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Kpt. rez. mgr Leszek Cieślak 

z Włocławka 
cz.4 

 

      Na temat wpływu czynników zewnętrznych na 

kształtowanie się tożsamości człowieka, z kpt. rez. mgr 

Leszkiem Cieślakiem z Włocławka rozmawia dr Ry-

szard Milewski 

PKPS 

Czarnków 
 

      Na temat działalności Całodziennego Klubu Se-

niora Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w 

Czarnkowie z prezesem Bogumiłą Jędrzejewską roz-

mawia dr Ryszard Milewski 
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Ciąg dalszy s.26 

Przed czym chroni 

immunitet 
sędziego i prokuratora??? 

 

      Na temat ochrony wynikającej z immunitetu sę-

dziowskiego i prokuratorskiego z bezpartyjnym czyn-

nym biegłym sądowym i ekspertem w zakresie: poli-

tyka, public relations, dziennikarstwo śledcze, prawo 

prasowe, prawo autorskie, etyka, etyka dziennikar-

ska, prawa człowieka (UE), manipulacja informacją, 

Tężnie solankowe 

INOWROCŁAW 
 

      Lecznicze wody solankowe w Inowrocławiu 

znane są od dawna. Z dobrodziejstw natury korzy-

stały i korzystają nie tylko osoby prominentne.  

      Istniejące obecnie tężnie solankowe w Inowro-

Ciekawostki ze świata PARYŻ 
Ciąg dalszy s.20 

Ciąg dalszy s.5 
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      Powitanie wiosny to dla 

uczniów wyjątkowe wydarzenie, do 

którego przygotowują  się przez 

dłuższy czas. Dzieci z wielką ocho-

tą i zaangażowaniem  brały udział 

w tworzeniu kolorowych strojów i 

innych atrybutów wiosny. 

      Tradycyjnie  21 marca ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Szamotułach wyruszyli  w barw-

nym korowodzie ulicami miasta na 

powitanie nowej pory roku. To 

czas, w którym przyroda budzi się 

po zimowym śnie do życia. My – 

mówi dyrektor SP2 Małgorzata 

Jagiełłowicz - tego dnia chcieliśmy 

obudzić Wiosnę. Pomysłowo i ko-

 

 

Dwójka z Wiosną 

Ciąg dalszy s.17 

      Małgorzata Jagiełłowicz jest 

absolwentką Wydziału Pedagogiki 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W czasie swojej pracy 

zawodowej nieustannie podnosiła 

swoje kwalifikacje: ukończyła pięć 

kierunków studiów podyplomo-

wych: 1/. Menedżer Oświaty. 2/. 

Nadzór pedagogiczny. 3/. Zarzą-

dzanie oświatą w jednostkach sa-

morządu terytorialnego w zrefor-

mowanym systemie edukacji. 4/. 

Historię i wiedzę o społeczeństwie. 

5/. Strategię pozyskiwania i zarzą-

dzania środkami Unii Europejskiej 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Po-

znaniu).  

      Jest specjalistą w zakresie tera-

pii pedagogicznej i oligofrenope- 

dagogiki. Realizowała program 

Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Wzmocnienie efektywności syste-

mu nadzoru pedagogicznego i oce-

ny jakości pracy szkoły. 

(dop.red.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek 

wita wiosnę 2017 razem z dziećmi. 
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      Co robił ojciec po powrocie z 

niemieckiej niewoli? 

      Krótko pracował przy regulacji 

Wisły. A potem pracował na prze-

ładunku w Wagańcu. 

      Praca ta polegała na przeładun-

ku towarów z wąskotorówki na 

normalny pociąg i odwrotnie. 

      Jak daleko jest Waganiec od 

Brachlina? 

      Wtedy były to bardzo blisko 

sąsiadujące ze sobą wioski. A obec-

nie łącznie z wioską Plebanka two-

rzą tzw. trójwieś. Tak ja to nazy-

wam. 

      A w jaki sposób ojciec trafił 

do regulacji Wisły i później do 

kolejnej pracy? 

      Każdy Polak w czasie okupacji 

musiał pracować, a jeśli nie znalazł 

dla siebie pracy to Niemcy wywozi-

li do pracy na terenie  Niemiec. 

      Kiedy ojciec był zmobilizowa-

ny? 

      Ojciec był zmobilizowany wraz 

z kilkoma innymi kolegami 07 

września 1939 roku. 

      I do czasu mobilizacji obsługi-

wał przejazd kolejowy? 

      Nie. 

      To co robił? 

      Został wyznaczony do prowa-

dzenia robót w Wagańcu przy prze-

budowie magazynu kolejowego na 

szpital. 

      I szpital powstał? 

      Nie. 

      Dlaczego? 

      Bo w dniu 04 września 1939 

roku Niemcy zbombardowali kole-

jowe transporty cywilne i wojsko-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Kpt. rez. mgr Leszek Cieślak 

z Włocławka 
cz.4 

Kpt. rez. mgr  Leszek 

Cieślak z Włocławka. 

Z lewej budynek gospodarczy dróżnika a z prawej budynek mieszkalny. Bardziej 

po prawej tory kolejowe Toruń—Kutno. Na wprost po lewej droga do Plebanki. 

Przejazd kolejowy obsługiwał dróżnik Józef Cieślak, ojciec Leszka Cieślaka.  
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we stojące na stacji w Wagańcu. 

Wówczas przekonało to polskie 

dowództwo, że wcześniej Niemcy 

wejdą do Wagańca, niż Polacy 

zdążą dokończyć budowę szpitala.  

      A kto brał udział przy pra-

cach przebudowy? 

      Do prac budowlanych polscy 

policjanci sprowadzali wielu 

mieszkańców Wagańca i okolicy. 

W tym znaleźli się mężczyźni na-

rodowości polskiej i niemieckiej. 

      I właśnie Niemcy w odróżnie-

niu od Polaków odmawiali wyko-

nywania wyznaczonych prac. 

      W jaki sposób wyglądała od-

mowa? 

      Byli obecni na wyznaczonych 

miejscach ale nie podejmowali 

pracy. Ojciec jako prowadzący te 

prace zmuszał ich do wyznaczo-

nych czynności, nawet musiał gro-

zić bronią. I wtedy Niemcy pozoro-

wali wykonywanie prac.  

      A co robili ci sami Niemcy po 

wkroczeniu wojsk niemieckich? 

      Chcieli się zemścić na ojcu. Ale 

ojca w tym czasie akurat nie było 

w domu, bo siedział w niemieckiej 

niewoli. 

      Natomiast ci sami Niemcy re-

gularnie przychodzili do nas do 

domu i ciągle pytali o ojca. Ich 

butność zmalała dopiero z chwilą 

powoływania ich do służby woj-

skowej i kierowania w front 

wschodni. 

      I na tym się skończyło? 

      Nie!!!  

      A co było dalej? 

      W 1943 roku jeden z tych 

Niemców przyjechał na urlop z 

frontu wschodniego, a dokładniej 

to po przegranej bitwie pod Stalin-

gradem. 

      Przyszedł wtedy do nas do do-

mu, ale była to wizyta zapowie-

dziana. Dlatego ojciec pełen obaw 

ubezpieczył się i poprosił sąsiada 

aby był uczestnikiem tego spotka-

nia. 

      Sąsiad wiedział w jakim celu 

ma być obecny? 

      Tak, oczywiście. Sąsiad wie-

dział i zgodził się brać udział w 

tym spotkaniu. 

      W jaki sposób zachowywał się 

Niemiec? 

      Niemiec zachowywał się nor-

malnie, czyli zupełnie poprawnie i 

nie wspominał nawet pracy w Wa-

gańcu. 

      Co było tematem podstawo-

wym w trakcie tego spotkania? 

      Niemiec opowiadał o walkach 

na froncie wschodnim o walkach z 

Rosjanami. 

      Ja byłem bardzo zainteresowa-

ny opowieściami, i nawet pytałem 

w jakim języku rozmawiają w dru-

żynie na froncie. Niemiec bardzo 

podkreślał, że nie jest zwykłym 

szeregowcem a jest dowódcą dru-

żyny.  

      Odpowiadając na moje pytania 

stwierdził, że tylko on jeden jest w 

tej drużynie Niemcem. Pozostali 

to: dwóch Ukraińców, Białorusin, 

Litwin, i dwóch Polaków.  

      W jaki sposób w drużynie 

niemieckiej znaleźli się Polacy? 

 

Cdn.  

Dziękuję za rozmowę: 

R.M. 

Wygląd obecny dawnego budynku dróżnika. Po likwidacji stanowiska dróżnika kolej sprze-

dała budynek dróżnika. Nowy właściciel budynek rozbudował według swego pomysłu. 
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reklama, prasoznaw-

stwo, dr Ryszardem 

Milewskim rozmawia 

Marian Nowak 

  

      Jakiego rodzaju 

ochronę zapewnia sę-

dziemu i prokuratoro-

wi immunitet? 

      Immunitet chroni 

sędziego i prokuratora 

przed odpowiedzialno-

ścią prawną, która może 

wynikać na przykład z 

decyzji podjętych nie-

zgodnie z obowiązują-

cym prawem w trakcie 

wykonywania pełnionej 

funkcji. 

      A tym samym, po-

zwala na podejmowanie 

właśnie decyzji w rażą-

cy sposób obrażających 

ustanowione prawo.  

      Zna pan redaktor 

przysłowie: Władza 

wypacza, a władza ab-

solutna wypacza abso-

lutnie? I właśnie takie 

wypaczanie absolutne 

obserwujemy w pol-

skim wymiarze spra-

wiedliwości pod osłoną 

immunitetu sędziow-

skiego i prokuratorskie-

go. 

      A może pan doktor 

bardziej zrozumiale 

wyjaśnić? 

      Sędzia i prokurator 

są urzędnikami pań-

stwowymi, tak samo jak 

każdy inny urzędnik. I 

tak samo jak każdy inny 

urzędnik państwowy i 

samorządowy wykonują 

pracę dla dobra społe-

czeństwa, czyli pań-

stwa. Mówiąc inaczej, 

sędzia i prokurator są w 

służbie społeczeństwa, 

czyli służą społeczeń-

stwu. Tak brzmi przynajmniej teo-

ria, prawem ustanowiona. 

      I tak samo jak każdy inny 

urzędnik państwowy i samorządo-

wy  w demokratycznym państwie 

sędzia i prokurator powinien odpo-

wiadać imiennie za swoje czyny 

wynikające z wadliwego wykony-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Przed czym chroni 

immunitet 

sędziego i prokuratora??? 

Dr Ryszard Milewski pod 

kierunkiem naukowym 

prof.zw.nauk prawnych dr 

hab. Bogdana Michalskie-

go napisał i obronił rozpra-

wę doktorską nt: 

„Problematyka prawno-

prasoznawcza tzw. dzien-

nikarstwa śledczego”. 

Przedstawił uwarunkowa-

nia prawne i metodologicz-

ne dziennikarstwa śledcze-

go, które w konstytucyj-

nym pojęciu sensu stricte 

nie istnieje a jest kultywo-

wane. Stopień naukowy 

doktora nauk humanistycz-

nych w zakresie nauk o 

polityce – w specjalizacji 

dziennikarstwo śledcze 

otrzymał 29 września 

2004r. na Wydziale Dzien-

nikarstwa i Nauk Politycz-

nych Uniwersytetu War-

szawskiego. 

      A wcześniej pod kie-

runkiem naukowym 

prof.dr hab. Haliny Satkie-

wicz napisał i obronił pra-

cę magisterską przedsta-

wiając sposoby stosowania 

manipulacji w przekazie 

wiadomości w massme-

diach i otrzymał na Wy-

dziale Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych Uni-

wersytetu Warszawskie-

go tytuł magistra dzienni-

karstwa. 

      Ukończył też różne 

kursy, m.in. kurs przygoto-

wujący do pracy w charak-

terze syndyka i nadzorcy 

sądowego. Cyklicznie 

uczestniczy też w szkole-

niach biegłych sądowych, 

organizowanych przez 

prezesów sądów okręgo-

wych. 

      Wykładał przedmioty: 

dziennikarstwo śledcze, 

współpraca z mediami, 

prawo autorskie, prawo 

prasowe, public relations, 

jest też biegłym sądowym i 

wykonuje ekspertyzy dla 

sądów i prokuratur w całej 

Polsce z zakresu: dzienni-

karstwa śledczego, prawa 

prasowego, prawa autor-

skiego, etyki dziennikar-

skiej, praw człowieka 

(UE). 

      Ekspert w zakresie: 

polityka, public relations, 

dziennikarstwo śledcze, 

prawo prasowe, prawo 

autorskie, etyka, etyka 

dziennikarska, prawa czło-

wieka (UE), manipulacja 

informacją, reklama, pra-

soznawstwo. 

      W redakcjach pracował 

na wszystkich etapach 

zawodu dziennikarskiego, 

był: fotoreporterem, dzien-

nikarzem, redaktorem, 

kierownikiem Oddziału 

Wielkopolskiego w Redak-

cji Gromada Rolnik Polski, 

redaktorem naczelnym i 

założycielem czasopisma 

lokalnego w Czarnkowie – 

dwutygodnika 

„Nadnoteckie Echa”. Pra-

cował w mediach: lokal-

nych, regionalnych, ogól-

nopolskich. 

      01 września 2012 

utworzył własne czasopi-

smo: Wieści Szamotulskie; 

i prowadzi jako redaktor 

naczelny. Czasopismo 

wydawane jest w wersji 

papierowej i internetowej  
www.wiesciszamotulskie.pl 

      Jako dziennikarz cza-

sopisma pt. „Forum Dzien-

nikarzy” wydawanego 

przez Zarząd Główny Sto-

warzyszenia Dziennikarzy 

Polskich w Warszawie 

napisał m.in. tek-

sty:  Dziennikarstwo – 

służba społeczeństwu i 

państwu, Dziennikarstwo 

śledcze a prawa człowieka, 

Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego podsłuchu-

je dziennikarzy? Prawo a 

messmedia (w opubliko-

wanym tekście przedstawił 

propozycje dokładnych 

zmian nowelizacyjnych, 

które należy wprowadzić 

niezwłocznie w ustawie 

prawo prasowe). 
 

(dop.red.) 
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wania pracy, jak również za czyny 

pozaprawne popełniane poza wyko-

nywaną pracą.  

      Ale tak jest w państwie demokra-

tycznym, a w Polsce jest inaczej. W 

Polsce sędziowie i prokuratorzy są 

chronieni immunitetem przed odpo-

wiedzialnością bezpośrednią. 

      Co to oznacza? 

      Oznacza to, że jeżeli na przykład  

sędzia celowo wyda wyrok niezgod-

ny z obowiązującym prawem, albo 

prokurator celowo umorzy śledztwo 

niezgodnie z ustanowionym prawem, 

to wyrok taki lub postanowienie 

można przede wszystkim zaskarżyć 

instancyjnie. A bardzo rzadko stosu-

je się ściganie imienne danego sę-

dziego lub prokuratora. A jeżeli już, 

to nie jest to takie łatwe. 

      Natomiast jeżeli inny urzędnik 

państwowy, nie będący sędzią ani 

prokuratorem, podejmie decyzję 

niezgodną z obowiązującym pra-

wem, to może być ścigany bezpo-

średnio. A jednocześnie nie wyklu-

cza to możliwości zaskarżenia in-

stancyjnego, na przykład do SKO 

(samorządowe kolegium odwoław-

cze). 

      Może pan doktor podać przy-

kład dotyczący sędziego? 

      Panie redaktorze, przykładów 

mogę panu podać bardzo dużo. 

      Wystarczy jeden przykład… 

     Wnioskodawczyni wniosła spra-

wę o zasiedzenie nieruchomości. 

Sędzia sądu rejonowego rozpoznają-

ca sprawę m.in.:  

1/. W wydanych protokołach i posta-

nowieniach wpisywała stronę nie 

biorącą udziału w rozprawach jako 

obecną i biorącą udział w rozpra-

wach.  

2/. Nie zapytała czy wnioskodawczy-

ni lub jej poprzedniczki zawierały 

umowy wynajmu nieruchomości. A 

z sobie znanych powodów i dla sobie 

znanych celów wpisała w wydanym 

postanowieniu, że wnioskodawczyni 

i jej poprzedniczki nie zawierały 

umów wynajmu nieruchomości.  

      Oczywiście twierdzenie w przed-

miotowym przypadku, że nie zawie-

rały umów wynajmu jest zwykłym 

oszustwem. 

3/. Wydane przez siebie postanowie-

nie skonstruowała z przepisanego 

półtorej strony tekstu z orzeczenia 

Sądu Najwyższego i z przepisanego 

z postanowienia Sądu Najwyższego 

kolejne półtorej strony, i do tego 

około strony napisała swojej wypo-

wiedzi. 

      I teraz proszę powiedzieć, czyją 

pracą było wydane postanowienie – 

Sądu Najwyższego czy sędzi sądu 

rejonowego? A jeżeli sędzi sądu re-

jonowego, to proszę powiedzieć, 

której dotyczyło sprawy, sprawy 

rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy 

czy sprawy rozpoznawanej przez 

sędzię sądu rejonowego?          

      Ale to jeszcze nie wszystko. 

Wnioskodawczyni zaskarżyła wyda-

ne postanowienie. A sąd drugiej in-

stancji podtrzymał wydane postano-

wienie w całości, i zaznaczył, że 

uznaje wydane postanowienie jako 

swoje. 

      I właśnie immunitet chroni sę-

dziego przed odpowiedzialnością 

karną wynikającą z oczywistej i ra-

żącej obrazy ustanowionego prawa. 

      A w przedmiotowym przypadku 

niewątpliwie doszło do oczywistej i 

rażącej obrazy ustanowionego pra-

wa.  

      A na podstawie jakich przesła-

nek sędzia wydaje wyrok? 

      Teoretycznie, to sędzia wydaje 

wyrok na podstawie swojej świado-

mości prawnej: swojej wiedzy praw-

nej, doświadczenia życiowego, roze-

znania w danej sprawie. 

      Ale życie dostarcza nam ciągle 

nowe przykłady z których wynika, że 

sędzia wydaje często wyrok na zasa-

dzie własnego kaprysu.  

      Czy sędziowie są weryfikowani 

okresowo z posiadanej wiedzy i 

umiejętności zawodowych? 

       Bardzo trafne pytanie. Teore-

tycznie tak. Ale trzeba pamiętać, że 

sędziego ocenia inny sędzia, który 

często postępuje w taki sam sposób 

jak oceniany. To i wynik ocenianych 

jest taki, jak całej sądownictwo. 

      Co pan doktor zmieniły w tym 

zakresie? 

      Funkcja sędziego jest bardzo 

odpowiedzialna i publiczna, dlatego 

sędzia do każdego wydanego wyroku 

i postanowienia powinien być zobo-

wiązany dołączyć swoje CV infor-

mujące strony procesu o odbytych 

szkoleniach, kursach, itp. Aby strony 

procesu mogły dowiedzieć się czy 

dany sędzia dysponuje aktualną wie-

dzą i umiejętnościami.  

      A wiedza uaktualniana jest jed-

nym z elementów składających się 

na sprawiedliwe orzecznictwo; za-

gwarantowane na przykład w 

art..45.ust.1.Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej. 

      Poza tym, sędzia powinien być 

zobowiązany do przechowywania 

wydanych wyroków i postanowień; 

aby można było sprawdzić czy 

orzecznictwo ma stabilne, czy labil-

ne.  

      I obowiązkowo powinna być 

wprowadzona kadencyjność. Czyli 

wybory powszechne na takich sa-

mych zasadach jak odbywają się 

wybory powszechne do parlamentu  

oraz samorządów.       

      Czy można sędzię z przykładu 

podanego przez pana doktora 

oskarżyć o oczywistą i rażącą ob-

razę ustanowionego prawa? 

      Teoretycznie można, ale to nie 

jest łatwa droga. Nie oznacza to jed-

nak, że mamy rezygnować z takiej 

możliwości, bo zaskarżenie wydane-

go wyroku drogą instancyjną nie 

wyklucza ścigania indywidualnego. 

      A sędziowie mówią, że immuni-

tet gwarantuje niezawisłość sę-

dziowska… 

      Niezawisłość przed czym? Przed 

odpowiedzialnością karną za oczy-

wistą i rażącą obrazą ustanowionego 

prawa? 

      Panie redaktorze, to dlaczego 

każdy inny urzędnik nie ma immuni-

tetu? Przecież na przykład kontynuu-

jąc pomysł z niezawisłością sędziow-

ską należałoby zapytać: Dlaczego na 

przykład burmistrz nie jest wyposa-

żony w immunitet? Przecież bur-

mistrz tak samo jak sędzia też jest 

urzędnikiem i podlega aktom praw-

nym i ma postępować tylko na pod-

stawie ustanowionych aktów prawa. 

I tak samo jak sędzia może dozna-

wać różne nieformalne naciski przy 

podejmowaniu decyzji. A decyzje 

musi podejmować tak samo jak sę-

dzia i prokurator dla dobra społe-

czeństwa i na podstawie: swojej wie-

dzy prawnej, doświadczenia życio-

wego, rozeznania w danej sprawie. 

      Komu ma służyć immunitet 

sędziowski i prokuratorski? 

      Bardzo trafne pytanie. Panie re-

daktorze immunitet sędziowski i 

prokuratorski ma służyć przede 

wszystkim nam wszystkim, czyli 

społeczeństwu. A nie ma chronić 

danego sędziego i prokuratora przed 

bezkarnością, przed brakiem odpo-

wiedzialności za czyn przestępczy 

dokonany na przykład w związku z 

wykonywaną pracą zawodową. 
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      Ale życie nas ciągle przekonuje, 

że tak nie jest jak być powinno. 

Życie podaje nam ciągle kolejne 

przykłady, że immunitet sędziowski 

tak samo jak prokuratorski nie 

chroni nas jako społeczeństwo 

przed różnego rodzajami nieformal-

nymi naciskami na danego sędziego 

i prokuratora. Tylko jest dokładnie 

odwrotnie.  

      Przykłady z życia wzięte wska-

zują, że immunitet pozwala danemu 

sędziemu i prokuratorowi wydać 

wyrok oraz postanowienie nie ma-

jące nic wspólnego z ustanowionym 

prawem.  

      To w jaki sposób można uka-

rać takiego sędziego czy prokura-

tora, skoro chroni GO immuni-

tet?  

