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Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości
Zapraszamy na:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Czytelnikom
życzymy
rodzinnego nastroju i trafnego doboru
produktów przeznaczanych na
świąteczne posiłki
oraz umiaru we wszystkim.
Zespół Redakcji Wieści Światowe
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Reforma
sądownictwa w Polsce
Na temat reformy sądownictwa w Polsce, z bezpartyjnym czynnym biegłym sądowym i ekspertem w
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Od naszej korespondentki z Australii

Albert Park

Od naszej korespondentki z Francji

SEN NA ZDROWIE
Według współczesnej nauki człowiek jako gatunek pojawił się na ziemi w wyniku długiego procesu
ewolucji. I choć istnieje spór o pochodzenie człowieka, jedno jest pewne: organizm ludzki został uformowany dawno i do dziś prawa rządzące jego funkcjono-
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Poznań: Dwie Międzynarodowe
Wystawy Psów Rasowych

Miejsca mocy
Człowiek pierwotny żył zgodnie z prawami natury, rytm jego dnia podporządkowany był warunkom
klimatycznym i topograficznym panującym na danym obszarze, odnosił się z bardzo wielkim szacunkiem do ziemi i wszystkiego co go otaczało a było
niepoznawalne przez jego zmysły. Czcił cztery żyCiąg dalszy s.16
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Dotacje i pożyczki z
NFOŚiGW...
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Oświadczenie
Wiceministra Sprawiedliwości
Michała Wójcika

Od naszej korespondentki z Australii

Merry Christmas
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Jest porozumienie ...

Czytaj bezpłatnie na:

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
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Powstanie nowy Krajowy System Poboru Opłat

Rolnictwo Wspierane Społecznie
szansą dla małych gospodarstw
Coraz większa liczba świadomych konsumentów
dostrzega jak ważne jest kupowanie żywności
z wiadomego źródła. Kupując żywność w markecie nie
wiemy kto siał, jak pielęgnował uprawy, kto je przetwarzał. O żywności mamy coraz więcej złych informacji (żywność wysoko przetworzona, dodatki chemiczne przedłużające świeżość) stąd ten trend społeczny.
Na całym świecie rodzą się ruchy i inicjatywy, które bez wsparcia ze strony wspólnej polityki rolnej łączą
na nowo rolników i konsumentów bezpośrednich wy-

Plon z własnej działki.
Fot. Red.
kluczając pośredników. Nowy trend – Rolnictwo
Wspierane Społecznie – RWS funkcjonujący
na zachodzie Europy jest trochę podobny do polskiego
Rolniczego Handlu Detalicznego, ale idzie o krok dalej. Polega on na tym, że wokół jednego lub kilku gospodarstw tworzy się krąg odbiorców. Odbiorcy ci mogą, ale nie muszą tworzyć stowarzyszenia. Wspólnie
z rolnikiem, posiadającym zwykle kilku hektarowe

