawna 
znosiła przemoc ze strony part-
nera.  Agresywny mężczyzna znę-
cał się nad kobietą, bił ją, żądał 

pieniędzy na alkohol. Wg kobiety 
47-latek w gniewie demolował 
meble i przedmioty gospodarstwa 
domowego. W końcu jego partner-
ka nie wytrzymała. Wezwała poli-
cję. Patrol przyjechał na miejsce. 
47-latek nie reagował na obecność 
funkcjonariuszy, udawał, że śpi. 
Gdy usłyszał, że policjanci mają 
zamiar odizolować go od partnerki 
zaczął przeklinać, szarpał jednego 

z policjantów za mundur, próbując 
wypchnąć z mieszkania. Policjant 
natychmiast go obezwładnił – rela-
cjonuje policja.
Funkcjonariusze zatrzymali 47-latka. 
W poniedziałek mężczyzna usłyszał 
jednak zarzut naruszenia nietykalno-
ści cielesnej policjanta. Za to prze-
stępstwo 47-latkowi  grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności – infor-
muje policja.

fot. Policja

  laTami zNęcał się Nad parTNerką

odpowie za atak na policjanta

nowych miejsc 
dla samochodów 
powstanie 
na abrahama

145

47-latek odpowie za atak na policjanta

Są już nowe światła 
na Ratuszowej
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105 przypadków wścieklizNy

wściekł się Na widok parTNera Byłej żoNy

coraz więcej iNNych 
gatuNków, coraz 
więcej w stolicy

zadał straszliwy cios nożem

już 105 zwierząt zachoro-
wało na wściekliznę w wo-
jewództwie mazowieckim 
w tym roku. ostatnie trzy 
przypadki to kot w gminie 
siennica, kuna w gminie ce-
lestynów i lis w warszawie, 
w wawrze.

Coraz więcej przy-
padków wścieklizny 
na Mazowszu, coraz 
więcej w Warszawie. 

W grudniu na 10 odkrytych 
przypadków  weterynarz aż 6 
potwierdził w stolicy. Wście-
klizna dotarła na Pragę-Połu-
dnie, Wilanów, Wawer. Coraz 
częściej chorują zwierzęta 
inne niż lisy. W poprzednich 
miesiącach były pojedyncze 
przypadki. W tym miesiącu 
połowa – zachorowały 2 koty, 
2 kuny, sarna i 5 lisów.

103 w tym roku przypadek 
wścieklizny Wojewódzki Le-
karz Weterynarii potwierdził 
u padłego kota w miejscowo-
ści Starogród, Gmina Sienni-
ca, Powiat Miński. 104 przy-

padek weterynarz potwierdził 
u kuny w miejscowości Tabor 
(gm. Celestynów, w powiecie 
otwockim. 105. w Warszawie 
u lisa na Targówku.

W grudniu WLW odnoto-
wał już 10 przypadków wście-
klizny na Mazowszu, w tym 

aż 6 w Warszawie. Sarna przy 
ulicy Sytej w Wilanowie i lis 
przy Kosaścowej w Wawrze 
– te przypadki weterynarz 
potwierdził 2 grudnia.  10 
grudnia stwierdził zakaże-
nie u lisa przy ulicy Widocz-
nej w Wawrze, lisa na Koziej 

Górce na Pradze-Południe. 
Kota przy ulicy Technicznej 
w Wawrze. A 21 grudnia po-
twierdził zakażenie u lisa na 
Targówku.

Potwierdzone przypadki 
na Mazowszu to  kuna domo-
wa w Otwocku (2 grudnia), 

kot w Pionkach (10 grudnia), 
kot w Siennicy w powiecie 
mińskim (21 grudnia), kuna 
w miejscowości Tabor w gmi-
nie Celestynów, powiat otwoc-
ki (21 grudnia).

Dzielnice: Wawer, Weso-
ła, Targówek (część dzielnicy 
ograniczoną od zachodu ul. 
Radzymińską), Rembertów, 
Praga Południe, Wilanów mia-
sta stołecznego Warszawy,

W powiecie mińskim.Gmi-
ny: Dębe Wielkie, Halinów, 
Mińsk Mazowiecki, Siennica, 
Stanisławów, Latowicz. Mia-
sta: Halinów, Mińsk Mazo-
wiecki, Sulejówek). Powiaty: 
otwocki, garwoliński, kozie-
nicki, radomski, miasto Ra-
dom, zwoleński, wołomiński.