      Powtarzam, to nie jest łatwa 

droga. Ale pomocny w tym miejscu 

jest na przykład zapis w ROZPO-

RZĄDZENIU MINISTRA SPRA-

WIEDLIWOŚCI z dnia 7 kwietnia 

2016 r. nowelizujący Regulamin 

wewnętrznego urzędowania po-

wszechnych jednostek organizacyj-

nych prokuratury. A mówiąc do-

kładniej to treść normy prawnej § 

111. 1. mająca brzmienie, cyt.: 

„Jeżeli w toku postępowania ujaw-

nią się wiarygodne okoliczności 

wskazujące na to, że czyn zabronio-

ny mógł być popełniony przez pro-

kuratora, sędziego, asesora prokura-

tury lub asesora sądowego, należy o 

tym powiadomić Wydział Spraw 

Wewnętrznych Prokuratury Krajo-

wej, który podejmuje decyzję w 

przedmiocie przejęcia postępowa-

nia. W przypadku podjęcia decyzji 

o przejęciu postępowania materiały 

w tym zakresie należy wyłączyć i 

przekazać niezwłocznie, drogą służ-

bową, do Wydziału Spraw We-

wnętrznych Prokuratury Krajowej. 

2. Jeżeli zachodzi potrzeba pocią-

gnięcia prokuratora do odpowie-

dzialności karnej, prokurator pro-

wadzący śledztwo, po dokonaniu 

niezbędnych czynności dowodo-

wych, występuje do prokuratora 

przełożonego o skierowanie do 

sądu dyscyplinarnego wniosku o 

zezwolenie na ściganie. 3. W razie 

przekazania sprawy innej jednostce 

na podstawie § 116 ust. 5, z wnio-

skiem o zezwolenie na ściganie 

występuje prokurator przełożony 

prokuratora prowadzącego śledz-

two; o skierowaniu wniosku o ze-

zwolenie na ściganie należy poin-

formować przełożonego dyscypli-

narnego prokuratora, którego doty-

czy ten wniosek.”  

      Ale niestety, przykłady z życia 

przekonują nas ciągle, że immunitet 

chroni sędziego i prokuratora przed 

zamierzoną nieprawidłową realiza-

cją ustanowionego prawa na które-

go straży ma stać właśnie sędzia i 

prokurator. 

      A w jaki sposób immunitet 

sędziowski i prokuratorski ma 

chronić nas jako społeczeństwo, 

skoro immunitet ma sędzia i pro-

kurator, a nie my jako społeczeń-

stwo? 

      Immunitet ma chronić nas jako 

społeczeństwo przed ewentualnymi 

naciskami na danego sędziego czy 

prokuratora, przy wydawaniu wyro-

ku oraz postanowienia. Chodzi o to, 

aby sędzia i prokurator był wolny 

przed różnego rodzaju nieformalny-

mi naciskami, które mogą powsta-

wać w celu wydania wyroku oraz 

postanowienia, zgodnego z oczeki-

waniem naciskającego.  

      Ale życie dostarcza ciągle nowe 

dowody, że pomysł z immunitetem 

zupełnie zawiódł. I w finale, immu-

nitet nie chroni nas jako społeczeń-

stwo, tylko chroni danego sędziego 

i prokuratora przed odpowiedzial-

nością karną za oczywistą i rażącą 

obrazę ustanowionych przepisów 

prawa w sferze orzeczniczej i przy 

przeprowadzaniu różnego rodzaju 

dochodzeń, śledztw, itp.  

      Ale mówiliśmy, że można do-

prowadzić do ukarania sędziego? 

      Tak, można. Przykładowo, z 

danych otrzymanych w styczniu 

2017 od rzecznika dyscyplinarnego 

sędziów sądów powszechnych wy-

nika, że w latach 2010-2015 prowa-

dzono postępowania dyscyplinarne 

łącznie dla 347 sędziów. I w tym  

samym czasie w stosunku do trzy-

nastu sędziów orzeczono karę zło-

żenia z urzędu.  

      No ale do ogólnej liczby sę-

dziów, czyli około dziesięciu tysię-

cy, jest to przysłowiowa kropla w 

morzu, dlatego ciągle czują się bez-

karni.  

      A dokładniej to przed czym w 

zasadzie chroni immunitet sę-

dziowski? 

      Tak jak powiedziałem. Immuni-

tet sędziowski chroni w zasadzie 

sędziego przed organami państwa w 

którego imieniu sędzia wydaje wy-

roki. Mówiąc inaczej: Immunitet 

chroni sędziego przed oskarżeniem, 

w przypadku gdy sędzia niedopeł-

nia obowiązków przekracza upraw-

nienia działa na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego przy 

wykonywaniu swojej pracy, czyli 

wykonuje pracę z oczywistą i rażą-

cą obrazą ustanowionego prawa. 

      Czy można powiedzieć, że 

wymiar sprawiedliwości w Polsce 

jest źle skonstruowany? 

      Wymiar sprawiedliwości w 

Polsce jest bardzo źle skonstruowa-

ny. I to jest twierdzenie powszech-

nie znane.  

      Nie wiem, czy pamięta pan re-

daktor, ale prof. Jerzy Stępień 

(sędzia i prezes Trybunału Konsty-

tucyjnego w latach 2006-2008) w 

programie TVP-INFO Na Żywo o 

godz 2100 dnia 02 lutego 2013r. 

powiedział: „Taki kształt prokura-

tury i sądów jaki mamy obecnie, 

jest taki jak był w latach pięćdzie-

siątych. Prokuratura jest źle skon-

struowana, należy zreformować 

całkowicie wymiar sprawiedliwo-

ści.” 

      Co chciałby pan doktor do-

dać, o co nie zapytałem? 

      Skoro życie dostarcza ciągle 

kolejne przykłady, że immunitet 

sędziowski i prokuratorski nie speł-

nia swojej podstawowej roli, tylko 

działa dokładnie odwrotnie, to po-

winien być zniesiony. I mam na-

dzieję, że obecny parlament wpro-

wadzi tak radykalne zmiany w wy-

miarze sprawiedliwości, że immu-

nitety sędziowskie i prokuratorskie 

zostaną zniesione. I wzorem państw 

demokratycznych takich jak na 

przykład Stany Zjednoczone Ame-

ryki Północnej (USA) wprowadzo-

na zostanie też kadencyjność sę-

dziów i prokuratorów oraz komen-

dantów policji.  

      Byłyby to, dwie najważniejsze 

zmiany rozbijające istniejącą kastę 

sędziowską, i wtedy można byłoby 

mówić o początku demokracji w 

Polsce. 

  

Dziękuję za rozmowę: 

M.N 
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      Spełniając prośbę naszych Czy-

telników i wcześniejszą naszą zapo-

wiedź, a przede wszystkim na pod-

stawie udzielonej zgody autora p. 

Jerzego Grzeszczuka eksperta inży-

niera haptenologa z Goleniowa 

publikujemy kolejny czwarty odci-

nek z książki pt. Haptenowe 

(antygenowe) działania organi-

zmów – przyczyna wielu zjawisk i 

chorób.  

      Książka wydana była w roku 

1998. A zainteresowanych zakupem 

książki informujemy, że nakład jest 

wyczerpany. Ale książka jest do-

stępna w czytelniach następujących 

bibliotek: 1) Biblioteka Narodowa 

w Warszawie, 2) Biblioteka Lekar-

ska w Warszawie 3) Biblioteka 

Pedagogiczna w Warszawie, 4) 

Biblioteka Uniwersytecka w War-

szawie, 5) Biblioteka Wojewódzka 

w Szczecinie. A także w Bibliote-

kach Uniwersyteckich w: 5) Kato-

wice, 6) Kraków, 7) Lublin, 8) 

Łódź, 9) Toruń, 10) Wrocław.  

     W dzisiejszym odcinku przedruk 

rozpoczynamy od strony 96, cyt.:  

„NAGŁA ŚMIERĆ NOWOROD-

KÓW 

 

      Na początku roku 1992 prof. dr 

n. med. Sergei N. Rumyantsev z 

Petersburga przysłał mi fragmenty 

dwóch naukowych publikacji:  

      Helmuta Althoffa o syndromie 

nagłej śmierci noworodków kar-

mionych piersią [51].  

      N.A. Biełokonia i współauto-

rów o problemie nagłej śmierci 

małych dzieci [52].  

     

     Wymienione publikacje bardzo 

mnie zainteresowały, bowiem nau-

kowcy na całym świecie starają się 

rozwiązać zagadkę syndromu na-

głej śmierci nie tylko noworodków.  

     W przemysłowo rozwiniętych 

krajach niespodziewana śmierć 

pojawia się bardzo często. Niespo-

dziewana śmierć zabiera osoby w 

pełni zdrowe, bez wcześniejszych 

objawów jakiejkolwiek choroby. 

Taka śmierć może nastąpić tylko w 

rezultacie nagłego zatrzymania pra-

cy serca. Niespodziewanie umiera 

większość mężczyzn w wieku 20-

64 lat.  

     Po zastanowieniu się nad treścią 

wyżej wymienionych publikacji 

doszedłem do wniosku, że dotych-

czasowa moja teoria rozwiązywała 

zagadkę syndromu nagłej śmierci 

tylko takich osób, których organi-

zmy produkują duże ilości przeciw-

ciał. Takie osoby często bywają 

silnie uczulone na hapteny w zapa-

chu niektórych osób.  

     Na podstawie lektury pierw-

szych wydań moich książek można 

było wysnuć błędny wniosek, że 

noworodkom i małym dzieciom nie 

zagrażają choroby z oddychania 

obcymi haptenami, bo przez trzy 

miesiące po urodzeniu organizmy 

nie produkują przeciwciał, a małe 

dzieci mają bardzo słabo rozwiniętą 

produkcję własnych przeciwciał.  

     Z treści przysłanych mi publika-

cji [51, 52] wynika jednak, że syn-

drom nagłej śmierci występuje nie 

tylko u osób z rozwiniętą produkcją 

przeciwciał, ale dość często wystę-

puje u noworodków karmionych 

piersią w wieku do kilku miesięcy.  

     Na podstawie wyników badań 

stwierdzono, że: 

Nagła śmierć noworodków (NŚN) u 

prawie 2/3 dzieci zdarza się w wie-

ku 2 do 4 miesięcy. 

      Większość badaczy zdołała 

określić narastanie częstości przy-

padków NŚN w chłodnych porach 

roku: 60-80% w okresie od paź-

dziernika (listopada) do marca 

(kwietnia), co świadczy o sezono-

wości występowania tego zjawiska.  

W 71% NŚN zdarza się podczas 

snu, 20% rano, a 9% w dzień.  

Wielka częstość NŚN przypada na 

dni wolne od pracy.  

      U dzieci kobiet wieloródek 

NŚN występuje częściej niż u pier-

wiastek. Na wzrost częstości NŚN 

wpływa także przerywanie ciąży.  

      Najczęściej NŚN występuje w 

domu własnym, cudzym lub w wa-

runkach pielęgnacji dziecka przez 

nianię.  

      Bardzo wysokie zagrożenie 

NŚN występuje w rodzinach za-

mieszkałych w trudnych warunkach 

mieszkaniowych, przy powierzchni 

mieszkalnej równej lub mniejszej 

od 2 metrów kwadratowych na jed-

nego członka rodziny. 

     Naukowcy nie potrafili dotąd 

ustalić przyczyn NŚN, natomiast 

wiedza o chemicznym oddziaływa-

niu ludzi pozwala w pełni wyjaśnić 

wszystkie zagadki wymienione w 

punktach 1 do 7.  

     Uważam, że przyczyną nagłej i 

niespodziewanej śmierci noworod-

ków może być oddychanie haptena-

mi, które są w zapachu niektórych 

osób.  

     Noworodek do trzeciego miesią-

ca życia nie produkuje własnych 

przeciwciał, ale po urodzeniu ma 

bardzo dużą ilość przeciwciał we 

krwi dlatego, że jest karmiony pier-

sią [24]. Wiadomo, że w początko-

wym okresie karmienia w mleku 

matki znajduje się znacznie więcej 

przeciwciał niż w jej krwi. Wiado-

mo, że jelita noworodków przez 

kilka miesięcy po urodzeniu  są 

bardzo cienkie i przepuszczalne dla 

przeciwciał klasy IgG, a nawet dla 

niektórych przeciwciał klasy IgA. 

Jeśli wymienione przeciwciała nie 

szkodzą noworodkowi, to noworo-

dek jest zdrowy i ma we krwi bar-

dzo duże ilości takich samych prze-

ciwciał jak karmicielka.  

     A teraz w kolejności wyjaśnię, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 

cz.4 
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dlaczego NŚN występuje w oko-

licznościach opisanych w punktach 

1-7.  

      U prawie 2/3 dzieci NŚN wy-

stępuje w wieku 2-4 miesięcy dlate-

go, że noworodki przez kilka mie-

sięcy po urodzeniu nie produkują 

własnych przeciwciał. W zależności 

od grupy krwi noworodka, przeciw-

ciała naturalne (klasy IgA i IgM) 

anty-A, anty-B i anty-Le pojawiają 

się zwykle w trzecim miesiącu po 

urodzeniu. Jeśli noworodek bez 

przerwy przebywa w źle wietrzo-

nym mieszkaniu, w którym przeby-

wają wydalacze haptenów A lub B 

lub Le, to te hapteny drogą wziew-

ną wnikają do krwi noworodka i 

mogą przylepiać się do jego erytro-

cytów. Jednakże tak długo, dopóki 

noworodek nie posiada własnych 

przeciwciał anty-A lub anty-B lub 

anty-Le, tak długo jest on zdrowy. 

Ale gdy tylko organizm noworodka 

zacznie produkować naturalne prze-

ciwciała anty-A lub anty-B lub anty

-Le, to zlepiają one erytrocyty 

opłaszczone antygenami A lub B 

lub Le; następuje zatykanie prze-

pływu krwi w naczyniach włosowa-

tych i może nastąpić śmierć. Tak 

więc przypadki NŚN zdarzają się 

najczęściej w trzecim (między dru-

gim a czwartym) miesiącu życia, bo 

wtedy pojawiają się naturalne prze-

ciwciała.  

      NŚN może również nastąpić 

wcześniej, nawet po urodzeniu, 

bowiem noworodki karmione pier-

sią mają we krwi takie same prze-

ciwciała jak karmicielka i w począt-

kowym okresie życia mogą być 

silnie uczulone na takie same hapte-

ny jak karmicielka. Przyczyną NŚN 

może być także oddychanie hapte-

nami w zapachu niektórych osób, 

które pielęgnując noworodka przy-

tulają go do siebie. Noworodek nie 

potrafi oddalić się od swego opie-

kuna, dlatego za zbyt bliski kontakt 

z nim płaci niekiedy utratą życia.  

      W tym miejscu warto nadmie-

nić, że jeśli matka zmarłego nagłą 

śmiercią noworodka  ma takie same 

przeciwciała jak noworodek, to 

matka także może być podatna na 

chorobę lub nagłą śmierć z powodu 

oddychania haptenami osób, w któ-

rych bliskości przebywa w źle wie-

trzonym mieszkaniu. Dziecko 

      Jerzy Grzeszczuk, rok urodze-

nia 1939. Matura w 1957, Techni-

kum Budowy Maszyn w Elblągu. 

1957-60 pomocnik tokarza w Za-

kładach Mechanicznych im. Gen. 

Karola Świerczewskiego w Elblą-

gu. 1960-61 zasadnicza służba woj-

skowa. 1961-1963 nauka w Oficer-

skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, 

tytuł pilota w stopniu podporuczni-

ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż-

szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w 

Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 

W roku 1983 zwolniony ze służby 

wojskowej w stopniu majora. 

      Od 1981 zainteresowania biolo-

gią molekularną. Autor dwóch wy-

nalazków (linijka z podziałkami 

krotności jednostek miary układu 

SI oraz podwozie do wózka dzie-

cięcego przystosowanego do jazdy 

po schodach).  

      Udział w 24 konferencjach nau-

kowych w Polsce i za granicą. Au-

tor czterech  publikacji naukowych 

o toksycznym działaniu ludzi: 

  

1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.: 

"Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro-

syjskim). Chimija i Żizń. Akademia 

Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń 

1990. 1, strony: 34-37. 

  

2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.: 

"Pathogenic Effects of the Hu-

man Chemical Biofield". Medical 

Hypotheses. Churchill Livingstone 

of Edinburgh, London, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Syd-

ney and Toronto. 1995; 45, 1: 94-

98. 

  

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens 

as a Possible Cause of Sudden 

Death of Previously Healthy 

Adults and Infants and of Diseas-

es and Phenomena Linked to Tis-

sue Ischemia". Medical Hypothe-

ses. Churchill Livingstone of Edin-

burgh, London, New York, Phila-

delphia, San Francisco, Sydney and 

Toronto. 1997; 49, 525-527.  

  

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Rea-

son for the 'Fatal Vision' of the 

Famous American Surgeon Jef-

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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umiera, bo nie może się oddalić od 

siewcy szkodliwych dla niego hap-

tenów, natomiast matka może unik-

nąć śmierci, bo matka może się 

oddalić od źródła zagrożenia.. Jeśli 

źródłem zagrożenia jest mąż, to 

żona jest podatna na rozmaite cho-

roby, co może „odpychać” ją od 

męża i powodować rozpad pożycia 

małżeńskiego.  

      Większość przypadków NŚN 

(60-80%) zdarza się w chłodnych 

porach roku w okresie od paździer-

nika (listopada) do marca 

(kwietnia) dlatego, że w tym okre-

sie noworodki przebywają często w 

zamkniętych i źle wietrzonych 

mieszkaniach, gdzie w powietrzu 

nagle pojawiają się wielkie ilości 

haptenów groźnych dla życia dane-

go noworodka.  

      NŚN w 71% zdarza się podczas 

nocnego snu dlatego, że podczas 

nocy w mieszkaniu przebywa zwy-

kle wiele osób. Hapteny w zapachu 

niektórych osób mogą być groźne 

dla życia noworodka.  

      Wielka częstość NŚN przypada 

podczas dni wolnych od pracy dla-

tego, że w te dni ludzie albo nie 

wychodzą z domu albo przyjmują 

gości albo idą z wizytą do znajo-

mych. W mieszkaniu robi się tłocz-

no. Zapomina się o otwarciu okna. 

W takich warunkach w pobliżu 

noworodka mogą się nagle pojawić 

wielkie ilości haptenów dla niego 

szkodliwych.  

      NŚN występuje częściej u dzie-

ci kobiet wieloródek niż u pierwia-

stek dlatego, że wieloródki oraz 

kobiety, które przerywały ciążę 

bywają silnie immunizowane ludz-

kimi antygenami czyli mają bardzo 

duże ilości przeciwciał, które z mle-

kiem przekazują noworodkowi, 

uczulając go silnie na ludzkie hap-

teny.  

      Kobiety pierwiastki najczęściej 

nie są silnie immunizowane ludzki-

mi antygenami czyli nie mają tak 

dużo przeciwciał jak wieloródki, 

dlatego dzieci pierwiastek są rza-

dziej uczulone na obce hapteny niż 

dzieci wieloródek.  

      NŚN najczęściej następuje w 

domu własnym lub cudzym lub w 

warunkach pielęgnacji dziecka 

przez nianię dlatego, że w domu 

pojawia się siewca haptenów szko-

dliwych dla danego noworodka. 

Często niania bywa wydalaczem 

haptenów groźnych dla życia dane-

go noworodka. 

      Bardzo wysokie zagrożenie 

NŚN w rodzinach zamieszkałych w 

trudnych warunkach mieszkanio-

wych występuje dlatego, że w za-

tłoczonym i źle wietrzonym miesz-

kaniu powietrze zawiera duże ilości 

haptenów, które szkodzą noworod-

kowi, a niekiedy zagrażają jego 

życiu.  

     Należy wnioskować, że osoby 

opiekujące się noworodkiem po-

winny uważać, żeby mu nie zaszko-

dzić swoimi haptenami w zapachu. 

Występowaniu syndromu nagłej 

śmierci noworodków można zapo-

biegać w taki sam sposób jak cho-

robom haptenowym u osób doro-

słych.  

      Chcę w tym miejscu poinformo-

wać czytelników, że w grudniu 

1997 r. naukowe pismo angielskie 

MEDICAL HYPOTHESES (49) 

525-527 opublikowało moją pracę o 

przyczynie nagłej śmierci uprzed-

nio zdrowych osób dorosłych i no-

worodków [46]. Jednakże wiado-

mości zawarte w tej książce są nie-

co poprawione.  

 

      STWARDNIENIE ROZSIA-

NE (SM)  

 

      Z dotychczas przeprowadzo-

nych badań naukowych nad przy-

czynami stwardnienia rozsianego, 

nazywanego krótko SM, wynika że:  

Choroba SM jest zaliczana do cho-

rób autoimmunizacyjnych [11]. 

Własne przeciwciała zlepiają się z 

białkami osłonek włókien nerwo-

wych. W ten sposób następuje atak 

własnych przeciwciał na własne 

białka. Nie było wiadomo, dlaczego 

przeciwciała przylepiają się do wła-

snych osłonek włókien nerwowych.  

Osoby z grupą krwi 0 chorują na 

SM częściej niż osoby z innymi 

grupami krwi [39].  

      Pierwsze objawy SM występują 

najczęściej pomiędzy 20 a 40 ro-

kiem życia, nieco wcześniej u ko-

biet niż u mężczyzn [40].  

      Częściej na SM chorują kobiety 

niż mężczyźni (proporcja 3:1) [41].  

Choroba SM występuje bardzo 

rzadko w rejonach ciepłych, blisko 

równika [41]. 

      W rejonach chłodnych w pół-

nocnych i południowych szeroko-

ściach geograficznych SM jest sze-

roko rozpowszechnione (30 do 80 

przypadków na 10.000 ludności) 

[41].  

      Uderzającym wyjątkiem jest 

Japonia, ponieważ niektóre rejony 

leżą w szerokościach geograficz-

nych, gdzie powinna występować 

zwiększona częstość zachorowań, 

jednak SM rzadko występuje w 

Japonii, około 2 przypadki na 

10.000 ludności [41].  

      Cyganie, chociaż mieszkają w 

rejonach o wysokiej zachorowalno-

ści na SM, wykazują niezwykle 

niską zachorowalność [41].  

      Choroba SM występuje sezono-

wo. Według badań duńskiego auto-

ra Bisgarda z 1990 r. 76% obo-

strzeń występowało w miesiącach 

zimowych [103]. 

 

      Do chwili obecnej nie potrafio-

no naukowo wytłumaczyć, dlacze-

go tak się dzieje, jak to wymieniono 

w punktach od 1 do 9. Natomiast 

wiedza o uczuleniu na antygeny 

ludzi, zwierząt, roślin, mikrobów i 

przedmiotów pozwala na udzielenie 

frey MacDonald" w: Tymieniecka 

A.T. (redaktor): „The origins of 

life”. World Institute for Advanced 

Phenomenological Research and 

Learning. Kluwer Academic Pub-

lishers. Dordrecht, Boston, London. 

Analecta Husserliana LXVI, 349-

355. 2000. 

        

      Wymienione trzy prace [2, 3, 4] 

opublikowane były w języku angiel-

skim, bo naukowcy na całym świe-

cie porozumiewają się językiem 

angielskim. Dostęp do publikacji 

jest przez internet. 