gospodarstwo, omawiają jakich produktów będą potrzebować tworząc zestaw upraw w gospodarstwie
(warzywa, ziemniaki, uprawy zbożowe, jaja, mleko).
Umawiają się co do częstotliwości i miejsca dostaw.
Zanim jednak te świeże płody rolne trafią
do konsumenta ich odbiorcy muszą dokonać przedpłaty, aby rolnik mógł dokonać zakupu niezbędnych środków do produkcji oraz pokryć koszty pracy. Kolejna
opłata dokonywana ma być po sezonie. RWS to misja
społeczna, opierająca się na umowie oraz wzajemnym
zaufaniu konsument – producent.
W takich umowach konsument musi być świadomy tego, że rolnictwo jest zależne od pogody,
czy występowania klęsk żywiołowych, które powodują niższe plony. Za rolnictwem wspieranym
społecznie kryje się nie tylko wymiana handlowa,
która może ochronić małe gospodarstwa przed
upadkiem, ale też zaufanie konsumentów, dostęp
do zdrowej żywności oraz nawiązywanie więzi
społecznych. Z praktyk stosowanych min.
w Niemczech wynika, że rolnik uczestniczący
w RWS powinien mieć gospodarstwo powyżej
kilku hektarów, aby prowadzić zróżnicowaną produkcję, która zapewniła by stworzenie „paczki”
opłacalnej finansowo zarówno dla rolnika, jak
i konsumenta. Ważnym jest też przygotowanie
odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, aby
konsument
wiedział
o
wytworzonych
i przygotowanych do sprzedaży produktach. Takie
rozwiązania w Polsce na małą skalę już funkcjonują. Znamy panie, które mogą przygotować np.
odpowiednią liczbę mendli jaj na cotygodniowe dostawy, czy jesienią worki ziemniaków swoim znajomym.
Jednak asortyment naszych małych gospodarstw jest
jeszcze za mały.
Magazyn Informacyjny
Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego
nr 26 z września 2018 r.
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Przedsiębiorczość i agroturystyka
Przed nami jeszcze „Premia na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Czekając na uruchomienie
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa naboru
wniosków z poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ
operacji „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej” – bez
ASF, warto zapoznać się z nowym
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 maja 2018 roku zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz.U. 2018 poz. 1071).
Wnioskodawca będzie mógł
ubiegać się o przyznanie 100 tys. zł
bezzwrotnej
premii
na uruchomienie pozarolniczej
działalności gospodarczej, prowadzonej na obszarach wiejskich.
Z rozporządzenia dowiadujemy się,
jakie zmiany czekają potencjalnych
beneficjentów
w
naborze
w 2018 roku, a mianowicie:

1/. Beneficjentami pomocy będą
mogli być także rolnicy, małżonkowie lub domownicy ubezpieczeni
w KRUS na wniosek;
2/. Wymagany okres ubezpieczenia
wnioskodawcy w KRUS skrócono
z 24 do 12 miesięcy;
3/. Zniesiono warunek ubezpieczenia w gospodarstwie, którego Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa
(WEG) nie przekracza 15 tys. euro;
4/. Wydatki inwestycyjne muszą
być poniesione po dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy;
5/. W przypadku realizacji inwestycji budowlanej, niezbędne będzie
dołączenie kosztorysu inwestorskiego;
6/. Warunkiem ubiegania się
o pomoc jest pobieranie Jednolitej
Płatności Obszarowej za rok poprzedni lub za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie
pomocy;
7/. Główne miejsce wykonywania
działalności gospodarczej wskazane
w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5 tys. mieszkańców;
8/. Gmina, w której znajduje się
gospodarstwo,
jest
określana
na podstawie działek ewidencyjnych zgłaszanych do dopłat bezpośrednich w roku ubiegania się
o premię (liczy się ta gmina,
w której znajduje się największa
część naszego gospodarstwa);
9/.
Zmieniono
punktację
przy ustalaniu list rankingowych –

za wiek wnioskodawcy do 40 roku
życia z 3 pkt na 1 pkt oraz zwiększono punktację za kwalifikacje
zawodowe z 1 pkt na 3 pkt;
10/. Wprowadzono obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej minimum w zakresie kodów PKD wskazanych w biznes
planie;
11/. Wnioskodawca zobowiązany
jest prowadzić firmę przez okres
3 lat od dnia wypłaty II raty płatności, w przypadku działalności, która
wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do prowadzenia odpowiedniego
typu szkół i placówek publicznych;
12/. Wnioskodawca ma 2 lata
na złożenie wniosku o wypłatę
II raty od dnia przelewu I raty płatności.
Uczestnictwo w programie wiąże się z koniecznością opłacania
składek ZUS przez cały okres prowadzenia firmy, tj. 5 lat od dnia
otrzymania wypłaty I raty płatności.
W przypadku działalności, która
wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego
obowiązaną
do prowadzenia odpowiedniego
typu szkół i placówek publicznych,
okres ten wynosi 3 lata od dnia
otrzymania II raty płatności.
Doradcy
Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
udzielają szczegółowych informacji na temat opisanego działania.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Śliwki mają mało kalorii, znakomity smak oraz dostarczają
organizmowi niezbędnych witamin i składników mineralnych.
Usprawniają pracę układu trawiennego, dzięki obecnym w nich
kwasom organicznym i pektynom.
Pomagają utrzymać niskie ciśnienie
ze względu na sporą ilość potasu
świeże i łatwo dostępne, by przygo- i fosforu. Ważnym ich składnikiem
towywać prawdziwe rarytasy, jaki- jest siarka, która pozytywnie wpłymi są knedle ze śliwkami, ciasto wa na włosy i paznokcie.
śliwkowe czy powidła.
W tradycyjnej medycynie ludowej
używano
liści
śliwek