„Na terenie Warszawy za-
notowano przypadki wściekli-
zny u dzikich zwierząt i wol-
no żyjących kotów – ostrzega 
Miejski Ogród Zoologiczny. 
„Zachowaj ostrożność. Pilnuj 
swoich zwierząt. Zaszczep 
swojego pupila” – zachęcają 
pracownicy zoo.

przychodzenie do byłe-
go męża partnerki nie 
jest za dobrym pomy-
słem. Może się skoń-

czyć prawdziwą tragedią. 
Jak informuje Komenda 

Stołeczna Policji, do miesz-
kańca Ząbek przyszła była 
żona. Nie była sama – razem 
z nią był jej obecny, 42-letni 
partner. 54-letni eksmałżo-
nek nie zapałał sympatią do 
następcy. Panowie ostro się 
pokłócili. W pewnym mo-
mencie gospodarz wyjął nóż 

i ugodził nim młodszego 
mężczyznę. 42-latek padł na 
ziemię z raną kłutą. Jak in-
formuje Komenda Stołeczna 
Policji, na miejsce przyjechał 
patrol policji z komisariatu 
w Ząbkach i załoga pogoto-
wia ratunkowego. 42-latek 
wymagał pilnej pomocy. Ran-
nego mężczyznę ratownicy 
medyczni zawieźli do szpita-
la. Rana okazała się poważna. 
Pokrzywdzony przeszedł ope-
rację. Jak informuje Komen-
da Stołeczna Policji, funkcjo-

nariusze zatrzymali 54-latka. 
Sprawdzili jego stan trzeźwo-
ści. Okazało się, że mężczyzna 
był pijany. Miał 2,8 promila 
alkoholu w jego organizmie 
– relacjonuje policja. Spraw-
ca usłyszał zarzuty spowodo-
wania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu 42-latka. Sąd 
aresztował sprawcę na trzy 
miesiące. Mieszkańcowi Zą-
bek grozi kara pozbawienia 
wolności na okres nie krótszy 
od lat trzech – podsumowuje 
policja.

fot. Pixabay
fot. m
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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



Nowy Telegraf Warszawskigrudzień 202112 sport

mistrzowie Polski 
tracą mazowsze

koszmar legii, świeTNa ruNda radomiaka

radomiak radom był 
najlepszym mazowiec-
kim klubem jesienią tego 
roku! koszmarna runda 
legii, która znalazła się 
na przedostatnim miej-
scu w tabeli. oto ranking 
mazowieckich zespołów 
piłkarskich. 

przed sezonem ob-
s t a w i a l i b y ś m y 
w ciemno, że bro-
niąca tytułu Legia 

znajdzie się w czołówce 
tabeli, może straci trochę 
punktów przez grę w pu-
charach, ale grać będzie 
o mistrzostwo. Wisłę Płock 
umieścilibyśmy na miejscu 
w środku, może w drugiej 
części tabeli. A beniamin-
kowi z Radomia wróżyliby-
śmy grę o utrzymanie…

Miało być inaczej
Na przerwę zimową układ 

jest odwrotny. Radomiak 
zajmuje czwarte miejsce, 
ma tyle samo punktów co 
trzeci Raków. Jeśli w Ra-
domiu utrzymają formę, 
to wiosną realnie walczyć 
będą o puchary.

Wisła Płock jest raczej 
w środku, ale – w górnej 
części tabeli. „Nafciarze” 
zajmują miejsce szóste. Do 
lidera, czyli Lecha Poznań 

tracą punktów dwanaście. 
Do Radomiaka – sześć. Za 
to nad Wartą Poznań, naj-
wyżej sklasyfikowaną dru-
żyną ze strefy spadkowej 
płocczanie mają przewagę 
trzynastu punktów. Gra 
ekipy z Płocka także jest po-
wyżej przewidywań.