      Poza tym, Jerzy Grzeszczuk 

wydał kilka książek w języku pol-

skim. Wszystkie są dostępne w Bi-

bliotece Narodowej w Warszawie 

oraz w bibliotekach uniwersytec-

kich.   

      Od roku 2002 prowadzi własny 

Instytut Haptenologii – pierwszy 

w świecie. 

(red.)  

http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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pełnej odpowiedzi na wszystkie 

wyżej wymienione zagadki.  

Oto odpowiedzi:  
      Własne przeciwciała zlepiają 

się z białkami osłonki włókien ner-

wowych dlatego, że we krwi poja-

wiają się obce hapteny, które po-

średniczą w sklejaniu białka osłon-

ki z przeciwciałem. Żeby takie 

sklejanie nastąpiło, to obce hapteny 

muszą być dopasowane kształtem 

zarówno do miejsc chwytnych 

przeciwciał jak i do grup atomów 

na osłonce włókien nerwowych 

(ryc. 11.6). 

      Obce hapteny napływają do 

krwi najczęściej drogą wziewną 

albo przez łożysko podczas ciąży. 

Także mikroorganizmy, które żyją 

na zranionej skórze i we wnętrzu 

człowieka mogą wprowadzać do 

krwi hapteny szkodliwe dla nosicie-

la tych mikroorganizmów.  

      Osoby z zerową grupą krwi 

zapadają na SM częściej niż osoby 

z innymi grupami krwi dlatego, że 

osoby z zerową grupą krwi mają 

naturalne przeciwciała anty-A i 

anty-B czyli są w sposób naturalny 

uczulone aż na dwa rodzaje ludz-

kich haptenów. Dla osób z zerową 

grupą krwi najczęściej szkodzą 

hapteny w zapachu wydzielaczy 

antygenów A i B.  

      W porównaniu do osób z zero-

wą grupą krwi, osoby z grupą krwi 

A mają naturalne przeciwciała anty

-B, zatem są w sposób naturalny 

uczulone na tylko jeden rodzaj 

ludzkich haptenów. Osoby z grupą 

krwi B mają naturalne przeciwciała 

anty-A, zatem są w sposób natural-

ny uczulone tylko na jeden rodzaj 

ludzkich haptenów.  

      W pozostałych przypadkach 

zdarza się, że wydalacze haptenów 

Lea, Leb, I, Sda, H, mogą szkodzić 

osobom, które mają odpowiednie 

przeciwciała.  

      Pierwsze objawy SM występują 

najczęściej między 20 a 40 rokiem 

życia dlatego, że w tym przedziale 

wieku ludzie łączą się w pary ko-

chanków, które intensywnie oddy-

chają swoimi haptenami. W parach 

kochanków najczęściej kobieta jest 

nieco młodsza od mężczyzny, dla-

tego kobiety nieco wcześniej niż 

mężczyźni zapadają na SM.  

      Częściej na SM chorują kobiety 

niż mężczyźni dlatego, że podczas 

ciąży kobiety często ulegają zatru-

ciu haptenami płodu. Objawy przy 

SM są identyczne z objawami za-

trucia ciążowego. Ponadto kobiety 

ulegają immunizacji ludzkimi anty-

genami podczas skomplikowanych 

porodów i poronień. Z chwilą im-

munizacji u kobiety pojawia się 

odpornościowe uczulenie na hapte-

ny w zapachu dziecka i męża. Ko-

biety podczas kontaktów seksual-

nych są biorcami spermy, która 

zawiera wielkie ilości antygenów 

[24]. Ponadto kobiety-gospodynie 

domowe większość czasu spędzają 

w źle wietrzonych mieszkaniach, 

gdzie w powietrzu może być duże 

stężenie rozmaitych haptenów.  

      W ciepłych rejonach, blisko 

równika SM występuje rzadko dla-

tego, że w gorącym klimacie ludzie 

całymi rodzinami mieszkają w 

przewiewnych szałasach. Chłodząc 

się używają wachlarzy, dlatego 

podczas oddychania wprowadzają 

do krwi znikome ilości obcych hap-

tenów. W takich warunkach nawet 

osoby uczulone na ludzkie antyge-

ny rzadko chorują na SM.  

      W chłodnych rejonach SM jest 

szeroko rozpowszechnione dlatego, 

że w chłodnym klimacie ludzie 

całymi rodzinami przebywają długo 

w szczelnych i źle wietrzonych 

mieszkaniach, gdzie stężenie ob-

cych haptenów w powietrzu jest 

duże. W takich warunkach podczas 

oddychania ludzie wprowadzają do 

krwi duże ilości obcych haptenów i 

dlatego często chorują na SM.  

      O życiu Japończyków dowie-

działem się z książki J. Rubach-

Kuczewskiej pt. Życie po japońsku 

[38]. Japończycy nigdy nie przy-

wiązywali wagi do mieszkania. Ze 

względu na częste trzęsienia ziemi 

traktowali mieszkanie jako tymcza-

sowe schronienie między jednym a 

drugim kataklizmem. Przez byle 

jakie ścianki z papy, siatki, gipsu i 

tapet przenika wiatr. Japończycy 

niesłychanie dbają o czystość oso-

bistą. Codziennie przed pójściem 

spać starannie myją całe ciało my-

dłem pod prysznicem, a następnie 

całymi rodzinami moczą się w pod-

grzewanych basenikach z gorącą 

wodą. Podczas moczenia się w go-

rącej wodzie człowiek silnie się 

poci i zostawia w wodzie znaczną 

część swoich haptenów. W ten spo-

sób czysty człowiek w małym stop-

niu szkodzi bliźnim swoim zapa-

chem. Japończycy lubią oddychać 

świeżym powietrzem, dlatego uży-

wają wachlarzy, lubią otwarte okna 

w mieszkaniach i środkach trans-

portu. W pociągach pomimo upału i 

tłoku nigdy nie ma zaduchu, woni 

spoconych ciał i odrażającego ludz-

kiego fetoru. Każdego ranka Japoń-

czycy piorą swoje rzeczy osobiste, 

w których spali. Wyprane rzeczy są 

pozbawione haptenów. Zamiłowa-

nie do czystości sprawia, że Japoń-

czycy rzadko chorują na SM.  

      Cyganie wykazują niezwykle 

małą zachorowalność na SM dlate-

go, że Cyganie od wieków prowa-

dzą wędrowny tryb życia. Lubią 

przyrodę i świeże powietrze, unika-

ją życia w dusznych pomieszcze-

niach, co zapobiega zachorowaniu 

na SM i znakomicie wpływa na 

dobre samopoczucie.  

      Obostrzenia choroby następują 

podczas zimy dlatego, że w zimie 

ludzie przebywają przeważnie w 

grupach w pomieszczeniach za-

mkniętych, które są źle wietrzone i 

w powietrzu znajduje się dużo 

ludzkich haptenów.  

     Nadmieniam, że w wymienio-

nych wyżej punktach 1 do 9 poda-

łem, iż najczęściej choroba SM ma 

ścisły związek z uczuleniem na 

ludzkie rozpuszczalne w wodzie 

antygeny (hapteny), jednakże wie-

lokrotnie stwierdziłem, że przy 

podejrzeniu antygenów A, B i H 

jako sprawców choroby nie zawsze 

udawało się stwierdzić obecności 

naturalnych przeciwciał anty-A, 

anty-B, anty-H u osób chorych. 

Dopiero w roku 1996 dowiedziałem 

się, że w wodzie ludzi oprócz anty-

genów A, B, H są także rozpusz-

czone antygeny (hapteny): Lea, Leb, 

Sda oraz I, które mogą powodować 

choroby haptenowe. Silne uczule-

nie na antygeny ludzkie najczęściej 

pojawia się po immunizacji.  

     Choroba SM może mieć także 

związek z uczuleniem na hapteny 

zawarte w zapachu zwierząt, roślin 

i mikrobów. Jest także prawdopo-

dobne, że chorobotwórcze antygeny 

mogą przenikać do krwi drogą po-

karmową przy spożywaniu potraw 
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z niektórych zwierząt albo roślin. 

W takim przypadku należałoby po 

obostrzeniu choroby zastanowić 

się, jakie potrawy zostały wcześniej 

spożyte. W profilaktyce SM należa-

łoby unikać tych potraw.  

     Pragnę także nadmienić, iż nie 

tylko ja jestem wyrazicielem poglą-

du, że choroba SM jest najczęściej 

powodowana uczuleniem na ludz-

kie antygeny rozpuszczalne w wo-

dzie. Podobny pogląd przedstawił 

także Tadeusz Marcinkowski w 

swojej pracy pt. „Stwardnienie roz-

siane (SM) a zjawiska odporności 

(w nowym oświetleniu)” [53].  

 

PRZYKŁADY SM 

 

Poniżej opisano przykłady, które 

pozwalają zorientować się w sposo-

bach ustalenia źródła haptenów 

szkodliwych dla danej osoby. W 

kilku przykładach choroba ustąpiła 

całkowicie lub nastąpiła tak wielka 

poprawa zdrowia, że dawniej cięż-

ko chory jest obecnie na tyle zdro-

wy, że może przejawiać niemal peł-

ną aktywność życiową. Radykalna 

poprawa zdrowia po zerwaniu kon-

taktu ze źródłem szkodliwych hapte-

nów nastąpiła u osób opisanych w 

następujących przykładach: 

„Uciekła przed chorobą”, 

„Turysta”, „Mieszkała z koleżan-

kami”, „Prezesi towarzystw 

stwardnienia rozsianego”. Osoby 

opisane w tych tekstach nie były 

świadome tego, że zerwanie kontak-

tu ze źródłem szkodliwych hapte-

nów spowodowało wyzdrowienie. 

Natomiast w rozdziale 9. w tekście 

„Barwy i dźwięki” opisane jest 

wyzdrowienie Barbary, która sama 

przekonała się o chorobotwórczym 

działaniu ludzi. Mając świadomość 

źródła zagrożenia, Barbara podjęła 

decyzję zerwania bliskich kontak-

tów z osobą, której „biopole” do-

prowadzało ją do ciężkiej choroby.  

 

UCIEKŁA PRZED SM   

 

Zamężna kobieta. W końcowym 

okresie ciąży wystąpiło silne zatru-

cie ciążowe. Poród odbył się cesar-

skim cięciem. Zachorowała na 

stwardnienie rozsiane po porodzie. 

Leczyła się w klinice i według jej 

przekonania lekarze zatrzymali 

postępy choroby, a leczenie sanato-

ryjne umożliwiło jej powrót do 

pełni zdrowia.  

     Ja natomiast dowiedziałem się, 

że wkrótce po wystąpieniu choroby 

ta kobieta się rozwiodła i żyje sa-

motnie. Mąż wyprowadził się, za-

bierając ze sobą dziecko. Grup krwi 

kobiety, dziecka i byłego męża nie 

udało się ustalić, ale wystąpienie 

zatrucia ciążowego może świad-

czyć, że kobieta miała naturalne 

przeciwciała do haptenów płodu, a 

płód odziedziczył po ojcu cechę 

wydzielania antygenów 

(haptenów).  

     Cesarskie cięcie spowodowało, 

że krew płodowa przedostała się 

przez ranę do krwi matki i mogła 

nastąpić silna immunizacja. Z 

chwilą immunizacji kobieta silnie 

uczuliła się na hapteny w zapachu 

dziecka i męża. Bliskość organi-

zmów męża i dziecka doprowadziła 

ją do choroby SM i do nieudanego 

pożycia małżeńskiego, zakończone-

go rozwodem. Z chwilą odejścia 

Rysunek 27: Japończycy niesłychanie dbają o czystość osobistą. Codziennie przed pójściem spać starannie 

myją całe ciało mydłem pod prysznicem, a następnie całymi rodzinami moczą się w podgrzewanych baseni-

kach z gorącą wodą [38].  
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męża i dziecka kobieta przestała 

oddychać chorobotwórczymi dla 

niej haptenami, dlatego wyzdrowia-

ła.  

 

ZAGRZYBIONY DOM 

 

Kobieta zamężna, ma dwoje dzieci. 

Mieszkają na wsi. Podczas pierw-

szej ciąży czuła się dobrze. Poród 

odbył się normalnie, bez komplika-

cji. Dziecko zdrowe. Podczas dru-

giej ciąży także czuła się dobrze, 

ale na wszelki wypadek poszła do 

miejscowego lekarza, który po-

twierdził ciążę i zapisał jej jakieś 

zastrzyki i leki.  

     Lekarz znany był z tego, że wy-

magał od pacjentów ścisłego prze-

strzegania jego wskazówek doty-

czących leczenia. Jeśli pacjent nie 

przestrzegał zaleceń, a po pewnym 

czasie znów zwrócił się do niego, to 

lekarz robił awanturę. Znając za-

chowanie lekarza, kobieta do końca 

ciąży przyjmowała zalecone przez 

niego zastrzyki i leki.  

     Poród odbył się w szpitalu, bez 

komplikacji. Dziecko zdrowe.  

     Po powrocie do domu kobieta 

poczuła się źle. Zwróciła się do 

miejscowego lekarza. Ten zapisał 

jej jakieś leki i zalecił leżeć w łóż-

ku. Od tego czasu następowało 

stopniowe pogorszenie jej stanu 

zdrowia. Miała trudności w chodze-

niu. Leczenie nie pomagało. Rozpo-

znano stwardnienie rozsiane.  

     Odwiedziłem tą kobietę w jej 

domu. Cała rodzina ma grupy krwi 

A1 Rh+. Kobieta nie miała przeta-

czanej obcej krwi. Podczas poro-

dów nie było silnego krwawienia 

łożyskowego. Poronień także nie 

miała, dlatego jest mało prawdopo-

dobne (chociaż nie wykluczone), że 

mogła ulec immunizacji czyli uczu-

liła się na jakieś hapteny w zapachu 

dzieci i męża. Mogły to być hapte-

ny: Lea, Leb, Sda, I.  

     --- Niezrozumiałe było postępo-

wanie lekarza, który po stwierdze-

niu  ciąży u zdrowej kobiety zapisał 

jej leki i zastrzyki. 

     --- Rodzina mieszka w domu, 

który ma 150 lat. Na ścianach wy-

stępują grzyby pleśniowe. Podłogi 

są zbutwiałe, a w powietrzu czuje 

się bardzo nieprzyjemny zapach 

substancji wydzielanych przez 

grzyby pleśniowe i mikroby żyjące 

pod podłogą. Okna w mieszkaniu są 

stale zamknięte, ponieważ kwiaty 

na parapetach okiennych przeszka-

dzają w otwarciu okien.  

    W tym przypadku prawdopodob-

nie hapteny wydalane przez grzyby 

pleśniowe i mikroby mogły spowo-

dować chorobę u kobiety, która im 

dłużej przebywa (leży w łóżku) w 

zagrzybionym mieszkaniu, tym 

gorzej dla niej. Żadne leki nie wyle-

czą jej z SM jeśli będzie stale oddy-

chać zgniłym i cuchnącym powie-

trzem. Tak więc lekarz powinien 

zauważać grzyby pleśniowe w śro-

dowisku chorego. Żeby wyzdro-

wieć, należy zerwać kontakt ze 

szkodliwymi haptenami. Spleśniałe 

podłogi i tynki należy zerwać i wy-

rzucić na śmietnik daleko od domu. 

Zabezpieczyć dom przed pleśnie-

niem, założyć nowe podłogi i tynki. 

Jeśli trudno jest usunąć grzyby ple-

śniowe z budynku, należy budynek 

rozebrać.  

 

MYSZY W MIESZKANIU?  

 

Dnia 29 grudnia 1988 r. byłem u 

pana Z.C. który mieszkał na wsi. 

Miał 28 lat i od 19-tego roku życia 

bez przerwy chorował. Był osłabio-

ny. Chodził o kulach. Miał trudno-

ści z pisaniem. Lekarze orzekli, że 

jest chory na stwardnienie rozsiane. 

Brał rozmaite leki, także zagranicz-

ne, ale leczenie nie dawało rezulta-

tu.  

     W jego pokoju były myszy, któ-

rych zapach był bardzo nieprzyjem-

ny --- fetor. Wtedy poradziłem ze-

rwać podłogę, zalepić cementem 

wszystkie przejścia dla myszy, wy-

czyścić przestrzeń pod podłogą, 

założyć nowe deski podłogowe i 

zawsze mieć otwarte okna w miesz-

kaniu. Wietrzyć mieszkanie albo 

wyprowadzić się z tego domu. W 

dni bezwietrzne wietrzyć mieszka-

nie za pomocą wentylatora. Dora-

dziłem prowadzić cygański tryb 

życia, przebywać na świeżym po-

wietrzu. Zostawiłem mu cienką 

broszurkę o chorobach powodowa-

nych przez hapteny. Od tamtej pory 

odwiedzam go, czasem kilka razy w 

roku.  

     Drugi raz odwiedziłem go 4 

stycznia 1989 r. Stwierdziłem, że 

okno w jego pokoju było otwarte i 

zapach myszy był znacznie słabszy 

niż podczas poprzedniej wizyty, ale 

wtedy okna były zamknięte. Ucie-

szyłem się, bo to był znak, że pan 

Z.C. poważnie potraktował moje 

rady. Powiedział mi, że w tym do-

mu, w innych pokojach mieszka 

także jego brat i ojciec, z którymi 

rozmawiał, i że oni są sceptykami, 

bo nie wierzą, że przyczyną jego 

choroby może być zapach myszy.  

     --- Jego matka zmarła kilka lat 

temu. 

     Zapytałem, czy początek choro-

by wystąpił równocześnie z poja-

wieniem się myszy w jego mieszka-

niu, ale on nie potrafił dać zdecydo-

wanej odpowiedzi.  

     Nigdy nie udało mi się z całą 

pewnością ustalić przyczyn  stward-

nienia rozsianego u pana Z.C., ale 

wtedy dość mocno wierzyłem, że 

jego choroba mogła być spowodo-

wana uczuleniem na hapteny wyda-

lane do powietrza przez myszy w 

mieszkaniu.  

     Tak więc od pierwszego spotka-

nia ze mną pan Z.C. zaczął dbać o 

wietrzenie swego pokoju. Częściej 

przebywał na świeżym powietrzu. 

Zdołał przekonać brata i ojca, że 

należy przeprowadzić remont całe-

go domu. Nie było to łatwe, bo-

wiem remont całego domu jest bar-

dzo kosztowny, a członkowie jego 

rodziny nie bardzo wierzyli, że hap-

teny mogą powodować chorobę. 

Ale na początek wykonano remont 

pokoju, w którym mieszkał chory. 

Podczas remontu pokoju okazało 

się, że ściana zastawiona wielką 

szafą była silnie zagrzybiona.  

      W tym miejscu chciałbym do-

dać, że w wielu domach zagrzybio-

ne ściany zastawia się meblami albo 

przykrywa się ładnie wyglądającą 

boazerią.  

     W roku 1991 poprosiłem pana 

Z.C., żeby sam opisał swoje wraże-

nia ze spotkań ze mną. Oto co napi-

sał:”  

     

Cdn. 

  

Zgodę na przedruk 

wyraził autor książki: 

Jerzy Grzeszczuk 

ekspert inżynier 

haptenolog z Goleniowa 

Przygotował: 

R. Milewski   
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PS 
      Czytelników bardziej zainte-

resowanych wpływem haptenów 

na życie ludzkie informujemy, 

że temat haptenów wywołał du-

że zainteresowanie i dlatego 

została specjalnie utworzona 

strona internetowa 

www.haptenes.fr  poświęcona 

książce p.Jerzego Grzeszczuka: 

"Haptenowe (antygenowe) dzia-

łania organizmów-przyczyna 

wielu zjawisk i chorób".  

      W książce autor przedstawił 

w jaki sposób odkrył przyczyny 

chorób przewlekłych i chorób 

zwanych nieuleczalnymi oraz 

relacje osób, które odzyskały 

zdrowie stosując się do wskazó-

wek i rad autora. Na stronie in-

ternetowej, można znaleźć też 

cześć teoretyczną, zaczerpniętą 

z książki autora,  pozwalającą 

lepiej zrozumieć to tak ważne i 

niezwykle odkrycie w historii 

ludzkości.  

      Doświadczenia autora wyka-

zują, jak prostym sposobem 

można uniknąć wielu chorób 

powodujących problemy zdro-

wotne. W tym miejscu sprawdza 

się stara maksyma: Łatwiej za-

pobiegać niż leczyć. 

R. 

 

Tłumaczenie: 

      De nombreux lecteurs ont 

manifesté leur intérêt pour le 

sujet des haptènes, c’est pour-

quoi 

un site internet à leur intention a 

été créé, et il est dédié au livre 

de Jerzy Grzeszczuk, intitulé 

„Les haptènes dans l’étiologie 

des maladies physiques, menta-

les et leur rôle dans des troubles 

du comportement”. 

      L’auteur y décrit son chemin 

vers la découverte des causes de 

maladies chroniques et des mal-

adies dites incurables. Il pré-

sente aussi les récits de per-

sonnes qui ont retrouvé la santé 

grâce aux conseils de l’auteur. 

La partie théorique du livre per-

met de bien comprendre l’im-

portance de cette découverte 

pour l’humanité. 

      L’expérience vécue par l’au-

teur démontre qu’il est possible 

d’éviter de graves problèmes de 

santé en utilisant des moyens 

très simples. Il ne reste plus qu’à 

suivre cette maxime: „Mieux 

vaut prévenir que guérir”. 

 

E.Pietruch 

France 

Z okazji  

Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkim Czytelnikom  

najserdeczniejsze życzenia: 

obfitości wspaniałego 

jadła, tradycyjnego 

dyngusa, i zachowania 

we wszystkim umiaru,  

składa zespół redakcji 

Wieści Światowe.   

http://www.haptenes.fr/
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      Polskie ogrodnictwo działkowe 

obchodzi w bieżącym roku piękny 

jubileusz 120-lecia swojego istnie-

nia. Data jubileuszowa wiąże się z 

powstaniem ogrodu działkowego 

„Kąpiele słoneczne” w Grudziądzu. 

W ciągu 120 lat powstało w na-

szym kraju blisko pięć tysięcy 

ogrodów działkowych, w których 

działki uprawia prawie milion ro-

dzin działkowych. 

      Bogata jest historia 120 lat 

ogrodnictwa działkowego. Powsta-

wały przez lata aby  uboższym 

rodzinom dawać możliwość wy-

produkowania na własne potrzeby 

warzyw i owoców, ale także i po 

to, by zapewnić wypoczynek po 

trudach codziennej pracy. Od po-

czątku swego istnienia ogrody 

działkowe cieszyły się dużym 

wzięciem i zawsze było wielu chęt-

nych do ich uprawy.  

      Szczególnie intensywny rozwój 

ogrodów działkowych na ziemiach 

polskich miał  miejsce po II wojnie 

światowej, a zwłaszcza w ostatnich 

35 latach, pod rządami  ogólnopol-

skiej samorządnej organizacji 

działkowców - Polskiego Związku 

Działkowców.  

      Przez lata ogrody zmieniały 

swoje oblicze.  Od poletek wa-

rzywnych, na których uprawiano 

warzywa i owoce poprzez wyposa-

żenie działek w elementy służące 

rekreacji  po wyposażanie ogrodów 

w infrastrukturę  służącą zaspoka-

janiu potrzeb wypoczynku i rekrea-

cji  wszystkich działkowców. Roz-

budowa elementów służących wy-

poczynkowi szła w parze ze stara-

niem, by działki stawały się coraz 

piękniejsze, cieszyły użytkowni-

ków swoją urodą i dawały możli-

wość komfortowego wypoczynku. 

Nie wszystkie jednak ogrody dział-

kowe nadążały za biegiem czasu.  

      Nadal można spotkać tereny 

ogrodów, w których jakby czas 

stanął w miejscu. Najczęściej  ma 

to miejsce w niewielkich miastecz-

kach, oddalonych od aglomeracji 

wielkomiejskich, gdzie nadal dział-

ka ma charakter uprawowy. Ale 

przecież w każdym ogrodzie dział-

kowcy chcą, by poprawiał się stan-

dard ich działek, by korzystanie z 

nich dawało możliwie najwięcej 

satysfakcji. Co stoi  zatem na prze-

szkodzie, by działki szybko popra-

wiały standardy swojego zagospo-

darowania?  Porzekadło mówi, „że 

jak nie wiadomo o co chodzi, to 

chodzi o pieniądze”, a właściwie o 

ich brak.  

      Ogrody działkowe były i nadal 

są utrzymywane głównie ze środ-

ków jakie działkowcy wpłacają do 

kasy ogrodu. A że tych często bra-

kuje działkowcom, w większości 

emerytom żyjącym ze skromnych 

świadczeń, to i ogrody nie mogą 

liczyć na strumień pieniędzy z 

opłat ogrodowych,  który zaspo-

koiłby  potrzeby inwestycyjne. 

Tym bardziej więc należy poszuki-

wać innych sposobów na dalsze 

inwestycje w ogrodach, by te sta-

wały się na miarę czasów, w któ-

rych żyjemy.  

      Polski Związek Działkowców 

wypracował program rozwoju 

ogrodów działkowych i wskazał 

ścieżki jego realizacji. Ogrody 

działkowe chcące poprawiać swoją 

infrastrukturę mogą korzystać  z 

bezzwrotnych dotacji  z funduszu 

rozwoju Okręgu i Rady Krajowej. 

Utworzony został w Związku Fun-

dusz Samopomocowy, który udzie-

la ogrodom pożyczek na inwestycje 

oprocentowanych w wysokości 1% 

rocznie, które można spłacać nawet 

przez 5 lat. Od kilku lat coraz śmie-

lej działkowcy sięgają po środki 

zewnętrzne. Umożliwia takie dzia-

łanie ustawa o rodzinnych ogro-

dach działkowych, która daje sa-

morządom lokalnym prawo dofi-

nansowania rozbudowy infrastruk-

tury rodzinnych ogrodów działko-

wych. Działkowcy starają się także 

pozyskiwać środki z programów 

unijnych i krajowych zarządzanych 

przez urzędy marszałkowskie  oraz  

fundusze ochrony środowiska.  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ogrody działkowe 

na miarę XXI wieku 

Dr inż. Zdzisław Śliwa 
      Ukończył Wydział Chemii i 

Fizyki Technicznej w Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warsza-

wie uzyskując tytuł mgr inż. che-

mika.  

      Przez ponad 30 lat był wykła-

dowcą,  a po obronie pracy doktor-

skiej adiunktem, następnie szefem 

Wydziału Naukowo-Badawczego  i 

dyrektorem Instytutu Nauk Podsta-

wowych w poznańskiej uczelni 

wojskowej.  

      Obecnie prowadzi wykłady w 

Wyższej Szkole Logistyki i w Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Po-

znaniu.  

      Jego pasją stały się ogrody 

działkowe, gdzie od ponad 20 lat 

kieruje Rodzinnym Ogrodem 

Działkowym im. 2 Armii WP w 

Poznaniu, który dwukrotnie został 

laureatem ogólnopolskiego konkur-

su „Rodzinny Ogród Działkowy 

Roku”.  

      Od 2009 r. pełni funkcję preze-

sa Okręgowego Zarządu PZD w 

Poznaniu, a w 2015r. Zjazd Dele-

gatów Polskiego Związku Dział-

kowców powierzył mu funkcję 

wiceprezesa PZD. 

(dop.red.) 
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      Dobra współpraca zarządów 

ogrodów działkowych z lokalnymi 

samorządami owocuje dotacjami 

na rozwój ogrodów. Poszczególne 

miasta przyjmują uchwałami swo-

ich rad programy dofinansowania 

ogrodów stawiając przy tym waru-

nek, by ogrody w większym stop-

niu niż ma to miejsce obecnie 

otwierały się na potrzeby miesz-

kańców miasta. I nie chodzi tu o to, 

czego obawiają się najbardziej 

działkowcy, że otwarcie ogrodów 

spowoduje  wzrost kradzieży i de-

wastacji ich mienia. Idea otwiera-

nia ogrodów ma polegać na umoż-

liwieniu dzieciom, młodzieży, nie-

pełnosprawnym i mieszkańcom 

sąsiednich bloków korzystanie z 

alejek ogrodowych, placów zabaw, 

urządzeń rekreacyjnych na części 

wspólnej ogrodu w czasie sezonu 

ogrodniczego, gdy w ogrodzie są 

działkowcy. Lekcje przyrody w 

ogrodach, wyposażanie ogrodów w 

kąciki ekologiczne,  ścieżki eduka-

cyjne,  przedsięwzięcia kulturalne, 

festyny , koncerty imprezy dla 

dzieci to szczególnie pożyteczne 

formy otwierania ogrodów działko-

wych.  

      Aby jednak nasi goście czuli 

się w ogrodach dobrze, konieczne 

jest doinwestowanie w takich dzie-

dzinach jak: poprawa oświetlenia, 

monitoring terenów udostępnia-

nych, ławki na alejach ogrodo-

wych, modernizacja domów dział-

kowca , poprawa utrzymania dróg i 

alejek ogrodowych, bram wjazdo-

wych, ogrodzenia, tablic informa-

cyjnych itp. Pozyskanie środków 

ze źródeł zewnętrznych z pewno-

ścią przyczyni się do poprawy za-

gospodarowania naszych ogrodów 

i zwiększeniem dostępności do 

nich, by mogły cieszyć nie tylko 

samych działkowców ale i miesz-

kańców osiedli, którzy będą akcep-

tować dobre sąsiedztwo ogrodu 

działkowego. Na to liczą sami 

działkowcy jak i chętni do odwie-

dzania ogrodów działkowych przy-

ciągających swoim urokiem i  za-

chęcającym do odpoczynku na ich 

łonie. I liczą, że ich głos zostanie 

wysłuchany przez  władze naszych 

miast i gmin. 

 

dr inż. Zdzisław Śliwa 

prezes OZ PZD w Poznaniu 

Piękne są nasze rodzinne ogrody działkowe. 
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lorowo ubrani uczniowie z balona-

mi, transparentami, kwiatami w 

rękach głosili hasła przywołujące 

ciepłe i słoneczne dni. Dzieci rado-

śnie śpiewały piosenki wiosenne i 

skandowały hasła: Precz zimo 

zła…, Wiosno przybywaj, nie 

zwlekaj, każdy na Ciebie już cze-

ka…  Radosna kolumna dotarła 

także pod budynek Urzędu Miasta i 

Gminy, gdzie została powitana 

przez burmistrza Włodzimierza 

Kaczmarka. Następnie  korowód 

przeszedł ulicami Rynku  budząc 

sympatię oraz uśmiech na twarzach 

znudzonych  i zmęczonych zimą 

przechodniów.  

      Tego dnia poza zajęciami  dy-

daktycznymi, na których gościła 

tematyka wiosenna, na dzieci cze-

kało wiele atrakcji. Na boisku 

szkolnym  każdy mógł spróbować 

swoich sił w rozgrywkach piłkar-

skich, konkurencjach sprawnościo-

wych i innych zabawach rekreacyj-

nych.  

      Jesteśmy przekonani, że wiosna 

już zagościła na dobre i wkrótce 

zachwyci nas  swoim urokiem – 

podsumowała dyrektor Jagiełło-

wicz. 

 

R. 

Ciąg dalszy ze s.2 

 

 

Dwójka z Wiosną 

Barwny  korowód witający wiosnę. 

Korowód w zbliżeniu. 
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      Wielu miłośników ogrodów 

zapewne pomyślało o nasionach, bo 

już w marcu możemy rozpocząć 

wysiewanie i wysadzanie warzyw i 

kwiatów do gruntu, oraz do skrzy-

nek i donic. 

      Otrzymałam dwa katalogi na-

sion z oferty wysyłkowej i wybra-

łam kilka nowych odmian warzyw, 

jednak zamierzam je nabyć w miej-

scowych sklepach, bo z zakupem z 

wysyłki bywa różnie, o czym już 

się wielokrotnie przekonałam.   

      Jeżeli posiadamy ogródek, cho-

ciażby mały, to warto posiać jak 

najwcześniej marchew, np. bardzo 

wczesną odmianę Ambrosia, pie-

truszkę naciową, groszek, bo prze-

cież młoda marchewka, słodki gro-

szek, czy pachnące liście pietruszki 

z własnej grządki smakują najlepiej 

i są najzdrowsze. Z własnych wa-

rzyw przygotowany posiłek będzie 

jedzeniem „luksusowym” bo bez 

chemii. Wprawdzie w supermarke-

tach możemy kupić piękne warzy-

wa, ale najczęściej o niewielkiej 

wartości odżywczej, bo ich dostaw-

cami są duże gospodarstwa standar-

dowo używające nawozy sztuczne i 

środki ochrony roślin. 

      W marcu poza marchwią, pie-

truszką, groszkiem możemy wysiać 

koper, rzodkiewkę np. delikatną w 

smaku różową Jutrzenkę, czy czer-

woną Pasję. Wysiewamy pasternak, 

skorzonerę, sałatę, salcefię, szpi-

nak, roszponkę,  buraki liściowe, 

koniecznie  bób, bo jest on rośliną 

odporną na przymrozki, a wysiew 

na początku marca zapobiega, w 

dużym stopniu, atakowi roślin 

przez mszyce. 

      Pod koniec marca możemy wy-

siać wprost do gruntu kwiaty : 

pachnący groszek, czarnuszkę, mak 

ogrodowy, ostróżkę, smagliczkę, 

łubin, nagietek, kosmos, aksamitki. 

  

      Do gruntu powinniśmy wysiać 

jeszcze dwie lecznicze rośliny: lu-

cernę i jęczmień. 

Lucerna jest rośliną wieloletnią, po 

wysiewie szybko wschodzi  i szyb-

ko rośnie. W sezonie możemy ści-

nać ją często, a młode liście lucerny 

 

 

Wiosna 

w ogrodzie i na balkonie 
 

Zdrowe śniadanie z własnego ogrodu. 
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są tak bogate w witaminy  : A, B, 

C, D, E, P, K  i sole mineralne, że 

coraz częściej naukowcy nazywają 

ją multiwitaminą. Nauka potwier-

dziła wiedzę ludową, że zielona 

lucerna, dzięki wysokiej zawartości 

chlorofilu ma działanie odtruwające 

i zapobiega nowotworom układu 

trawiennego. Posiada też bardzo 

silne właściwości przeciwzapalne i 

przeciwgrzybicze.  Działa korzyst-

nie na osoby w starszym wieku, 

bo :  „wzmacnia system immunolo-

giczny, spowalnia proces starzenia 

się, zwiększa siłę życiową, zapew-

nia lepszy sen.”     

      Profesor Kazimierz Głowniak  - 

kierownik Katedry Farmakognozji 

AM w Lublinie w artykule o lucer-

nie zamieszczonym w kwartalniku 

z 2007 roku „Panacea – leki zioło-

we”   napisał , że kurację lucerną 

należy prowadzić przez  2 – 3 mie-

siące, a potem zrobić przerwę. Taka 

(codzienna) kuracja po okresie już 

dwóch miesięcy potrafi znacznie 

poprawić funkcjonowanie organi-

zmu. 

      Medycyna ludowa lucernę jako 

lek stosowała już od starożytności, 

a obecna nauka potwierdziła jej 

lecznicze właściwości. Więc na 

pewno warto zainteresować się tą 

pospolitą rośliną. Rośnie na każdej 

glebie, także w skrzynkach i do-

niczkach na balkonie. Możemy ją 

zjadać np. jak szczypiorek – posy-

pując posiekanymi  świeżo zerwa-

nymi młodymi pędami różne potra-

wy : twarożek, chleb posmarowany 

klarowanym masłem, zupy jarzyno-

we, surówki. Możemy też  przygo-

tować sobie często w okresie 

owych dwóch, trzech miesięcy 

leczniczy posiłek :  do salaterki 

włożyć drobno pokrojone dwa spo-

re ząbki czosnku, po garści posie-

kanych liści pietruszki i liści lucer-

ny, wymieszać i nie dodając soli 

polać  3 – 4 łyż-

kami oleju lnia-

nego ale ko-

niecznie na zim-

no tłoczonego. 

Jeżeli chcemy 

polepszyć smak 

takiej leczniczej 

surówki możemy 

dodać np. dwie 

łyżki drobno 

pokrojonego 

surowego jabłka, 

albo gruszki. 

Surówkę może-

my zjadać z 

ziemniakami 

ugotowanymi w 

łupinie, albo z 

razowym chle-

bem. Zapew-

niam, że posiłek 

jest smaczny i 

bardzo korzyst-

nie wpływający 

na nasz orga-

nizm. 

  

      W aptekach można kupić tablet-

ki o działaniu odżywczym i 

wzmacniającym, które zawierają 

lucernę. Lucerna jest bardzo popu-

larna w Meksyku, tam już dawni 

Indianie stosowali ją w leczeniu 

wielu dolegliwości. 

      Lucerna należy do najbardziej 

wartościowych roślin pastewnych, 

dlatego jest dodawana do wielu 

pasz jako składnik pełnowartościo-

wych mieszanek. Posiada  ogromną 

wartość biologiczną, a do tego 

szybki wzrost po ścięciu, odpor-

ność na suszę i przemarzanie – 

więc warto uprawiać ją w każdym 

ogrodzie. Moje kury zielononóżki 

zieloną lucernę wręcz uwielbiają i 

w tym roku posieję ją na kolejnym 

zagonie. 
  

      Następną rośliną, która powinna 

rosnąć w każdym ogrodzie, a także 

w skrzynce czy doniczce na balko-

nie jest jęczmień, zielony jęczmień. 

  

     Jęczmień to jedna z najstarszych 

roślin uprawnych, już starożytni 

Egipcjanie z jego ziaren piekli plac-

ki, będące odpowiednikiem dzisiej-

szego chleba.  Obecnie jęczmień 

jest głównym składnikiem  diety w 

Pakistanie i tam uchodzi za pokarm 

chroniący serce. Natomiast w Euro-

pie jest niedoceniany.  

      W USA i w Izraelu już od lat 

prowadzone są badania nad leczni-

czymi właściwościami jęczmienia i 

naukowcy dokonali odkrycia, że 

jęczmień i jego przetwory mają 

działanie przeciwnowotworowe.  

      W  Poradniku uzdrawiacza 

przeczytałam, że aż 45% wagi mło-

dego jęczmienia stanowią białka, 

które są łatwiej przyswajane przez 

organizm człowieka od białek 

zwierzęcych i są bardziej warto-

ściowe.  

      Naukowcy potwierdzili wiedzę 

ludową, że młody zielony jęczmień 

dzięki wielu witaminom, składni-

kom mineralnym, dużej zawartości 

chlorofilu, powinien być zalecany 

rekonwalescentom po kuracjach 

antybiotykowych.  

      Pomaga także osobom po che-

mio- i radioterapii. Wspomaga le-

czenie cukrzycy, schorzeń dermato-

logicznych, zaburzeń przemiany 

materii, chorób żołądka, jelit. Jęcz-

mień jest pokarmem wybitnie zasa-

dotwórczym, dlatego organizmom 

chorym, a więc także zakwaszo-

nym, przywraca naturalną równo-

wagę kwasowo-zasadotwórczą, a 

tym samym przynosi ulgę cierpią-

cym na choroby stawów, dnę, reu-

matyzm.        

      Coraz częściej  spotkać można 

publikacje, że młody zielony jęcz-

mień jest „bombą” witaminową. 

  

M. 

 

Szczypiorek w naszym ogrodzie. 
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     Przed siedzibą Radio Francja 

(Radio France) w Paryżu w dniu 22 

marca 2017 r. w godzinach 1130 - 

1500 odbyła się manifestacja Les 

collectifs anti-Linky.  

      Manifestację zorganizowały, 

ogłaszające ją przez pocztę interne-

tową, wszystkie organizacje infor-

mujące o skutkach ubocznych wy-

woływanych przez fale pól elektro-

magnetycznych wysyłanych przez 

urządzenia elektromagnetyczne, 

anteny telefonii komórkowej i inne. 

      W nazwie słowo „Linky” ozna-

cza nazwę licznika elektronicznego, 

który nam wciskają na siłę. 

      Mówię na siłę, bo żadne rozpo-

rządzenie do tego nie zmusza, więc 

przez podstęp, przez kłamstwo i 

przez włamania na teren prywatny, 

pracownicy dystrybutora energii 

wymieniają liczniki bez zgody loka-

tora mieszkania. 

      Wymiana liczników rozpoczęła 

się wcześniej w Szwecji, Kanadzie, 

w Ameryce. Amerykańska nazwa to 

„smartmeter”. 

      Smartmeter był źródłem wielu 

problemów technicznych i zdrowot-

nych, dlatego ludność uzyskała zgo-

dę na odzyskanie  poprzedniego 

licznika. 

Informacja była podana przez: 

 

 - platformę change.org / https://

www.change.org/p/pas-de-

compteurs-communicants-sans-

garanties/u/19263206?

utm_medium=email&utm_source=

notifica-

tion&utm_campaign=petition_upda

te&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGL

MGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%

2fwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPF

Cm9 

 

- organizacje : http://

www.robindestoits.org/, a także 

kilku organizatorów w ramach do-

browolnej  akcji społecznej. 

 

      W manifestacji uczestniczyły 

delegacje zgrupowań z całego kraju 

kontestujące decyzje wymiany licz-

ników (około 300 osób). 

 

      Wybrano adres siedziby Radio 

Francja (Radio France) w Paryżu, 

gdyż w siedzibie radia odbywało się 

zebranie merów (po polsku: woje-

wodów i starostów) wszystkich 

miejscowości zwołanych przez 

przewodniczącego Stowarzyszenia 

Merów. Spotkali się oni aby wysłu-

chać przemówień kandydatów na 

prezydenta Francji  

      A zaznaczyć , że pierwsza tura 

wyborów prezydenckich - 23/04/17, 

druga tura - 07/05/17. A w czerwcu 

wybory do organów ustawodaw-

czych, które zapowiada się cieka-

wie, bo kampanie kandydatów były 

urozmaicone różnymi aferami nie-

których z nich. Poza tym, sytuacja 

ekonomiczna Francji, mimo pozo-

rów dobrobytu, jest fatalna. Więc 

wszyscy czekają na wybawiciela. 

      Okazja więc była idealna, żeby 

usłyszeli nasz głos. I usłyszeli, bo 

manifestanci głosu nie żałowali. 

Były transparenty, a nawet saty-

ryczne piosenki. Trzech kandyda-

tów na prezydenta i kilku deputo-

wanych zgodziło się, żeby z nami 

porozmawiać. Udało mi się podać 

moje ulotki dwom kandydatom, 

którzy chętnie je przyjęli. 

      Każda manifestacja musi uzy-

skać zgodę władz miejskich. Przy-

dzielono nam teren przed siedziba 

Radia, tak że nie można nas było 

przeoczyć. Jak każda manifestacja 

mieliśmy „opiekę” specjal-

nej  policji, tym bardziej że w gma-

chu Radia były  ważne osoby.  

      Mówiąc ogólnie, to było wesoło 

i do żadnych incydentów nie do-

szło. Teraz czekamy na reakcję 

adresatów naszej manifestacji. 

 

      W tym miejscu chciałabym 

wyjaśnić, że manifestującym cho-

dzi o przesadne mnożenie w celach 

biznesowych urządzeń emitujących 

szkodliwą dla organizmu ludzkiego 

energię typu: pola elektromagne-

tyczne i fale o niskiej i wysokiej 

częstotliwości.  

      Najpierw urzekły nas telefony 

komórkowe, potem komputery i 

internet. Obecnie mamy również 

telewizję satelitarną, tablety zamiast 

książek, a w szkołach tablety za-

miast tablic, na których pisze się 

kredą.  Wszystko to jest cudowne, i 

ja sama używam przecież internetu 

(ale nie bezprzewodowego WiFi, 

tylko właśnie takiego przez ka-

ble!!!).  

      W całej nowoczesności pomi-

nięto tylko jedna rzecz (niby zapo-

mniano), że jest tez druga strona 

medalu i należy zachować we 

wszystkim stosowny umiar. Nie 

narażać niepotrzebnie zdrowia i 

życia ludzkiego, dla nadmiernie 

rozwiniętego biznesu. Przykłado-

wo: Do tej pory mieliśmy prąd 

elektryczny  w sieci 50 Hz i orga-

nizm ludzki znosił to jako tako. A 

obecnie mamy silne skażenie elek-

tromagnetyczne, które ciągle ro-

śnie!!! Mimo rekomendacji nau-

kowców i nawet Światowej Organi-

zacji Zdrowia, jest tendencja do 

cyfryzacji wszystkiego co się da. 

Nikt nie mówi o skutkach zdrowot-

nych i innych. Firmy ubezpiecze-

niowe natomiast wiedzą co to ozna-

cza (jakie może mieć skutki) i od-

mówiły całkowicie ubezpieczeń 

przed szkodliwym oddziaływaniem 

na organizm ludzki tych urządzeń.  

      Oczywiście, przykłady z życia 

wzięte ciągle przekonują nas do 

maksymy, że jak nie wiadomo dla-

czego tak się dzieje, to wiadomo że 

chodzi o pieniądze. A w tym przy-

padku chodzi o grube pieniądze. 

Przemysł w celach biznesowych 

narzuca takie działanie. A rządy 

państw popierają działania lobby 

biznesowego, i wywołuje to uzasad-

nione podejrzenie, że z powodów 

dużych korzyści finansowych. Przy-

kładowo, uzyskać można totalną 

kontrolę ludności przy pomocy 

przedmiotów z chipem.  