Dramat Legii
Prawdziwy dramat to po-

stawa Legii. Zespołu, który 
ze swoim potencjałem po-
winien regularnie wygry-
wać ligę. Co więcej – powi-
nien o tej porze już chłodzić 
szampana, a gdzieś pod 
koniec marca mieć zapew-
niony tytuł. Chodzi o klub, 
którego OBOWIĄZKIEM 
powinna być regularna gra 
w fazie grupowej pucha-
rów, a co kilka lat w Lidze 
Mistrzów. Na zimę Legia 
idzie zajmując siedemna-
ste, przedostatnie miejsce 
w tabeli. Ma na koncie pięć 
zwycięstw i trzynaście po-
rażek. Piętnaście punktów. 
Trzech trenerów, fatalna 
atmosfera, fatalna sytuacja. 
I nie jest na pierwszym 
miejscu nie tylko w Polsce. 
ale i w rankingu ekip z Ma-
zowsza. Nie zmieniłby tego 
też bilans bezpośrednich 
meczów mazowieckich ze-
społów – tu Radomiak ma 

punktów dziewięć – dwie 
wygrane z Legią (3:1 i 3:0), 
porażka z Wisłą 0:1, Wisła 
ma porażkę i wygraną z Le-
gią.

II liga: o utrzymanie 
w Siedlcach, Pruszkowie 
i Grodzisku

W I lidze nie ma drużyn 
z Mazowsza (i oby nie było 
w przyszłym sezonie, bo to 
oznaczałoby spadek Legii). 
Z kolei w lidze II najwyższe 
miejsce spośród mazowiec-
kich zespołów – trzynaste 
–  zajmuje Pogoń Siedlce. 
Tuż dalej jest Znicz Prusz-
ków, który zajmuje czterna-
ste miejsce, tuż nad strefą 
spadkową. Na miejscu pięt-
nastym, już w strefie spad-
kowej znajduje się Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki. To 
wszystkie mazowieckie eki-
py na centralnym szczeblu 
rozgrywek.

W III lidze czołówka Le-
gionovia, Świt, Polonia

W III lidze w grupie pół-
nocno-wschodniej pierwsze 
miejsce zajmuje Legiono-
via Legionowo, drugie Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki, 
trzecie Polonia Warszawa. 
Na szóstym miejscu w ta-
beli rozgrywki zajęła Legia 
II Warszawa, na siódmym 
Błonianka Błonie. Miejsce 
dziewiąte zajęła Broń Ra-
dom. Dziesiąty jest Ursus 
Warszawa, jedenasta Pi-
lica Białobrzegi. W walce 
o awans do II Ligi (awan-
suje tylko pierwszy zespół) 

liczy się Legionovia, Świt 
i Polonia. Pozostałe zespo-
ły są bezpieczne, spadek 
im nie grozi, ale awans jest 
mało prawdopodobny.

Ranking mazowieckich 
zespołów wygląda więc dziś 
następująco:
1. Radomiak – 4 miejsce w ta-

beli Ekstraklasy
2. Wisła Płock – 6 miejsce 

w tabeli Ekstraklasy
3. Legia Warszawa – 17 (przed-

ostatnie) miejsce w tabeli 
Ekstraklasy

4. Pogoń Siedlce – 13 miejsce 
w tabeli II ligi

5. Znicz Pruszków – 14 miejsce 
w tabeli II ligi

6. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
– 15 miejsce w tabeli II ligi 
(strefa spadkowa)

7. Legionovia Legionowo – li-
der III ligi grupy I

8. Świt Nowy Dwór Mazowiec-
ki – 2 miejsce w tabeli III ligi 
grupy I

9. Polonia Warszawa – 3 miej-
sce w tabeli III ligi grupy I

10. Legia II Warszawa – 6 miej-
sce w tabeli III ligi grupy I

11. Błonianka Błonie – 7 miejsce 
w tabeli III ligi grupy I

12. Broń Radom – 9 miejsce 
w tabeli III ligi grupy I

13. Ursus Warszawa – 10 miej-
sce w tabeli III ligi grupy I

14. Pilica Białobrzegi – 11 miej-
sce w tabeli III ligi grupy I

Prawdziwy dramat 
to postawa Legii. 
Zespołu, który ze 
swoim potencjałem 
powinien regularnie 
wygrywać ligę. Co 
więcej – powinien 
o tej porze już 
chłodzić szampana, 
a gdzieś pod 
koniec marca mieć 
zapewniony tytuł. 
Chodzi o klub, którego 
OBOWIĄZKIEM 
powinna być 
regularna gra w fazie 
grupowej pucharów, 
a co kilka lat w Lidze 
Mistrzów. Na zimę 
Legia idzie zajmując 
siedemnaste, 
przedostatnie miejsce 
w tabeli

fot. Freeim
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