      Zapowiadają się gigantyczne 

dochody ze sprzedaży danych oso-

bistych. Tego się nawet nie ukrywa 

(cyt.: „Prywatność w przyszło-

ści  nie będzie istnieć.”), zob. link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/

Vint_Cerf 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Ciekawostki ze świata 

PARYŻ 

http://change.org
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
https://www.change.org/p/pas-de-compteurs-communicants-sans-garanties/u/19263206?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=HUW0qawz1jbiJsGLMGY2eINFvo6pAZNwwih1TT%2FwQFxOw3SybjdXOMbwD8pPFCm9
http://www.robindestoits.org/
http://www.robindestoits.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf
https://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf
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SPRZEDAŻ 

Drewno opałowe SOSNA pocięte na wymiar,  

oraz bloczki betonowe M-6,  
DOWÓZ  DO  KLIENTA 

 GRATIS !!! 

Kontakt kom: 505214783 

      I właśnie zorganizowana mani-

festacja miała zwrócić uwagę decy-

dentów, władz państwowych i me-

diów, które dotąd milczały jak za-

klęte. 

      Protestujący wymagają, aby 

pozostawiono nam stare liczniki. 

Jeszcze nie ma i pewnie nieprędko 

będzie „wolna energia”. 

      Aktualne liczniki mechaniczne 

są zupełnie wystarczające, funkcjo-

nują dobrze. Jest też wersja liczni-

ka, który pokazuje zużycie energii 

na bieżąco i emituje fale tylko dwa 

razy na dzień. Natomiast nowe 

liczniki (mają być razem trzy na 

każde mieszkanie) i emitują szko-

dliwe fale co kilka minut, wysyła-

jąc fale przerywane, a te właśnie są 

najbardziej agresywne dla organi-

zmu ludzkiego. Jest to szczególnie 

niebezpieczne w nocy gdy śpimy.  

      Niektórzy ludzie nie rozumieją 

zagrożenia i tłumaczą, że telefony 

komórkowe robią to samo. 

Owszem tak, ale można je wyłą-

czyć, albo odsunąć od siebie przed 

spaniem. Licznika nie da się wyłą-

czyć.  

 

      Nie wiem, jak jest w innych 

krajach, ale protestujących tutaj jest 

wiele tysięcy i ich liczba ciągle 

wzrasta. Mamy też poparcie kilku 

adwokatów. Ale to jest walka prze-

ciw silnej korporacji, która pod 

pretekstem nowoczesności zamie-

rza zamienić nas w ludzi-maszyny, 

całkowicie podporządkowane urzą-

dzeniom elektronicznym i żyjącym 

w elektronicznych miastach. 

      Pocieszające jest to, że ludzie 

powoli zaczynają rozumieć powsta-

jące zagrożenie dla zdrowia i życia. 

      Dodam, że manifestacje prze-

ciw nowym licznikom zaczęły od-

bywać się i będą odbywać się jesz-

cze w wielu dużych miastach. 

      Dla bardziej zainteresowa-

nych podaję linki: 

 

http://warszawa.wyborcza.pl/

warsza-

wa/1,34862,21196172,nadchodzi-

nowy-smog-z-urzadzen-

elektronicznych-analiza.html 

 

http://www.pepsieliot.com/czy-

twoje-dwuletnie-dziecko-ma-juz-

swojego-ipada-no-i-o-bieganiu-po-

trawie/ 

 

https://www.francebleu.fr/infos/

societe/paris-une-manifestation-

pour-atirer-l-attention-des-maires-

sur-les-dangers-du-compteur-linky-

1490189802  

 

http://www.humanite.fr/videos/les-

collectifs-anti-linky-interpellent-les

-candidats-la-presidentielle-633741 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=4XEM1TvHnIE 

 

 :https://www.youtube.com/watch?

v=z8ignhUgtDs   

 

Edwige Pietruch 

Francja 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21196172,nadchodzi-nowy-smog-z-urzadzen-elektronicznych-analiza.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21196172,nadchodzi-nowy-smog-z-urzadzen-elektronicznych-analiza.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21196172,nadchodzi-nowy-smog-z-urzadzen-elektronicznych-analiza.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21196172,nadchodzi-nowy-smog-z-urzadzen-elektronicznych-analiza.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,21196172,nadchodzi-nowy-smog-z-urzadzen-elektronicznych-analiza.html
http://www.pepsieliot.com/czy-twoje-dwuletnie-dziecko-ma-juz-swojego-ipada-no-i-o-bieganiu-po-trawie/
http://www.pepsieliot.com/czy-twoje-dwuletnie-dziecko-ma-juz-swojego-ipada-no-i-o-bieganiu-po-trawie/
http://www.pepsieliot.com/czy-twoje-dwuletnie-dziecko-ma-juz-swojego-ipada-no-i-o-bieganiu-po-trawie/
http://www.pepsieliot.com/czy-twoje-dwuletnie-dziecko-ma-juz-swojego-ipada-no-i-o-bieganiu-po-trawie/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802
http://www.humanite.fr/videos/les-collectifs-anti-linky-interpellent-les-candidats-la-presidentielle-633741
http://www.humanite.fr/videos/les-collectifs-anti-linky-interpellent-les-candidats-la-presidentielle-633741
http://www.humanite.fr/videos/les-collectifs-anti-linky-interpellent-les-candidats-la-presidentielle-633741
https://www.youtube.com/watch?v=4XEM1TvHnIE
https://www.youtube.com/watch?v=4XEM1TvHnIE
https://www.youtube.com/watch?v=z8ignhUgtDs
https://www.youtube.com/watch?v=z8ignhUgtDs
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      Kiedy powstał Całodzienny 

Klub Seniora  w Czarnkowie? 

      Całodzienny Klub Seniora  w 

Czarnkowie został wybudowany od 

podstaw   jako pierwszy w Polsce 

przy dużym  wkładzie pracy spo-

łecznej działaczy i miejscowych 

zakładów pracy. Do użytku został 

oddany w maju 1988 roku i seniorzy 

mogli skorzystać z wyżywienia tj, 

śniadań, obiadów, podwieczorku.  

      Dlaczego pani mówi w czasie 

przeszłym „mogli”? 

      Wynika to z tego, że w chwili 

obecnej nie prowadzimy już stołów-

ki,  tylko szeroką gamę działalności 

kulturalnej skierowaną głównie do 

osób starszych, samotnych i niepeł-

nosprawnych. 

      Czy to oznacza, że nie ma 

chętnych do korzystania ze sto-

łówki? 

      Nie! Wprost przeciwnie, z wy-

żywienia w naszej stołówce korzy-

stały osoby najuboższe kierowane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej korzystało ponad 110 

osób. I z chwilą jak ogłoszono prze-

targ na dożywianie, po prostu go 

przegraliśmy. 

      I gdzie teraz dożywiają się 

najubożsi ? 

      W chwili obecnej obiady przy-

wożone są z Piły, a wydawane w 

pomieszczeniach po byłej restaura-

cji Bohema. 

      To obecnie do jakich działań 

ograniczona jest działalność Klu-

bu Seniora? 

      Nasza działalność kierowana 

jest głównie do osób starszych sa-

motnych i niepełnosprawnych, co 

roku składamy do Urzędu Miasta 

jak i Starostwa ofertę naszej działal-

ności w celu otrzymania dotacji. 

      Dbamy o sprawność  fizyczną  i 

umysłową poprzez  gimnastykę , 

nordic walking, wyjazdy na basen, 

spotkania florystyczne i wiele in-

nych atrakcji, oraz organizowanie 

zawodów sprawnościowych na pik-

nikach i innych wyjazdowych spo-

tkaniach.  

      Na czym polegają zawody 

sprawnościowe? 

      Organizujemy różne zagadki 

umysłowe na przykład rozwiązywa-

nie krzyżówek, dokończenia przy-

słów, spotkania florystyczne. Na 

spotkaniach takich  seniorzy wyko-

nują  różnego rodzaju dekoracje, 

ozdabiają świece, robią kartki oko-

licznościowe itp. 

      To wszystko? 

      Nie! 

      A co jeszcze? 

      Organizujemy również różne 

spotkania kulinarne na których se-

niorki robią kanapki, sałatki, wypie-

ki, i różne inne smakołyki. 

      Zapraszamy również dzieci z 

przedszkoli na wypieki bab wielka-

nocnych, oraz pierników na święta 

Bożego Narodzenia. 

      Dzieci też zapraszacie? 

      Tak. Panie redaktorze, dla dzieci 

to jest wielka atrakcja. Dzieci mogą 

samodzielne dokonywać wypieki 

ciast i lukrować. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

PKPS 

Czarnków 

Letnie wyjście seniorów na 

nordic-walking w rzepaku. 
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      A zna pan redaktor po-

wiedzenie: Czego Jasiu się 

nauczy, to Jan będzie umiał? 

      I to już wszystko? 

      Jeszcze nie. Co pan tak 

się śpieszy? 

      OK. Zamieniam się w 

słuch… 

      W okresie letnim organi-

zujemy wyjazdy i wypoczy-

nek  głównie nad morze. 

Trwa to od czerwca do wrze-

śnia. 

      W Całodziennym Klubie 

Seniora PKPS dla stałych 

bywalców  organizujemy 

spotkania  okolicznościowe 

tj. Dzień  Babci i Dziadka, 

Dzień Kobiet, Śniadanie 

Wielkanocne, Dni Seniora, 

Wieczór Wigilijny, i wiele 

innych uroczystych spotkań.  

      Powiedziała pani 

„stałych bywalców” czy są 

też inni bywalcy? 

      Oczywiście, do Cało-

dziennego Klubu Seniora 

może przyjść każdy i nie ko-

niecznie z terenu miasta 

Czarnkowa, niektóre osoby 

korzystają tylko z wyjazdów 

na wczasy, niektóre z wie-

czorków tanecznych a stali 

bywalcy z cotygodniowych spotkań 

przy kawie i całorocznej działalności. 

      Kto uczestnicy w organizowanych 

spotkaniach, czy tylko seniorzy? 

      Nie! Nie tylko seniorzy. 

      A kto jeszcze? 

      W spotkaniach uczestniczą również 

władze powiatu oraz miasta i gminy. 

Władze bardzo chętnie biorą udział  w 

spotkaniach okolicznościowych, i jest 

to dla seniorów bardzo ważne, że wła-

dze znajdują czas aby spędzić z nimi 

ten czas.  

      Wyjeżdżamy również na zaprosze-

nia do innych zaprzyjaźnionych klubów 

seniora  działających na terenie nasze-

go powiatu. 

      A jakie jeszcze działają na terenie 

powiatu kluby seniora? 

      Bardzo prężną działalność prowa-

dzi również Klub Seniora PKPS w 

Krzyżu, gdzie wspólnie spotykamy się 

na pikniku „Zdrowo i Wesoło” zdarza 

się że wspólnie wyjeżdżamy na wcza-

sy ,organizujemy „Bale Maskowe” 

Powiatowe Dni Seniora” i wiele innych 

spotkań. Prowadzimy ścisłą współpracę 

również z Klubem Seniora z Wielenia, 

Miałów, Roska, Kuźnicy Czarnkow-

skiej. 

      A z zewnątrz też zapraszacie oso-

by wykonujące określone zawody? 

      Tak, oczywiście zapraszamy. 

Spotkanie florystyczne grupy seniorów przygotowującej dekoracje na Boże Narodzenie. 

Pani prezes Klubu Seniora i 

św.Mikołaj. Wieczór Wigi-

lijny 20 grudnia 2016. 
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      Na przykład kogo, jakie zawody są 

interesujące dla seniorów? 

      Zapraszamy osoby prowadzące szko-

lenia np. z udzielania  pierwszej pomocy, 

kosmetyczki, dietetyki itp. Na przykład 

dietetyczka prowadzi wykład z tematyki 

właściwego odżywiania. Wykłady takie 

organizujemy dla osób 55 +. 

      Poza tym, gościmy również dzielni-

cowych, którzy ostrzegają seniorów 

przed różnymi niebezpieczeństwami. Na 

przykład, przed oszustwem „na 

wnuczka”. 

      A na czym polega oszustwo 

„na wnuczka”? 

      Przykładów jest bardzo dużo. 

      Wystarczy jeden… 

      Najczęściej jest to telefon niby 

od przyjaciela wnuka informujący 

dziadków np. że wnuk spowodował 

wypadek samochodowy i obecnie 

jest w szpitalu i potrzebna jest na-

tychmiast gotówka aby zapłacić 

poszkodowanemu i uniknąć ewen-

tualnych kłopotów i wysokich wy-

datków. 

      Panie redaktorze proszę powie-

dzieć, który dziadek czy babcia nie za-

płaci aby ich ukochany wnusio uniknął 

dalszych kłopotów?           

      Co organizujecie w najbliższym 

czasie? 

      W najbliższym czasie organizujemy 

Śniadanie Wielkanocne, i tak jak co roku 

chcemy przed świętami zaprosić dzieci 

na pieczenie bab wielkanocnych i robie-

nie pisanek. A na Śniadanie Wielkanoc-

ne seniorki przygotowują tradycyjne 

potrawy i zapraszamy władze miasta i 

powiatu do wspólnego stołu. 

      Co chciałaby pani dodać, o co nie 

zapytałem? 

      Chcę pochwalić się, że na 2017 rok 

nasza oferta została doceniona i otrzy-

maliśmy dotację na naszą działalność; co 

wcale nie znaczy, że jest ona wystarcza-

jąca. Mamy naprawdę wiele potrzeb, w 

chwili obecnej staram się o maszynkę 

elektryczno-gazową abyśmy mogli z 

dziećmi bezpiecznie robić nasze wspa-

niałe wypieki.  

      A korzystając teraz z możliwości 

głosu, dziękuję miejscowym zakładom 

pracy za coroczną pomoc finansową na 

zorganizowanie Wieczoru Wigilijnego.  

      Czego mogę pani życzyć? 

      No cóż, myślę że przede wszystkim 

zdrowia i sił do dalszej pracy, oraz wię-

cej życzliwych osób i sponsorów aby 

utrzymać naszą działalność. 

 

Dziękuję za rozmowę: 

R.M. 

Dzieci i św.Mikołaj, 

06 grudnia 2016. 

Wspólny stół. 
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cławiu historię swoją datują od XIX 

wieku. A badania archeologiczne 

dowiodły, że w Inowrocławiu już w 

okresie rzymskim istniała tężnia 

solankowa. 

      W chwili obecnej tężnie solan-

kowe w Inowrocławiu są remonto-

wane, ale można korzystać z daru 

natury, a i władze miasta też nie 

ograniczają korzystania z tężni so-

lankowych, na przykład wnosze-

niem opłaty za wejście na teren 

tężni. 

      Bardzo dużo na temat tężni so-

lankowych w Inowrocławiu można 

dowiedzieć się ze stron interneto-

wych. Przykładowo, na stronie in-

ternetowej 

http://www.solanki.pl/pl/historia-

uzdrowiska, można przeczytać, 

cyt.: „Solanki Inowrocławskie po-

wołano do leczenia skrofulozy, 

reumatyzmu, chorób skóry i kobie-

cych”. W 1880 r. przy Szosie Pako-

skiej (dziś Narutowicza) urucho-

miono pierwszy obiekt kuracyjny 

pod nazwą „Nowy Świat”. Pomie-

ścił: hotel, restaurację oraz salę 

balową ze sceną.” … „Badania nau-

kowe, które prowadzili archeolodzy 

poznańscy dowiodły, że w Inowro-

cławiu na obszarze osiedla Rąbin 

działała najstarsza w Europie tężnia 

solankowa datowana na okres 

rzymski (II – IV wiek).” … „W 

latach 1875 – 1876 postawiono 

pierwszy budynek łazienek. Aktual-

nie stanowi on tylną część (od stro-

ny parku) czworoboku siedziby 

Zarządu firmy „SOLANKI” Uzdro-

wisko Inowrocław. Pomieszczono 

tam 14 łazienek do kąpieli solanko-

wych.” … „Proces dynamicznego 

rozwoju uzdrowiska kontynuowano 

po zakończeniu okupacji. W 1951 r. 

Centralny Zarząd Uzdrowisk Pol-

skich przejął istniejący kompleks 

sanatoryjny od miasta. Otrzymał 

nazwę „Uzdrowisko Inowrocław”. 

Sukcesywnie rozpoczynano budo-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Tężnie solankowe 

INOWROCŁAW 

Wejście główne 

na teren tężni. 

Wejście główne 

na tężnie. 

Tężnie od wewnętrznej strony. 

W głębi ekipa remontowa. 

Idąc do tężni od strony sanatoriów można 

przejść przez  stylowy most nad stawem.  

http://www.solanki.pl/pl/historia-uzdrowiska
http://www.solanki.pl/pl/historia-uzdrowiska
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wę sanatoriów resortowych: Ener-

getyk (1963 r.), Modrzew (1976 r.), 

Kombatant (1976 r.) – dziś Kuja-

wiak, Metalowiec (1980 r.) – dziś 

Oaza.  

      Latem 2001 r. oddano do użyt-

ku tężnię solankową. Stanowiła 

trzeci tego typu obiekt w skali kra-

ju, a dziewiąty w Europie.” … 

„Każdego roku park uzdrowiskowy 

jest miejscem cyklicznych imprez 

artystycznych 

(Ogólnopolski Festiwal 

Młodzieżowych Orkiestr 

Dętych, Przegląd Arty-

styczny Chórów Woje-

wództwa Kujawsko-

Pomorskiego „Wiosna w 

Solankach”, Muzyczne 

Lato w Tężni. Inowro-

cławska Noc Solankowa, 

Inowrocławskie Lato 

Muzyczne, Inowrocław-

ska Gala Operowo-

Operetkowa).” … 

„Jesienią 2010 r. Mini-

ster Skarbu dokonał pry-

watyzacji spółki 

„SOLANKI” Uzdrowi-

sko Inowrocław.” 

      Kolejna strona inter-

netowa przybliża nam 

budowę, działanie i lecz-

nicze właściwości tężni 

solankowych w Inowro-

cławiu, http://

www.solanki.pl/pl/teznie-i-park, 

cyt. ”Tężnie w Inowrocławiu są 

trzecie w kraju pod względem chro-

nologii powstania i drugie, co do 

wielkości. W całej Europie jest 

tylko 9 takich konstrukcji. 

       Tężnie solankowe działają w 

bardzo prosty sposób: solanka jest 

pompowana na najwyższy poziom 

konstrukcji, po czym swobodnie 

spływa w dół po gałązkach tarniny 

ulegając przy tym odparowaniu. 

Wokół tężni powstaje aerozol, któ-

ry służy profilaktyce i wspomaga 

leczenie schorzeń górnych dróg 

oddechowych, chorób tarczycy, 

schorzeń alergicznych skóry, obni-

ża poziom ciśnienia tętniczego, itp.  

      Inowrocławska tężnia nasycając 

powietrze jodem stanowi, więc na-

turalne inhalatorium o szerokich 

właściwościach terapeutycznych. 

Przebywanie w okolicy tężni poma-

ga osobom chorym na nadciśnienie 

tętnicze, choroby układu oddecho-

wego oraz stany ogólnego wyczer-

pania. Pobyty w pobliżu tężni zale-

ca się również osobom zdrowym. 

Wdychanie powietrza przesyconego 

minerałami wzmacnia, bowiem 

odporność i zabezpiecza przed cho-

robami.”  

      A na ustawionej na terenie tężni 

tablicy zatytułowanej WALORY 

LECZNICZE INHALATORIUM 

TĘŻNI SOLANKOWEJ W INO-

WROCŁAWIU wpisano kto szcze-

gólnie powinien odwiedzać tężnie 

solankowe: Chorzy na choroby 

układu oddechowego, przewlekły 

nieżyt, nieżyt zanikowy górnych 

dróg oddechowych, przewlekły 

zanikowy nieżyt nosa, gardła, krta-

ni, zatok szczękowych i czołowych, 

przewlekły nieżyt oskrzeli, rozedma 

płuc bez objawów zespołu serca 

płucnego, stany ogólnego wyczer-

pania i nerwicy wegetatywnej, nad-

ciśnienie tętnicze, niedociśnienie 

tętnicze (pod warunkiem nieprzeby-

wania w bliskości tężni i naświetla-

nia słonecznego), daje częściowo 

zabezpieczenie przed zachorowa-

niem, profilaktycznie u ludzi zdro-

wych wzrasta odporność, wiele 

innych pozytywnych efektów lecz-

niczych korzystnie wpływających 

na różne schorzenia np. choroby 

tarczycy, schorzenia alergiczne 

skóry, itp.”       
 

      Należy też dodać, że przed dru-

gą wojną światową często przeby-

wał w inowrocławskich solankach 

gen.Władysław Sikorki. Ale trzeba 

też dodać, że gen.Władysław Sikor-

ski miał majątek ziemski oddalony 

około dziesięć kilometrów od Ino-

wrocławia.  

Opracował: 

R.Milewski 

W Ogrodach Papieskich można korzystać 

ze stałych leżaków do kąpieli słonecznych.  

http://www.solanki.pl/pl/teznie-i-park
http://www.solanki.pl/pl/teznie-i-park
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Redakcja 

Wieści Światowe 
 

      Uprzejmie proszę o opubliko-

wanie mojego listu w całości, bo 

moim zdaniem porusza bardzo 

ważne zagadnienia dotyczące nas 

wszystkich. No i, zwracam się do 

Redakcji jako stała czytelniczka  

czasopisma Wieści Światowe.      

      Uważnie przeczytałam m.in. 

wywiady: Czy powinna być kaden-

cyjność sędziów???, opublikowany 

w wydaniu z dnia 01.02.2017; i 

Czy należy znieść immunitety sę-

dziowskie i prokuratorskie???, opu-

blikowany w wydaniu z dnia 

01.03.2017. I chciałabym odnieść 

się do tematyki poruszonej w wy-

wiadach, która jest bardzo ważna i 

dotyczy nas wszystkich. 

      Otóż, moim zdaniem i zdaniem 

moich znajomych z którymi na ten 

temat rozmawiałam, należy wpro-

wadzić wzorem państw demokra-

tycznych kadencyjność sędziów i 

prokuratorów oraz komendantów 

policji. I obecnej kadencji parla-

ment Rzeczypospolitej Polskiej 

powinien znieść immunitety sę-

dziowskie i prokuratorskie, i wpro-

wadzić czteroletnią kadencyjność 

w pełnieniu wymienionych funkcji. 

      I już uzasadniam wyrażone 

poglądy, które są nie tylko moimi 

poglądami: W normalnym demo-

kratycznym państwie, takim nie 

tylko z nazwy, społeczeństwo kon-

troluje osoby pełniące władzę prze-

de wszystkim przy pomocy prasy, 

czyli dziennikarzy.  I pozyskana w 

ten sposób wiedza pozwala na wy-

robienie sobie poglądu w zakresie, 

czy na danego kandydata warto 

oddać swój głos przy urnie wybor-

czej. A osoba, która zostanie wy-

brana w wyborach powszechnych 

do pełnienia funkcji (sędziego, pro-

kuratora, komendanta policji) bę-

dzie starać się rzetelnie wykonywać 

pełnioną funkcję, aby w kolejnej 

kadencji znów być wybraną. I przy 

wprowadzeniu wyborów po-

wszechnych rozbita zostanie rów-

nież hermetyczna kasta sędziow-

ska, skończą się koligacje rodzinne 

i różne inne zależności obecnie 

funkcjonujące w wymiarze spra-

wiedliwości, a skutkujące wydawa-

niem wyroków często nie mających 

nic wspólnego z przeprowadzonym 

przewodem sądowym i stanem 

faktycznym. Owszem można po-

wiedzieć, że jest instancyjność za-

skarżeń wydanych wyroków, ale co 

z tego, skoro zaskarżony wyrok 

bardzo często rozpoznaje np. ktoś z 

układu, np. dalszy członek rodziny. 

To jaki ma być wtedy wydany wer-

dykt, skoro zaskarżenie rozpoznaje 

„ktoś” z układu, np. dalszy członek 

rodziny? Każdemu sędziemu cho-

dzi przecież o stabilność wydawa-

nego orzecznictwa, a prokuratorowi 

o stabilność wydawanych postano-

wień, itp. Należy jeszcze postawić 

kolejny zarzut: Jaki wyrok ma wy-

dać sędzia oceniający pracę innego 

sędziego, który robi najczęściej to 

samo i ma świadomość, że nieza-

leżnie od wydanego wyroku nic mu 

nie grozi?  

      Poza powyższym, należy rów-

nież znieść immunitety dla sędziów 

i prokuratorów, bo sędzia tak samo 

jak prokurator jest tylko urzędni-

kiem państwowym tak jak każdy 

inny urzędnik. To dlaczego urzęd-

nik państwowy ma kryć się za im-

munitetem i nie odpowiadać za 

przekroczenie uprawnień niedopeł-

nienie obowiązków ze szkodą dla 

interesu publicznego lub prywatne-

go??? Przecież jest nawet zapis 

konstytucyjny, że każdy urzędnik i 

każdy człowiek jest równy wzglę-

dem prawa i odpowiada za swoje 

postępowanie. To dlaczego ten 

zapis nie jest realizowany? 

      Pytania kieruję do ministra 

Ziobro; proszę też odpowiedzieć na 

pytanie:  Dlaczego ministerstwo 

jeszcze nie wystąpiło o zniesienie 

immunitetów sędziowskich i pro-

kuratorskich oraz wprowadzenie 

kadencyjności sędziów i prokurato-

rów; wzorem państw demokratycz-

nych takich jak np. Anglia, Austria, 

Stany Zjednoczone Ameryki Pół-

nocnej, Francja, itd.??? 

 

Stała czytelniczka 

Wieści Światowych 

Irena Jessa 

Wieleń 

Województwo Wielkopolskie  

        

*** 
 

Redakcja 

Wieści Światowe 
 

      Zwracam się do Państwa jako 

stała czytelniczka z prośbą o opu-

blikowanie mojego listu, bo moim 

zdaniem historia w nim przedsta-

wiona jest co najmniej bulwersują-

ca. Miejscowość proszę podać, a 

nazwisko poszkodowanej przez 

policjantów proszę ukryć tak samo 

jak i moje dane osobowe. 

      Otóż, historia wydarzyła się w 

Wieleniu, pewnego pięknego wio-

sennego dnia 2017 kobieta prze-

chodząc przez ulicę przeszła obok 

pasów na jezdni i weszła do sklepu. 

Jak za przestępcą, za nią wbiegło 

do sklepu dwóch policjantów, wy-

legitymowali kobietę i powiedzieli, 

że musi zapłacić stówę mandatu, bo 

przeszła przez ulicę nie po przej-

ściu dla pieszych.  

      Wszyscy w sklepie byli bardzo 

zdumieni zachowaniem policjan-

tów, a nie kobiety. 

      Oczywiście, wystraszona ko-

bieta dostała mandat w wysokości 

sto złotych, który przyjęła trzęsący-

mi się rękami. Policjanci zadowole-

ni odeszli.  

      Kobieta po chwili popłakała 

się, mówiąc, że w tym miesiącu nie 

kupi już leków, bo już nie ma pie-

niędzy. 

      Ale to nie wszystko. Panie Re-

LISTY 
 

      Publikowane listy 

Czytelników oznaczają 

poglądy wyrażane przez 

ich autorów. Redakcja 

nie ponosi  odpowie-

dzialności za treść li-

stów. Listy nie spełniają-

ce przyjętych norm spo-

łecznych i prawnych nie 

będą publikowane.  
(dop.red.) 
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daktorze, nie chciałby Pan słyszeć 

tego co ludzie mówili o zachowaniu 

policjantów, po ich wyjściu, i w 

jaki sposób ich nazywali. 

      Proszę powiedzieć, czy w 

przedstawiony sposób funkcjonuje 

normalna policja w normalnym 

demokratycznym państwie? Czy 

polska policja jest od karania i zbie-

rania pieniędzy? A może należało-

by w tym miejscu zapytać, czy pol-

ska policja jest od okradania ludzi? 

Bo jak inaczej można określić za-

chowanie przedstawionych poli-

cjantów? Czy w ten sposób policja 

pomagania ludziom? Czy pracuje 

na swoją opinię? 

 

Stała czytelniczka 

Adres znany redakcji 

 

*** 
Obradowali 

oborniccy działkowcy 
 

      W sali sesyjnej Starostwa Po-

wiatowego w Obornikach w dniu 

18 marca 2017 roku spotkali  się 

działkowcy  Rodzinnego  Ogrodu 

Działkowego im. mjr Dobrzyckiego 

na corocznym Walnym Zebraniu.  

      Członkowie Polskiego Związku 

Działkowców  pozytywnie  ocenili 

działalność ogrodu w 2016 roku. 

Sprawozdania  merytoryczne  oraz 

finansowe przedstawili członkowie 

Zarządu.  Założenia  do   pracy w 

2017  roku  przedstawili  kolejno 

prezes oraz skarbnik ROD. 

      W planie pracy na bieżący rok 

znalazły się zadania wynikające z 

ubiegłorocznego  powszechnego 

przeglądu ogrodu i działek.  Zebra-

nie przyjęło kolejną uchwałę doty-

czącą modernizacji ogrodu. 

      W ramach integracji środowiska 

działkowego zaplanowano kolejne 

wycieczki wielodniowe oraz ogro-

Stół prezydialny. 

Działkowcy wykazali bardzo 

duże zainteresowanie obradami. 
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dowe  imprezy  okolicznościowe  

związane m.in. z jubileuszem 120 – 

lecia ruchu ogrodnictwa działkowe-

go w Polsce.  

      Bogata  dyskusja  dotyczyła  w 

większości   krzywdzącego  dział-

kowców  ryczałtowego  systemu 

opłat za śmieci ogrodowe.  

      W obronie PZD zebrani przyjęli 

stanowisko  w  sprawie  emisji  w 

dniu 14 lutego 2017 roku w TVP 2 

reportażu  „Działkowa  woj-

na” (stanowisko w załączeniu). 

 

Jan Molski 

Oborniki 

18 marca 2017 r. 
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      Skończą się męczarnie miesz-

kańców. Rusza przebudowa dro-

gi powiatowej Straduń- Trzcian-

ka. Starania o remont tego odcin-

ka trwały kilkanaście lat. W koń-

cu się udało i drugiego marca 

podpisano umowę, pomiędzy Za-

rządem Dróg Powiatowych, a 

wykonawcą. Przebudowa potrwa 

do końca września. To jedna z 

pierwszych inwestycji Wielolet-

niego Planu Inwestycyjnego.  

      -Cieszy nas fakt, że wszelkie 

procedury związane z przebudową 

zniszczonego odcinka już się zakoń-

czyły. Teraz wykonawca może robić 

swoje – mówi Tadeusz Teterus, 

starosta czarnkowsko-trzcianecki. - 

Już od 3-go marca pracę na odcin-

ku drogi powiatowej Straduń – 

Trzcianka mogą się rozpocząć. 

Wszystko w rękach wykonawcy – 

dodaje włodarz powiatu.  

     Wykonawca prace ma zakoń-

czyć 29 września br. Ponad trzyki-

lometrowy odcinek z Trzcianki do 

Stradunia, będzie przebudowany. 

Aktualnie, droga posiada zróżnico-

waną szerokość. Są tam liczne łaty 

i uzupełnienia, a krawędzie są spę-

kane i mają liczne ubytki. – Mar-

twił nas fakt, że mieszkańcy muszą 

poruszać się poboczem. Chcemy to 

zmienić – zapowiada starosta Tade-

usz Teterus.  

Powstanie chodnik z kostki betono-

wej oraz ciąg pieszo rowerowy o 

szerokości 2 metrów i długości 

3575 metrów. Nowa trasa będzie 

przebiegać po istniejącym śladzie 

drogi powiatowej. Ze względu na 

ochronę istniejącego zadrzewienia 

przyjęto wariant poszerzenia jezdni 

z jednej strony. Chodzi tu o wystę-

powanie mniejszej ilości drzew. 

Szerokość jezdni będzie zmieniona. 

Nowa droga będzie miała szero-

kość 6 metrów.  

Realizacja inwestycji doprowadzi 

również do wykonania nowego 

oznakowania poziomego. Oznako-

wanie pionowe zostanie wymienio-

ne na nowe. Wody opadowe z na-

wierzchni na całym przebudowa-

nym odcinku projektuje się odpro-

wadzić do rowów.  

      Wartość umowy z wykonawcą 

to ponad 3.700 mln, z czego więk-

szość kosztów pokryte zostanie z 

budżetu powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego. Na ten cel przezna-

czyliśmy ponad 2.900 mln złotych. 

Gmina Trzcianka włączyła się w tę 

inwestycje. Dołożą oni 800 tysięcy 

złotych. To bardzo dobry przykład 

współpracy samorządowej, między 

powiatem czarnkowsko-

trzcianeckim, a Gminą Trzcianka.  

W dzień podpisania umowy, w 

Straduniu, miało miejsce spotkanie 

starosty Tadeusza Teterusa z 

mieszkańcami. 

 

Aleksandra Lipiec 

Starostwo Powiatowe 

w Czarnkowie 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki (Wielkopolska) 

 

Rusza budowa 

drogi 

Zjazd z głównej drogi, 

kierunek Straduń. 
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      Wykorzystywanie walorów 

turystycznych powiatów, rozwój 

regionów oraz usprawnienie pro-

dukcji rolniczej – to tylko część 

aspektów, które mogłyby polep-

szyć się dzięki wyznaczeniu nowe-

go Obszaru Funkcjonalnego Pół-

nocnej Wielkopolski. Podczas 

spotkanie z wicemarszałkiem 

Wojciechem Jankowiakiem, wło-

darze miast, gmin i powiatów 

nadnoteckich zdecydowali, 

że dołożą wszelkich starań, aby 

został utworzony nowy rejon. 
 

      Obszar Funkcjonalny Północnej 

Wielkopolski miałby obejmować 

powiaty czarnkowsko-trzcianecki, 

pilski, złotowski, chodzieski, mię-

dzychodzki oraz częściowo wągro-

wiecki. Byłby on wyznaczony jako 

obszar kształtowania potencjału 

rozwojowego i terenu wymagające-

go wdrażania nowych funkcji przy 

użyciu instrumentów właściwych 

polityce regionalnej. 

      - Granica rejonu byłaby szersza 

od wyznaczonego dotychczas ob-

szaru. Dołączonych zostałoby kil-

kanaście miejscowości. Skorzystał-

by na tym na pewno powiat czarn-

kowsko-trzcianecki. Do obszaru 

dołączone zostałyby takie miejsco-

wości, jak m.in. Czarnków, 

Trzcianka, Wieleń, Krzyż Wielko-

polski oraz gmina Drawsko, 

czy gmina Czarnków –

mówi Tadeusz Teterus, starosta 

czarnkowsko-trzcianecki. 

      Wszystkie te, i inne jednostki 

terytorialne, cechuje bogaty poten-

cjał przyrodniczy. Gospodarowanie 

na obszarze stanowi duże wyzwa-

nie. Obecność pradoliny Noteci, 

głównych zbiorników wód pod-

ziemnych oraz znaczne zalesienie 

sprawiają, że tereny te mają istotne 

znaczenie dla ochrony 

i kształtowania zasobów wodnych 

w skali kraju. Na podkreślenie za-

sługuje fakt uwzględnienia 

w obowiązującym planie zagospo-

darowania przestrzennego woje-

wództwa wielkopolskiego propozy-

cji wpisania pradoliny Noteci na 

„listę dziedzictwa światowego”, ze 

względu na wyjątkowe wartości 

przyrodnicze i kulturowe. Wszyst-

kie gminy, które proponuje się wpi-

sać do Obszaru Funkcjonalnego 

Północnej Wielkopolski, położone 

są dość daleko od metropolii woje-

wódzkiej charakteryzują się niskim 

stopniem rozwoju. Ponadto, miej-

sca te stopniowo tracą dotychczaso-

we funkcje społeczno-gospodarcze, 

a w dodatku wymagają rewitaliza-

cji. 

      Podczas spotkania 

z wicemarszałkiem Wojciechem 

Jankowiakiem zdecydowano 

o kolejnych krokach zmierzających 

do utwo-

rzenia 

Obszaru 

Funkcjo-

nalnego 

Północnej 

Wielko-

polski. 

      Kilka 

dni wcze-

śniej, 

podczas 

konwentu 

starostów 

Północnej 

Wielko-

polski, na 

którym 

obecny 

był wice-

starosta 

Jacek 

Klima-

szewski, 

wypraco-

wane zostało stanowisko ponowne-

go przeanalizowania problemów 

rozwojowych podregionu pilskiego 

oraz wyznaczenia nowego Obszaru 

Funkcjonalnego Północnej Wielko-

polski. Stanowisko to zostało 

przedstawione podczas wizyty sa-

morządowców w pilskiej Państwo-

wej Wyższej Szkole Zawodowej. 

 

Aleksandra Lipiec 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie  

 

Ciąg dalszy ze s.1. 

 

Nowy Obszar Funkcjonalny 

Północnej Wielkopolski? 

Głosowanie. 
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      Koło Miejskie Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

w Trzciance jest najliczniejszym 

kołem nie tylko w powiecie czarn-

kowsko – trzcianeckim, 

ale również w całym Okręgu Nad-

noteckim PZW w Pile. Podczas 

zebrania sprawozdawczo – wy-

borczego wędkarze przyjęli spra-

wozdanie zarządu z działalności 

w roku 2016, jednogłośnie udzieli-

li zarządowi absolutorium, 

i również jednogłośnie, wybrali 

zarząd na nową kadencję. 
 

      Na koniec 2016 roku w Kole 

Miejskim PZW w Trzciance zareje-

strowanych było prawie sześciuset 

wędkarzy. To zdecydowanie naj-

liczniejsze koło wędkarskie 

w całym okręgu. Sobotnie zebranie 

kończyło kadencję dotychczasowe-

go zarządu. Prezes Adam Bogryce-

wicz przedstawił sprawozdanie 

z działalności w minionym roku, 

w którym podkreślił dbałość 

o powierzone wędkarzom akweny 

i tereny wokół nich (wędkarze sys-

tematycznie sprzątają tereny wokół 

jezior), liczbę i rangę zorganizowa-

nych zawodów wędkarskich, 

a także akcje zarybiania wód. Do-

tychczasowy zarząd uzyskał absolu-

torium za rok 2016 jednogłośnie. 

      – Cieszę się ogromnie 

z zaufania, jakim obdarzają nas 

koledzy wędkarze. Wynik głoso-

wania potwierdza, że nasza dzia-

łalność (myślę tu nie tylko 

o zarządzie, ale całej wędkarskiej 

społeczności) jest dobrze ukierun-

kowana – mówił Adam Bogryce-

wicz. 

      Kończąca się kadencja to oczy-

wiście czas wyboru nowych władz 

koła. Choć okazało się, że kandydat 

na prezesa był tylko jeden, wybory, 

zgodnie ze statutem, musiały się 

odbyć poprzez tajne głosowanie. 

Niespodzianki nie było, prezesem 

zarządu Koła Miejskiego PZW 

w Trzciance na kolejną kadencję 

został wybrany Adam Bogrycewicz. 

– Dziękuję wszystkim kolegom. 

To ogromna motywacja do dal-

szej pracy. Na pewno będziemy 

kontynuować nasze starania 

o regularne zarybianie naszych 

akwenów, ale to oczywiście nie 

wszystko. Mam nadzieję, że w 

dalszym ciągu możemy liczyć na 

przychylność samorządów, które 

nam na co dzień pomagają – mó-

wił prezes Adam Bogrycewicz.  

      W dalszej części spotkania zo-

stał wybrany nowy zarząd koła. 

Prezes wnioskował, by powiększyć 

jego skład do dziewięciu osób, 

ale okazało się, że kandydatów jest 

więcej. Ostatecznie nowy zarząd 

Koła Miejskiego PZW w Trzciance 

jest dziś dziesięcioosobowy, co 

przy parzystej liczbie członków 

może nieść ze sobą pewne trudno-

ści. Ale tylko pozornie, bowiem 

w takich przypadkach zwykle pre-

zes, jako przewodniczący zarządu, 

dysponuje podwójnym głosem. Tak 

też będzie w rozpoczynającej się 

właśnie kadencji władz koła. -

 Gratuluję prezesowi i nowemu 

zarządowi. Cieszę się, że już 

w poprzedniej kadencji zaufali-

ście młodemu kandydatowi, który 

jako Wasz prezes, jak czas poka-

zał, steruje bardzo dobrze. Jeste-

ście największym kołem 

w regionie, a wszystko, co robicie 

dla dobra naszych jezior, zasługu-

je na wielkie uznanie – mó-

wił Tadeusz Teterus, starosta 

czarnkowsko – trzcianecki.  

      Wędkarze poruszali również 

inne kwestie, które w bezpośredni 

sposób dotykają środowisko. Przed-

stawiony został m. in. wniosek 

o zaprzestanie nocnych połowów, 

by mieć większy wpływ na zwal-

czanie kłusownictwa. Kwestią od 

lat budzącą sprzeciw wędkarzy, nie 

tylko trzcianeckich, jest 

zakaz połowu ryb na ślu-

zach na Noteci. – To 

sprawa, która leży nam 

na sercu od dawna. Nie 

ustajemy w staraniach 

o zniesienie tego zakazu, 

ale bardzo trudne do 

„przeskoczenia” są kwe-

stie związane 

z definicjami urządzeń 

hydrotechnicznych za-

wartymi w przepisach. 

Państwowa Straż Rybac-

ka ma swoje argumenty, 

i wszystkie starania 

o zniesienie tego zakazu 

przypominają walkę 

z wiatrakami. Na pewno jed-

nak będziemy sprawy pilnować 

w dalszym ciągu – mówiła Lidia 

Pirtań, dyrektor biura zarządu Nad-

noteckiego Okręgu PZW w Pile.  

      Podczas zebrania wręczono 

również wyróżnienia dla najlep-

szych wędkarzy, a także odznaki 

członkom koła, którzy uzyskali 

uprawnienia do szkolenia młodzie-

ży. 

 

Piotr Urbaniak 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie 

 

 

Nowy „stary” prezes 

Prezesem jest Adam Bogrycewicz  (pierwszy od lewej).  
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      Sprzeciw przeciwko likwidowaniu 

lub „wyprowadzaniu” z powiatów wielu ważnych 

instytucji. Po raz pierwszy w historii delegaci 

wszystkich polskich powiatów spotkali się na 

wspólnym oficjalnym zgromadzeniu 

w Częstochowie. Powiaty, a zwłaszcza jednostki 

i instytucje powiatowe, udowodniły swoją potrzebę 

istnienia, i niezwykłą zaletę w postaci dostępności 

w bliskiej odległości od obywateli. Powiat czarn-

kowsko-trzcianecki reprezentował wicestarosta 

Jacek Klimaszewski. 

 

      - Niepokoi nas to, co dzieje się z samorządami 

powiatowymi. O wielu postępowaniach dowiadujemy 

się z mediów, a tak nie powinno być – mówi Jacek 

Klimaszewski, wicestarosta czarnkowsko-

trzcianecki. – Powszechna niewiedza o przyszłości 

powiatów skłoniła zarząd Związku Powiatów Pol-

skich do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego. Na spotkanie zaproszono wielu gości, 

w tym przedstawicieli rządu oraz partii politycznych, 

jednakże nie wszyscy przybyli – dodaje.  

      Nadzwyczajne spotkanie zwołano, by mówić m.in. 

o roli samorządu w państwie, roli powiatów wobec 

dokonujących się zmian legislacyjnych. Jedną 

z ważniejszych zmian, które czekają samorządy po-

wiatowe jest tzw. sieć szpitali. O reformie zdrowia 

mówił minister Piotr Gryza. Pod-

czas posiedzenia zgromadzeni po-

ruszyli kwestię reformy oświaty. 

Powiaty obawiają się, że likwidacja 

gimnazjów spowoduje spiętrzenie 

dzieci i młodzieży w ośrodkach 

wychowawczych oraz problem 

z naborem podopiecznych. Poza tym nauczanie spe-

cjalne będzie wymagało dodatkowych kosztów utrzy-

mania. Na chwilę obecną nie ma również informacji 

na temat ramowych planów nauczania w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Chodzi o wyznaczenie ilości 

godzin do danych przedmiotów. Anna Zalewska pró-

bowała samorządowców uspokoić, tłumacząc, 

że planowane zmiany są dla powiatów korzystne, do-

dając, że z wyliczeń resortu edukacji wynika, 

że podwójny rocznik nie będzie problemem finanso-

wym. W swoim wystąpieniu minister zapowiedziała 

też, że nowy 

system infor-

macji oświa-

towej ma 

ruszyć od 15 

sierpnia br. 

Podkreślała 

konieczność 

rozwoju do-

radztwa za-

wodowego. 

      W trakcie 

posiedzenia 

zgromadzenie 

podjęło sie-

dem stano-

wisk 

w sprawach: 

dochodów 

JST, funkcjo-

nowania pu-

blicznych 

służb zatrud-

nienia, pu-

blicznego 

transportu 

zbiorowego, a także roli powiatów w realizacji Strate-

gii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgromadze-

ni starostowie wyrazili także swoje stanowiska 

w sprawie systemu ochrony zdrowia oraz dotyczące 

XX – lecia Konstytucji RP. 

      Organizatorem spotkania był Związek Powiatów 

Polskich - stowarzyszenie skupiające 315 powiatów 

i miast na prawach powiatu na 379 wszystkich powia-

tów w Polsce.  

 

źródło i zdjęcia: 

Związek Powiatów Polskich 

Opracowanie: 

Aleksandra Lipiec 

Starostwo Powiatowe  

w Czarnkowie 

 

Wspólne oficjalne zgromadzenie 

w Częstochowie 

Głosowanie. 
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      13 marca 2017 roku, podczas 

XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sej-

miku  Województwa  Wielkopol-

skiego radni przyjęli przez akla-

mację  stanowisko  w  sprawie 

wsparcia wielkopolskiego rzemio-

sła w rozwiązywaniu problemów 

utrudniających jego rozwój. Ob-

radom przysłuchiwali się, zapro-

szeni na sesję nadzwyczajną wiel-

kopolscy starostowie, wśród nich 

Tadeusz Teterus, starosta czarn-

kowsko – trzcianecki. 
      Radni w uzasadnieniu uchwały 

podkreślają  znaczenie  wielkopol-

skiego rzemiosła i dostrzegają po-

trzebę podjęcia działań wspierają-

cych ze strony podmiotów, od któ-

rych zależy jego funkcjonowanie. 

Sejmik w swoim stanowisku kieru-

je  postulaty  wielkopolskich  rze-

mieślników, które odnoszą się prze-

de wszystkim do sfery regulacyjnej, 

do organów państwa, Ministra Edu-

kacji Narodowej oraz Ministra Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

      Sejmik wyraził przekonanie, że 

spełnienie postulatów jest krokiem 

do rozwiązywania problemów wiel-

kopolskiego rzemiosła, zgłaszanych 

przez środowisko i jego organizacje 

samorządowe.  Jednym z  najważ-

niejszych  warunków  sprawnego 

funkcjonowania i rozwoju rzemio-

sła polskiego jest zapewnienie pra-

widłowej organizacji nauki i wyso-

kiego poziomu kształcenia zawodo-

wego w rzemiośle. 

      -  Żeby  w  pełni  przygotować 

uczniów do pracy w rzemiośle, ko-

nieczne jest wprowadzenie regula-

cji prawnych, dzięki którym będzie 

można zorganizować naukę zawodu 

w systemie tydzień nauki w szkole/

tydzień praktycznej nauki zawodu 

na stanowisku pracy w zakładzie 

rzemieślniczym.  Postulujemy  rów-

nież  możliwość  nadawania  tytułu 

„pomocnik czeladnika” pracowni-

kom z różnego rodzaju dysfunkcja-

mi fizycznymi i psychicznymi, które 

uniemożliwiają im zdobycie tytułu 

czeladnika  –  mówił  Włodzimierz 

Ignasiński,  radny  Sejmiku  Woje-

wództwa Wielkopolskiego. 

      Istotnym jest również wprowa-

dzenie regulacji prawnych umożli-

wiających  realizację  kursów  do-

kształcających  w  formie  e-

learningu. Chodzi tu przede wszyst-

kim o klasy wielozawodowe w za-

sadniczych szkołach zawodowych. 

Zapewniłoby to równoczesne teore-

tyczne przygotowanie zawodowe w 

macierzystej  szkole  zawodowej 

oraz kształcenie praktyczne u pra-

codawcy, bez konieczności opusz-

czania miejsca zamieszkania i prze-

rywania pracy na okres wyjazdu do 

ośrodka dokształcającego. 

      - Dobrze się stało, że radni sej-

miku postanowili zwrócić uwagę na 

wielkopolskie rzemiosło. Cieszę się 

również, że sporo uwagi poświęca-

ją szkolnictwu zawodowemu, bo to 

dziś bardzo istotny element eduka-

cji młodzieży. W powiecie czarn-

kowsko  –  trzcianeckim  również 

zwracamy  szczególną  uwagę  na 

edukację zawodową,  nasze szkoły 

od lat współpracują z przedsiębior-

cami, w tym również z naszymi rze-

mieślnikami – mówi Tadeusz Tete-

rus, starosta czarnkowsko – trzcia-

necki. 

      Radni uznali też za celowe mo-

nitorowanie i nadzorowanie proce-

su  preorientacji  zawodowej  oraz 

kontynuowanie i intensyfikację w 

szkołach  podstawowych  i  ponad-

podstawowych  działań  doradców 

zawodowych, którzy znają lokalny 

rynek pracy.  Ma to  przygotować 

uczniów do podejmowania trafnych 

decyzji w zakresie drogi zawodo-

wej  oraz  ograniczenia  tak  po-

wszechnych obecnie zmian szkół i 

mistrzów prowadzących praktyczną 

naukę  zawodu  przez  wielu 

uczniów, którzy nie otrzymali fa-

chowego wsparcia w tym zakresie. 

 

Piotr Urbaniak 

Starostwo Powiatowe 

w Czarnkowie 

 

Nadzwyczajna Sesja 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Od lewej: Włodzimierz Ignasiński – radny Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, Tadeusz Teterus starosta czarnkowsko-trzcianecki.  
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Za nami XVII Turnieju Piłki 

Nożnej Samorządowców, odby-

wającym się już tradycyjnie 

w Połajewie. Po zaciętej wal-

ce, mistrzem została reprezenta-

cja powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego, drugie miejsce 

zajęli samorządowcy z Lubasza, 

trzecie zaś strażacy z Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Czarnkowie. 

 

      - Najlepszą integracją jest ta 

poprzez sport. Możemy spotkać się 

tu z przedstawicielami gmin 

i jednostek z naszego powiatu, za-

grać mecz i porozmawiać choćby 

o inwestycjach planowanych przez 

samorządy w danym roku. Niejed-

nokrotnie udaje się poruszyć także 

inne ważne tematy, o których ciężko 

jest mówić w zaciszu naszych gabi-

netów – mówi Tadeusz Teterus, 

starosta czarnkowsko-trzcianecki. 

 

Mimo przyjacielskiej atmosfery 

wszystkie zespoły tak naprawdę 

przyjechały wygrać turniej. 

      - Zabawa jest przed i po turnie-

ju. W trakcie zmagań interesuje nas 

tylko zwycięstwo – przekonu-

je Jacek Klimaszewski, wicestaro-

sta czarnkowsko-trzcianecki, który 

wcielił się również w rolę pierwsze-

go trenera powiatu. -Nasza drużyna 

to pomieszkanie rutyny z młodością.

– dodaje. 

      Drużyna powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego, prowadzona była 

przez duet trenerski Jacek Klima-

szewski – Tadeusz Teterus. 

 

Starostwo Powiatowe 

w Czarnkowie 

 

 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

 

Najlepsi piłkarze 

z powiatu!  

Zwycięska drużyna powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego  

HUMOR 
  

     Żona krzyczy do męża: Ty 

łajdaku masz kochankę! A spró-

buj kłamać. Mąż odpowiada 

powoli: No tak, pół na pół… 

      Żona wykrzykuje pytanie: 

Co to znaczy oszuście - pół na 

pół ?!  

      Mąż wyjaśnia spokojnie: To 

znaczy, że mamy ją na spółkę z 

kolegą.  
*** 
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      O sportowej pasji 

i nakłanianiu młodzieży do ak-

tywności fizycznej. Starosta Ta-

deusz Teterus rozmawiał 

z Piotrem Reissem. Ikona wielko-

polskiej piłki nożnej spotka się 

z młodzieżą ze szkół przynależ-

nych do powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego. Dzięki współpra-

cy piłkarz przeprowadzi zajęcia 

wychowania fizycznego i będzie 

przekonywał młodzież, że sport 

jest w życiu bardzo potrzebny. 

 

      Sportowiec prowadzi na terenie 

powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego Akademię Piłkarską 

Reissa, która wspiera młode talenty. 

Są to zajęcia organizowane dla 

dzieci ze szkół podstawowych. Te-

raz piłkarz będzie miał możliwość 

współpracy z nieco starszą młodzie-

żą.  

- Piotr Reiss to nie tylko ikona Le-

cha Poznań, ale również osoba, 

która jest dla nas autorytetem 

w upowszechnianiu kultury fizycz-

nej i wychowaniu dzieci i młodzieży 

– podkreśla Tadeusz Teterus, sta-

rosta czarnkowsko-trzcianecki. 

Początkowo był pomysł, aby spor-

towiec przeprowadził zajęcia wy-

chowania fizycznego w szkołach. 

Jednakże zostanie zorganizowana 

impreza nakłaniająca młodzież do 

aktywności fizycznej. 

– Zorganizujemy duże wydarzenie 

dla regionu - mówi Anna Buga-

jewska-Bielejewska, naczelnik 

wydziału promocji, ochrony zdro-

wia i spraw społecznych. –

 Młodzież z powiatu spotka się 

w hali sportowo-widowiskowej 

w Trzciance. Tam zostaną zorgani-

zowane zajęcia wychowania fizycz-

nego oraz prelekcja ze sportowcem 

- dodaje. 

Projekt zostanie realizowany 

w ramach programu promocji zdro-

wia. Piotr Reiss, jako ikona sportu, 

wesprze lokalnie akcję „STOP 

ZWOLNIENIOM Z WF-u”.  

- Chciałbym, aby Pan, poprzez swo-

je doświadczenie i swoją pasję 

sportową, przekonał młodzież po-

nadgimnazjalną do tego, że warto 

uprawiać sport, warto rozwijać 

własne talenty, i warto realizować 

cele, które później otwierają wrota 

do przyszłości i pozwalają rozwijać 

skrzydła – mówi starosta 

w rozmowie ze sportowcem. 

- Twierdzę, że poprzez ruch 

oraz zdrowy tryb życia można się 

prawidłowo rozwijać, bez względu 

na wiek, w którym się człowiek 

znajduje - mówi Piotr Reiss. - Cha-

rakterystyka mojej osoby wpisuje 

się w ten projekt. I dlatego bardzo 

chętnie będę przekonywał młodzież 

ponadgimnazjalną, żeby 

w zajęciach uczestniczyła –

 uzupełnia sportowiec. 

Spotkanie młodzieży z Piotrem 

R e i s s e m 

odbędzie 

się jesie-

nią. 

W y w i a d 

z Piotrem 

R e i s s e m 

z o s t a ł 

p r z e p r o -

wa d z o n y 

przez sta-

rostę Ta-

d e u s z a 

T e t e r u s a 

d z i ę k i 

uprzejmo-

ści TV 

W i e l k o -

polska. 

O wspar-

ciu akcji 

„ S T O P 

Z W O L -

NIENIOM 

Z WF-u”, 

o pasji do sportu, a także 

o Akademii Piłkarskiej Reissa, 

z ikoną sportu rozmawiał Tadeusz 

Teterus. Zapraszamy do obejrzenia 

całego wywiadu na stronie Telewi-

z j i  W i e l k o p o l s k i e j  – 

www.wielkopolska.tv.   

 

Aleksandra Lipiec 

Starostwo Powiatowe 

w Czarnkowie  

 

 

Nasi uczniowie 

spotkają się Piotrem Reissem 

Piłkę z Akademii Reissa wręczył włodarzom powiatu Piotr Reiss, natomiast staro-

stowie wręczyli antyramę ze zdjęciami Akademii Reissa i upominki powiatowe.   
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      Wyszczerzając zęby, uprzed-

nio spojrzawszy, a raczej łypnąw-

szy wzrokiem na Podchorążego, 

swojego przyjaciela, rozejrzał się 

wte i wewte bohater naszej histo-

rii –  ponadtrzydziestoletni męż-

czyzna o imionach Joachim Hie-

ronim - to tylko część tekstu, z 

którym zmierzyli się czarnkow-

sko-trzcianeccy  uczniowie.  Za 

nami siedemnasta odsłona Powia-

towego Konkursu Ortograficzne-

go. Tegorocznym Mistrzem Orto-

grafii  została  Kamila  Wojcie-

chowska z trzcianeckiego ogólnia-

ka.  
      Bohomaz,  czyhać,  chimerycz-

ny, a także ni stąd, ni zowąd, śmi-

chy-chichy czy wte i wewte – to 

słowa,  które  największą  trudność 

sprawiły uczestnikom XVII Powia-

towego Konkursu Ortograficznego.  

Trzydziestu uczniów ze szkół po-

wiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, 

walczyło o miano ortograficznego 

Mistrza.  

      - Piękne mówienie to także pięk-

ne pisanie, te elementy idą ze sobą 

w  parze.  Gratuluję  wszystkim 

uczestnikom, którzy dotarli do po-

wiatowego etapu konkursu – mówił 

Tadeusz  Teterus,  starosta  czarn-

kowsko-trzcianecki.  

 

      20 marca, czyli w dzień odby-

wania się konkursu ortograficzne-

go, obchodzony jest Międzynarodo-

wy Dzień Szczęścia. Przy tej oka-

zji, starosta Tadeusz Teterus życzył 

wszystkim  uczestnikom  konkursu 

wiele  szczęścia  zarówno  podczas 

przygód z ortografią, jak również 

na każdy dzień roku.  

 

      Najlepsi  uczniowie  z  terenu 

powiatu zjechali do czarnkowskiej 

„Górki”.  Reprezentanci  dziesięciu 

szkół  mieli  niełatwy  orzech  do 

zgryzienia.  

 

      - Nie było łatwo. Kilkakrotnie 

musiałam się zastanawiać nad po-

prawnym napisaniem słowa, a osta-

tecznie miałam sporo błędów– mó-

wiła Ania. – Nie przejmuję się, to 

fajna przygoda. Może za rok uda 

się spróbować swych sił po raz ko-

lejny- dodaje.  

 

      Mistrzem Ortografii siedemna-

stej edycji powiatowego konkursu, 

została  Kamila  Wojciechowska  z 

trzcianeckiego liceum. Tytuł pierw-

szego wicemistrza uzyskała Wero-

nika Szabelska z Edukacji Lubasz, 

a miano drugiego wicemistrza zdo-

była  Kinga  Wleklak  z  Liceum 

Ogólnokształcącego w Czarnkowie. 

Jury przyznało również dwa wyróż-

nienia, które trafiły w ręce Zuzanny 

Stepniowskiej z ZSP w Trzciance i 

Jakuba Rolnika z ZSL w Goraju. 

 

      - To, że znaleźliście się na tym 

konkursie  oznacza,  że  posiadacie 

dużą  wiedzę-  zwracał  się  do 

uczniów  Jacek  Klimaszewski, 

wicestarosta  czarnkowsko-

trzcianecki. - Serdeczne gratulacje 

dla wszystkich laureatów i uczestni-

ków konkursu. 

 

      Całość ortograficznych zmagań 

połączono z artystycznymi niespo-

dziankami. Konkurs zorganizowano 

przy  wsparciu  budżetu  Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

 

 

 

Z ortografią za pan brat 

Aleksandra Lipiec 

Starostwo Powiatowe 

w Czarnkowie 

Mistrzem Ortografii została Kamila Wojciechowska 

z LO w Trzciance  
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Sprzedam nieruchomość zabudowaną 

gmina Kolsko woj. lubuskie 
(na trasie Wolsztyn-Nowa Sól) 

idealnie nadającą się na prowadzenie 

działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania 

(mieszkanie 106m
2
 powierzchni użytkowej + hala 

230m
2
 + dwa garaże o powierzchni 60m

2
) 

na działce o powierzchni 0,40ha. 

Cena 295000zł. 

Sprzedam też trzy wanny pasteryzacyjne 

oraz dwa kotły parowe 300 litrów 

Tel.504575442 

Wjazd na posesję. Po lewej dwa 

garaże, a po prawej budynek 

mieszkalny i hala do produkcji. Budynek mieszkalny a w 

głębi hala do produkcji. 

Dwa garaże z podjaz-

dem wyasfaltowanym. 

Hala do produkcji połączona 

z budynkiem mieszkalnym. 
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Z okazji  

Świąt Wielkanocnych 

Anno Domini 2017 

najlepsze życzenia 

wszystkim Czytelnikom  

Wieści Światowych 

rodzinnej atmosfery 

wszelkiego bogactwa 

pysznego jadła, 

i zachowania 

we wszystkim umiaru  

 
życzy Zarząd Sp. z o.o. 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Szamotułach 



str. 44                                                                                        Nr 04 (56) Wieści Światowe 01 kwietnia 2017 r. 

      W Paris Expo Porte de Versail-

les odbyła się w dniach 25 lutego - 

5 marca 2017 wystawa Salon de 

l'Agriculture zorganizowana przez 

CENECA (Centre National des 

Expositions et Concours Agrico-

les) : Narodowe Centrum Wystaw i 

Konkursów Rolniczych. 

      Wystawa była ogromna, wiele 

pawilonów, wszystko ciekawe, in-

teresujące, bardzo dobrze zorgani-

zowane. Na wystawie jest zawsze 

szalenie sympatyczna atmosfera. 

Uczestnicy i publiczność są w wy-

śmienitych humorach. Słychać żar-

ty, śpiew, muzykę. Zwłaszcza w 

sektorach gastronomicznym i przy 

stoiskach spożywczych, a było ich 

bez liku. Wystawiano sery, słody-

cze, wino i nawet przed stoiskiem z 

mlekiem ustawiała się długa kolej-

ka. Na wystawę przychodzą do-

słownie tłumy. W tym roku wysta-

wę odwiedziło około siedemset 

tysięcy osób. 

      Na wystawę przybyli producen-

ci z krajów francuskojęzycznych, z 

departamentów zamorskich, no i z 

całej Francji. Można było kupić 

najbardziej renomowane produkty 

spożywcze. Przyjechali wszyscy 

mniej lub bardziej znani producenci 

w celach reklamowych. 

      Kupiłam dla 

siebie wanilie i kandyzowane owo-

ce. Jedliśmy pyszny sorbet z Antyli 

i ciastka z Alzacji (na opakowaniu 

obrazek z bocianem). 

      Nie było sektora drobiu ze 

względu na epidemię ptasiej grypy. 

      Celem pełniejszego obrazu 

należy również dodać: Wystawa 

rolnicza w Paryżu: Salon de l'Agri-

culture, każdego roku ściąga do-

słownie tłumy ludzi. Mimo prośby 

o nie głaskanie zwierząt, wywieszo-

nej przy każdym ogrodzeniu, mało 

kto może się powstrzymać, żeby 

choć nie dotknąć jakiegoś zwierza-

ka. Pokusa jest zbyt silna. I czy 

można się dziwić? Skoro widok 

zwierząt gospodarskich nie jest 

widokiem codziennym.  

      Prezentowany jest pokaz osią-

gnieć hodowców bydła, owiec, ko-

ni, drobiu i innych. Odbywają się 

transakcje handlowe, konkursy, 

można poznać zawody związane z 

rolnictwem. A także zobaczyć no-

we tendencje w rolnictwie, podpa-

trzeć jak urządzić ogród, itp. 

      Jako ciekawostka : byki, które 

dostały medale ważą od 1300 

do  prawie 1500 kg. (Medale są 

powieszone na rusztowaniu nad 

zwierzętami). 

      Dużą frajdą dla dzieci jest spe-

cjalnie przygotowany sektor intere-

sujący młodszych widzów. 

      Organizatorzy przewidzie-

Ciąg dalszy ze s.1  

 

Salon de l'Agriculture 

France 2017 

Wejście główne 

na wystawę. 

Stoisko marokańskiego pro-

ducenta oleju arganowego. 

Wyroby z Tahiti. 

Praca w laboratorium 

bakteriologicznym. 
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li  badge (znaczek lub plakietka z nazwi-

skiem i przynależnością do określonej gru-

py, itp., którą nosi się na sobie przypiętą 

do ubrania celem identyfikacji danej osoby 

w przypadku zagubienia) dla każdego 

dziecka, gdyż w tym wielkim tłumie łatwo 

się zgubić. 

      Należy też dodać, że nie było sektora 

drobiu ze względu na epidemie ptasiej gry-

py. I to, że wystawa rolnicza odbywa się 

co roku i jest odwiedzana obowiązkowo 

przez przedstawicieli wysokich  urzędów, 

ministrów, prezydenta republiki, kandyda-

tów na prezydenta - tak jak w tym roku. I 

jak co roku niektórzy z nich obrywają po 

głowie jajkiem albo pomidorem. Kamery 

uwieczniają incydenty, z których śmieje 

się później cała Francja.  

      Można też zobaczyć jak to było w 

bliskiej przeszłości, bo załączam video z 

kandydatem na prezydenta, p. Emmanuel 

Macron : 

 

https://www.koreus.com/video/macron-

oeuf-salon-agriculture.html 

 

https://www.salon-agriculture.com/

Animations/Que-faire-sur-le-Salon 

 

      Celem uzupełnienia podaję też stronę z 

wikipedii dotyczącą Salonu i mam nadzie-

ję, że jest możliwość przetłumaczenia au-

tomatycznego na angielski przez internet : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/

Salon_international_de_l'agriculture 

 

      Salon ten to też okazja do imprezowa-

nia do późnych godzin. W końcu jesteśmy 

w Paryżu ! 
 

Pozdrawiam 

z Francji 

E.Pietruch 

Producent wanilii z 

wyspy Reunion. 
Ciasta z Alzacji. 

Wyrób sorbetow - trady-

cyjny deser z Antyli.  

Królik nagrodzony przez 

prezydenta Francji. 

https://www.koreus.com/video/macron-oeuf-salon-agriculture.html
https://www.koreus.com/video/macron-oeuf-salon-agriculture.html
https://www.salon-agriculture.com/Animations/Que-faire-sur-le-Salon
https://www.salon-agriculture.com/Animations/Que-faire-sur-le-Salon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_international_de_l%27agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_international_de_l%27agriculture


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. 
 

INFORMUJE 
o sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

 

Deklaracja o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

1/. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i nierucho-

mości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku, położonych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, 

zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi na aktualnie obowiązującym wzorze. 

2/. Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych. Każdorazowo zmiana wpływająca na wysokość opła-

ty (np.: narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie 

prowadzenia działalności,) wymaga złożenia deklaracji zmieniającej w termi-

nie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

3/. W deklaracji właściciel nieruchomości deklaruje sposób gospodarowania 

odpadami tzn.: czy będzie prowadzić segregację odpadów czy nie. 

4/. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły, ul. 

Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły. 

5/. Druki deklaracji można pobrać: 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 24, parter, 

pok. Nr 5. 

ze strony internetowej: www.odpady.szamotuly.pl 

6/. W przypadku braku złożenia deklaracji wysokość opłaty zostanie określona 

z urzędu. 

 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
 

1/. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomo-

ści oblicza sam i określa ją w deklaracji. 

2/. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości 

osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty, ustalonej uchwałą 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły; 
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dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpa-

dy komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanych pojemników i stawki 

opłaty za pojemnik, ustalonej uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotu-

ły; 

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, roczna 

ryczałtowa stawka opłaty ustalona zostaje uchwałą Rady Miasta i Gmi-

ny Szamotuły; 

przy segregacji odpadów obowiązuje niższa stawka opłaty. 

3/. Opłatę należy wnosić bez wezwania, do 15 każdego miesiąca za dany mie-

siąc (np. za styczeń do 15 stycznia): 

właściciele nieruchomości na indywidualny rachunek bankowy przypisany 

właścicielowi nieruchomości; 

mieszkańcy spółdzielni do spółdzielni, mieszkańcy wspólnot do zarządu 

nieruchomości. 

4/. Zarząd ROD, roczną ryczałtową stawkę opłaty wnosi jednorazowo do 30 

czerwca za dany rok na indywidualny rachunek bankowy przypisany danemu 

ROD. Opłata ta dotyczy miesięcy od marca do października. 

5/. Przy wnoszeniu opłaty należy podać numer konta, imię i nazwisko, adres 

wnoszącego (tego, który składał deklarację) oraz informację: opłata za odpa-

dy za miesiąc …… rok ……… 

 

Informacje dodatkowe 
 

1/. Właściciel wyposaża nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane, w 

takiej ilości i pojemności, aby zabezpieczała jego potrzeby. Tzw.: „obsypy” 

czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane. 

2/. Spółdzielnie i Wspólnoty dostarczają pojemniki swoim mieszkańcom. 

3/. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczane są mieszkańcom przez  

Operatora odbierającego odpady komunalne. 

4/. Pojemniki oraz worki należy wystawiać przed nieruchomość w miejscu 

łatwo dostępnym dla Operatora, w dniu ich odbioru, zgodnie z obowiązują-

cym harmonogramem do godz 6.00 rano. 

5/. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

należy wystawiać przed nieruchomość w miejscu łatwo dostępnym dla Opera-

tora, w dniu ich odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem do godz 

6.00 rano, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w BOK Biuro Obsługi 

Klienta) Operatora. 

6/. Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej 

Operatora, UMiG Szamotuły: www.odpady.szamotuly.pl lub w siedzibie urzę-

du. 

7/. Odpady inne niż komunalne należy wywozić na oddzielne zlecenie i za 
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oddzielna opłatą przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regu-

lowanej, Rejestr dostępny jest na stronie: www.odpady.szamotuly.pl 

8/. Reklamacje należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły w ter-

minie dwóch dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Reklamacje można zgłaszać: 

za pośrednictwem poczty e-mail: reklamacje@szamotuly.pl 

poczty polskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 

26, 64-500 Szamotuły, 

telefonicznie pod nr tel. 612927535, fax 612920072, 

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, Wydziale Ekolo-

gii i Ochrony Środowiska, Szamotuły, ul. Dworcowa 24, parter, pokój. 

nr 6, 

godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-17.00, oraz od wtorku do piątku 

7.30-15.30. 

9/. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu – j/w: 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 24, parter, 

pokój. nr 6, 

pod numerem telefonu 612927535. 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 
 

Adres: Piotrkówko k/Szamotuł (składowisko odpadów) 

godziny otwarcia:  

od wtorku do piątku 9.00-17.00, 

w soboty 10.00-14.00 

telefon: 612925280 

 

 

1/. Do PSZOK właściciel nieruchomości może zawieźć , zgodnie z obowiązu-

jącym w PSZOK regulaminem, następujące rodzaje odpadów: szkło, odpady 

biodegradowalne (w tym trawę i liście), papier i tekturę, tworzywa sztuczne, 

metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony (do 8 szt./rok), przeterminowane leki, odpady wielkogabaryto-

we, odpady niebezpieczne (chemikalia), odpady budowlane i rozbiórkowe 

(600 kg jednorazowo i nie więcej niż 2 m3/rok), odpady drewniane (drewno 

impregnowane, płyty wiórowe, i MDF), ubrania, obuwie, tekstylia. 

2/. Na terenie PSZOK można, za dodatkową opłatą, pozostawić do zrębkowa-

nia grubsze gałęzie. 

3/. Mobilny PSZOK: na terenie miasta i gminy Szamotuły w określone dni 

ustawione będą tzw. mobilne PSZOKI – kontenery do zbiórki odpadów segre-

gowanych. Terminy i miejsca ustawienia mobilnych PSZOKów będą upu-

bliczniane na stronie: www.odpady.szamotuly.pl 
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Gdzie jeszcze mogę 

oddać odpady? 
 

Apteki:  

W każdej aptece zlokalizowanej w mieście i gminie Szamotuły ustawione są 

pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków. Można je oddać w godzinach 

otwarcia aptek. 

 

Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE) 

To urządzenie umiejscowione na Szamotulskim Rynku. 

Można do niego wrzucać: 

płyty CD, DVD, BD, 

pojemniki po tonerach i tuszach, 

telefony i ładowarki, 

zużyte baterie, 

przepalone żarówki. 

 

 

SEGREGUJEMY 

 

Odpady: 

1/. W domach. 

2/. Korzystając z tzw. wystawek. 

3/. Poprzez dostarczanie do PSZOK, w tym PSZOK mobilnego. 

4/. Poprzez dostarczanie do aptek i MPE. 

 

 

Pamiętaj: 

1/. Papier powinien być czysty i suchy. 

2/. Warto segregować odpady, to cenne surowce, które można odzyskać. 

3/. Sortowanie opakowań bez zawartości pożywienia nie przyciąga zwierząt 

do miejsc ich gromadzenia. 

4/. Wyrzucaj opakowania bez zawartości. 

5/. Przed wyrzuceniem butelki, kartonu lub puszki zgnieć je, odkręć nakrętkę z 

butelki. 

6/. Usuń nakrętki, kapsle, korki, itp. 

7/. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. 

8/. Nie musisz myć opakowań i usuwać z nich etykiet. 

9/. Jeśli jest to możliwe korzystaj z kompostownika. 

10/. Oddzielaj bioodpady – to źródło naturalnego kompostu. 

 

 

Nr 04 (56) Wieści Światowe 01 kwietnia 2017 r.                                                                                         str. 49                                                                       



Kolor worka/pojemnika: niebieski 

odbiór raz w na miesiąc 

Papier 

tu wrzucamy: 

1/. Opakowania z papieru lub tektury. 

2/. Gazety i czasopisma. 

3/. Katalogi, prospekty, foldery. 

4/. Papier szkolny i biurowy. 

5/. Książki i zeszyty. 

6/. Torebki papierowe. 

7/. Papier pakowy. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Papieru powlekanego folią i kalką, tapet (należy wrzucać do pojemnika z 

odpadami mieszanymi). 

2/. Pieluch jednorazowych i podpasek (należy wrzucać do pojemnika z odpa-

dami mieszanymi). 

3/. Kartonów po mleku i napojach (należy wrzucać do żółtego worka). 

 

Kolor worka/pojemnika: żółty 

odbiór raz w na miesiąc 

Metale i tworzywa sztuczne 

Tu wrzucamy: 

1/. Butelki po napojach. 

2/. Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, 

proszkach, płynach do mycia naczyń, itp.). 

3/. Opakowania po produktach spożywczych. 

4/. Plastikowe zakrętki. 

5/. Plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie. 

6/. Plastikowe koszyczki, pudełka po owocach i innych produktach. 

7/. Puszki po napojach, sokach. 

8/. Puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy). 

9/. Metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników. 

10/. Folię aluminiową. 

11/. Kartoniki po mleku i napojach –wielomateriałowe odpady opakowanio-

we. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych (należy zanieść 

do apteki). 

2/. Nieopróżnionych opakowań po farbach, lakierach i olejach (należy za-

wieźć do PSZOK). 

3/. Zużytych baterii i akumulatorów (należy zawieźć do PSZOK). 
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4/. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (należy zawieźć do 

PSZOK lub wystawić przed nieruchomość w dniu ich odbioru). 

 

Kolor worka/pojemnika: zielony 

odbiór raz w na miesiąc 

szkło 

Tu wrzucamy: 

1/. Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności. 

2/. Butelki po napojach alkoholowych. 

3/. Szklane opakowania po kosmetykach. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, szkła kryształowe-

go, fajansu i porcelany (należy wrzucać do pojemnika z odpadami zmieszany-

mi). 

2/. Żarówek i świetlówek (należy zawieźć do MPE lub PSZOK). 

3/. Nieopróżnionych opakowań po lekach, termometrów i strzykawek (należy 

zanieść do apteki). 

4/. Luster i witraży (należy zawieźć do PSZOK). 

5/. Zniczy z zawartością wosku (należy wrzucać do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi). 

 

 

Kolor worka/pojemnika: brązowy 

odbiór raz na dwa tygodnie 

BIO 

Tu wrzucamy: 

1/. Owoce, warzywa. 

2/. Chleb, ciasta, ryż, makaron. 

3/. Skorupki od jajek, fusy po kawie, zużyte torebki po herbacie. 

4/. Drobne gałęzie drzew i krzewów. 

5/. Liście, kwiaty i skoszona trawę. 

6/. Trociny i korę drzew. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Kości zwierząt, oleju jadalnego (należy wrzucać do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi). 

2/. Leków (należy zanieść do apteki). 

3/. Odchodów zwierząt (należy wrzucać do pojemnika z odpadami zmieszany-

mi). 

4/. Popiołu i węgla kamiennego (należy wrzucać do pojemnika z odpadami 

zmieszanymi). 

5/. Pieluch, podpasek higienicznych (należy wrzucać do pojemnika z odpada-
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mi zmieszanymi). 

6/. Padliny zwierząt (weterynarz). 

 

Odbiór raz na dwa tygodnie 

Zmieszane/resztkowe 

Tutaj wrzucamy odpady, które pozostają po segregacji, np.: 

1/. Popiół z węgla kamiennego. 

2/. Artykuły higieniczne. 

3/. Papier powlekany folią i kalką, resztki tapet. 

4/. Zużyte pieluchy jednorazowe i podpaski. 

5/. Szkło stołowe. 

6/. Znicze z zawartością wosku. 

7/. Kości zwierząt, resztki oleju jadalnego. 

8/. Odchody zwierzęce. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Odpadów niebezpiecznych, np. leków (należy zanieść do apteki). 

2/. Baterii, świetlówek (należy zawieźć do MPE lub PSZOK). 

 

Pamiętaj: 

1/. Jeśli zdeklarowałeś nieselektywny sposób gromadzenia odpadów – tu 

wrzucasz wszystkie odpady, oprócz odpadów niebezpiecznych!!! 

2/. Leki, baterie, elektroodpady oddaj do punktów selektywnej zbiórki.   

 

Odbiór raz na trzy miesiące 

Odpady wielkogabarytowe 

Tu gromadzimy: 

1/. Meble i wyposażenie wnętrz, np. stoły, szafy, krzesła, tapczany, fotele. 

2/. Materace, pierzyny, poduszki. 

3/. Rolety, karnisze. 

4/. Deski do prasowania, suszarki do ubrań. 

5/. Grzejniki i butle gazowe. 

6/. Meble ogrodowe, w tym: parasole, stoły, krzesła, huśtawki, zjeżdżalnie. 

7/. Walizki, rowery, wózki, duże zabawki, skrzynki, beczki (z wyjątkiem be-

czek po olejach, smarach lub substancjach niebezpiecznych. 

 

Tu NIE wrzucamy: 

1/. Desek, oklein, boazerii, belek, paneli, ram okiennych, drzwi, linoleum, wy-

kładzin, armatury sanitarnej, płytek (należy zawieźć do PSZOK, zgodnie z re-

gulaminem). 

 

Pamiętaj:  

1/. Odpady wielkogabarytowe to takie, które ze względu na swoje rozmiary i 
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masę, nie mogą być umieszczone w typowym pojemniku do zbierania odpa-

dów. 

 

Odbiór raz na trzy miesiące 

Elektroodpady 

Tu gromadzimy: 

Wielkogabarytowe AGD, w tym:  

1/. chłodziarki, lodówki, zamrażarki. 

2/. Pralki, zmywarki, mikrofalówki. 

3/. Grzejniki elektryczne, termowentylatory. 

4/. Kuchenki gazowe i elektryczne. 

5/. Wagi, kosiarki elektryczne. 

Małogabarytowe AGD, np.: 

1/. Odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice. 

2/. Suszarki, miksery, czajniki elektryczne. 

3/. Czujniki dymu, termostaty, bezpieczniki. 

4/. Lampy, kable, włączniki, kontakty. 

5/. Żarówki (energooszczędne, świetlówki). 

 

Sprzęt RTV 

1/. Komputery, drukarki, kalkulatory, telefony. 

2/. Telewizory, odtwarzacze, radia, kamery. 

3/. Narzędzia elektryczne, np. wiertarki, piły. 

 

Pamiętaj: 

1/. Elektroodpady to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2/. Zużyty sprzęt RTV i AGD pochodzący z gospodarstw domowych możesz 

oddać przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. 

 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły  

Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska 

64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 24, parter, pokój. nr 6 

tel. 612927535, fax 612920072 

e-mail: reklamacje@szamotuly.pl 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. 

ZGK – Biuro Obsługi Klienta 
e-mail: bok@zgkszamotuly.pl 

64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 17B 
tel. 612921808, 612921762 
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Firma RAFIGUM  zaprasza 
Oferujemy pełen zakres usług wulkanizacyjnych: 

naprawa ogumienia, wymiana oleju, wymiana klocków hamulcowych, 

obsługa klimatyzacji, sprzedaż olei luzem i płynów, 

geometria kół, sezonowe przechowywanie opon, 

wynajem przyczep samochodowych do 750kg. 

Obsługujemy pojazdy: 
TIR, samochody osobowe, dostawcze, rolnicze. 

Dysponujemy dogodnym bezpiecznym wjazdem 

i parkingiem wewnętrznym. 

Dębe ul.Stawowa 2, gm.Lubasz 

czas otwarcia: pon-piąt. 800-1700 sob. 800-1300 

Tel. 516098616 

      Kiedy Pan stworzył kobietę, był 

to już Jego szósty dzień pracy i w 

dodatku po godzinach... 

      Wtedy pojawił się Anioł i zapy-

tał: Dlaczego tyle czasu Ci to zaj-

muje Panie? 

Pan odpowiedział: Widziałeś zamó-

wienie? Musi być :  całkowicie 

zmywalna, ale nie plastykowa, mieć 

co najmniej 200 ruchomych części, 

działać na kawie, sokach i produk-

tach spożywczych zakonserwowa-

nych chemicznie, mieć łono w któ-

rym mieścić może się nawet dwój-

ka dzieci naraz, mieć taki pocału-

nek który leczy każdą rzecz od star-

tego kolana po złamane serce, musi 

dawać przyjemność mężczyźnie i 

być jego opiekunką, doradczynią, 

pomocnicą na drodze życiowej. 

      Anioł starał się powstrzymać 

Pana słowami: To jest za dużo pra-

cy na jeden dzień, lepiej poczekać 

ze skończeniem do jutra. 

      Nie mogę, odpowiedział Pan. 

Jestem już blisko skończenia tego 

dzieła, które jest też bliskie memu 

sercu. 

      Anioł zbliżył się i dotknął ko-

biety: Ale zrobiłeś Ją taką miękką 

Panie?  

Pan odpowiedział: Ona jest miękka 

w dotyku i z pozoru, ale w zasadzie 

jest bardzo twarda. Nawet nie 

wiesz, ile może znieść kłopotu, 

udręki, przeciwności losu, a ile 

osiągnąć sukcesów. 

      A będzie myśleć? Spytał Anioł.  

Pan odpowiedział: Będzie mieć nie 

tylko umiejętność myślenia, rozu-

mienia, rozumowania, negocjacji, 

ale potrafi również kierować męż-

czyzną w taki sposób, że a On na-

wet nie zauważy kierowania. 

      Anioł zauważył coś jeszcze, 

zbliżył się i dotknął policzka kobie-

ty. Powiedział: Wydaje się Panie, 

że ten model ma skazę? Powiedzia-

łem Ci Panie, że starałeś się dać za 

wiele rzeczy jednocześnie. 

      Pan powiedział: To nie jest ska-

za, to jest łza. A po co są łzy? Za-

pytał Anioł. 

      Pan odpowiedział: Łza jest for-

mą, którą Ona będzie wyrażać: 

wstyd, rozczarowanie, samotność, 

ból, bezsilność, dumę, ale także 

radość, szczęście, uniesienie i speł-

nienie. 

      Anioł był pod wrażeniem, i 

stwierdził: Jesteś Panie geniuszem, 

pomyślałeś o wszystkim. Stworzo-

na przez Ciebie kobieta jest dziełem 

absolutnym i zdumiewającym w 

funkcjonowaniu. 

      Pan powiedział: Posłuchaj 

Aniele. Kobiety mają siłę, która 

zdumiewa mężczyzn. Rodzą i wy-

chowują dzieci. Przezwyciężają 

trudności, dźwigają ciężary psy-

chiczne, ale obstają przy szczęściu, 

miłości i radości. Uśmiechają się 

kiedy chcą krzyczeć, śpiewają kie-

dy chcą płakać, płaczą kiedy są 

szczęśliwe, i śmieją się kiedy są 

zdenerwowane. Walczą o to w co 

wierzą, sprzeciwiają się niesprawie-

dliwości, i zauważają lepsze roz-

wiązania. Nie kupią sobie nowych 

butów, ale swoim dzieciom tak... 

idą do lekarza z przestraszonym 

przyjacielem, kochają bezwarunko-

wo, płaczą kiedy ich dzieci osiągają 

sukcesy i cieszą się kiedy przyjacie-

le odnoszą sukcesy. Rozpaczają 

kiedy umiera przyjaciel, cierpią 

kiedy tracą członka rodziny, ale są 

silne kiedy nie ma skąd wziąć siły. 

      Wiedzą, że objęcie, przytulenie, 

pocałunek, może uzdrowić zranione 

serce. Kobiety są różnych wielko-

ści, kolorów, i kształtów. 

      Biegają, jeżdżą, latają, wysyłają 

maile, esemesy, żeby powiedzieć 

mężczyźnie, że Go kochają. Serce 

kobiety jest tym co powoduje, że 

świat się kręci. Kobieta przynosi 

radość, nadzieję, współczucie i ide-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Stworzenie kobiety 
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OŚRODEK   BIOVILLA   ZAPRASZA 
Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze, 

zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia, 

konferencje, spotkania firmowe.  

Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy 

w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach. 
 

 Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny 

sprzęt audiowizualny. 

Stobnicko 14 A 

tel.  612913667  oraz  693105339 

www.biovilla.pl 

ały, i nowe życie. Ale potrafi też 

przynieść zgubę. Kobiety mają wie-

le do powiedzenia i do dania. Choć-

by wydawało się, że powiedziały i 

dały już wszystko, to wciąż jeszcze 

mogą coś powiedzieć i dać. Pan 

mówił dalej. Zapewniam Cię Anie-

le, że kobieta jest moim dziełem 

wyjątkowym, dlatego powiedz 

mężczyźnie, że to jest fenomen 

stworzenia, i mężczyźni powinni 

zwiększyć swoją szlachetność, aby 

umieć kochać kobietę, a kiedy Ta 

zapuka do ich drzwi, żeby nie po-

zwolili Jej odejść. I nie dali się zgu-

bić… 

*** 
 

 

Redakcja 

Wieści Światowe 
 

      Zwracam się do Redakcji jako 

stała czytelniczka czasopisma Wie-

ści Światowe o opublikowanie ni-

niejszego listu w którym to chcę 

podziękować Redakcji i Pani Prezes 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Szamotułach Sp. z o.o. za opubliko-

wanie informacji o sposobie gospo-

darowania odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta i Gminy Szamo-

tuły. 

      Opublikowana informacja w 

Wieściach Światowych jest bardzo 

dobrym pomysłem, bo jest bardzo 

łatwo przystępna i wygodna dla 

zainteresowanych, z tego powodu, 

że czasopismo Wieści Światowe 

jest również publikowane na stronie 

internetowej i każdy może sobie 

bezpłatnie pobrać i wydrukować, a 

do tego każdy ma też w telefonie, 

wystarczy wpisać: 

www.wiesciswiatowe.pl 

      Z życzeniami dalszych sukce-

sów i kolejnych trafionych pomy-

słów oraz miłego dnia. 
 

Barbara Gail 

Przecław 

Różana Farma 
 

*** 

      W Pniewach w Przedszkolu 

MIŚ odbyło się ósmego marca mię-

dzypokoleniowe spotkanie integra-

cyjne. Międzypokoleniowe, bo Sto-

warzyszenie  „Pomocna Dłoń” z 

Pniew z p.prezes Danutą Strojwąs 

ze „swoimi” podopiecznymi senio-

rami spotkała się z przedszkolaka-

mi. A dyrektor przedszkola 

p.Halina Łopata pięknie przygoto-

wała uroczystość Międzynarodowe-

go Dnia Kobiet jako  międzypoko-

leniowe spotkanie integracyjne. 

      Wystepami artystycznymi se-

niorów przywitały dwa zespoły 

artystyczne dzieci – „Zajączki” i 

„Liski”, z Przedszkola MIŚ.  

      Były też podziękowania i uho-

norowania, p.dyrektor Łopata 

otrzymała medal za długoletnią 

pracę społeczną. Medal wręczyła 

p.prezes Strojwąs. A dzieci wręcza-

ły papierowe koszyczki z kwiatami. 

Były oczywiście też, kwiaty, słody-

cze, kawa, herbata. 

      Celem pełniejszego obrazu na-

leży tez dodać, że p.prezes Strojwąs 

przedstawiła plany działalności 

Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” 

na miesiąc kwiecień i maj. 

  R. 

 

List z ostatniej 

chwili 

 

Spotkanie integracyjne 

 Pniewy 

http://www.wiesciswiatowe.pl
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Zaproszenie na letnie spotkania weekendowe 

w Galerii Live Plus 
Pod patronatem 

Redakcji Wieści Światowe, www.wiesciswiatowe.pl 

PRACE MANUALNE – MOJE HOBBY 
Agroturystyka RÓŻANA FARMA GAIL,  64-514 Przecław, 

ul.Łąkowa 3,      Barbara i Jochen Gail        Tel. 691594413 

 
Jeżeli masz zdolności manualne rąk czy nóg, pokaż nam, jak  two-

rzysz swoje dzieła, weż udział w kreatywnej zabawie. 

 

Kategorie: rysunek, kaligrafia, malarstwo, rzeżba, garncarstwo,         

gra na instrumentach, szycie ręczne, haftowanie, wycinanki, wyplata-

nie różnych form z wikliny lub sznurka, szydełkowanie, robienie na 

drutach, florystyka itp. 

 

Terminy letnich spotkań weekendowych od maja września 2017: 

Maj   6-7      

Czerwiec   3-4      

Lipiec 1-2     i     22-23    

Sierpień     19-20   

Wrzesień    9-10    

 
Udział bezpłatny, wyżywienie własne (dostęp do kuchni), catering. 

Materiał twórczy własny. 

Noclegi płatne, konieczność rezerwacji  (ilość miejsc noclegowych ograniczo-

na), spanie pod namiotem w swoim śpiworze bezpłatne. 

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa e-mail:  info.b.gail@gmail.com 

lub listownie (z kopertą zwrotną ze znaczkiem). 

 

Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

www.wakacjeznatura.com 

Gospodarstwo: Barbara i Jochen Gail 

mailto:info.b.gail@gmail.com
http://www.wakacjeznatura.com