Dlaczego warto jeść
jesienne śliwki?
We wrześniu w naszych sadach
obserwujemy wysyp śliwek. W tym
roku jest ich wielki urodzaj, pomimo niedostatku wody w glebie.
Warto sięgać po nie, dopóki są
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na wzmocnienie zębów, a kory
na choroby gardła. Pozytywne działanie ma wyciąg z kory śliwy afrykańskiej,
który
stosuje
się
w leczeniu schorzeń prostaty. Śliwki stosuje się także w kosmetyce
naturalnej, ponieważ mają działanie
wygładzające skórę i zwężające
pory. Maseczkę ze śliwek można
wzmocnić odrobiną oleju lnianego,
sokiem z cytryny i płatkami owsianymi. Wtedy zabieg kosmetyczny
będzie miał lepszy efekt.

Najsmaczniejsze śliwki to te,
które są miękkie, ale nie przejrzałe.
Po zerwaniu można je przechowywać kilka dni w chłodnym miejscu.
Można
je
także
zamrozić
po uprzednim wypestkowaniu. Doskonale poddają się wysuszeniu,
jednak trzeba pamiętać, że mają
więcej kalorii niż świeże. Śliwki
znajdują się dopiero na 17. miejscu
na tzw. „brudnej liście” owoców
zanieczyszczonych
pestycydami.
Rosną w klimacie umiarkowanym
Europy i Ameryki Północnej. Po-

Rosnące ceny krajowych warzyw
spod osłon spowodowały ich import z Hiszpanii
Jak informuje Rynek Hurtowy
Bronisze tegoroczne upały spowodowały, że rośliny w szklarniach
i tunelach doznawały poważnych
uszkodzeń. Przez to na przełomie
września i października zaobserwowaliśmy znaczący wzrost cen warzyw krajowych spod osłon.
Obecnie cukinia na rynku Bronisze kosztuje 3,5-5,5 zł/kg, ogórki

szklarniowe 4-5 zł/kg, natomiast
gruntowe 4,75-5,5 zł/kg. Bakłażany
wyceniane są od 4,5 do 6 zł/kg,
fasolka szparagowa kosztuje 3,55,5 zł/kg, a za paprykę czerwoną
trzeba zapłacić od 3,5 do 4,5 zł/kg.
Warzywa korzeniowe i kapustne
również zaliczają wysokie zwyżki
cen. Kalafior wyceniany jest na 3,55 zł za sztukę, kapusta biała od 3

Przedsiębiorczość – KGW
Sejm uchwalił na posiedzeniu
w dniu 4 października br. ustawę
o kołach gospodyń wiejskich
i przekazał ją Prezydentowi RP
i Marszałkowi Senatu.
Ustawa umożliwi kołom gospodyń wiejskich łatwiejsze ubieganie
się o publiczne środki finansowe.
Określa również formy i zasady
dobrowolnego zrzeszania się
w koła gospodyń wiejskich, tryb
zakładania i organizację wewnętrzną kół. Koło gospodyń wiejskich
będzie składać się z co najmniej
10 osób i będzie musiało uchwalić
statut zgodny z wymogami określonymi w ustawie na podstawie wzorca statutu. W ramach współdziałania koła będą mogły z inicjatywy
co najmniej 2 kół gospodyń wiejskich zrzeszać się i tworzyć związki. Terenem działalności koła bęstr. 4

chodzą z Azji Zachodniej, a ich
uprawa sięga czasów starożytnych.
Liczba odmian śliwek dochodzi
aż do 6 tysięcy. U nas najpopularniejsze są podłużne, fioletowe węgierki, słodkie, żółte lub zielone
renklody oraz mniejsze, czerwone
lub żółte mirabelki.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

do 4 zł/szt., za marchewkę trzeba
zapłacić 1,3-1,7 zł/kg, a za cebulę
białą od 1,4 do 1,75 zł za kilogram.
Jak donoszą podwarszawskie Bronisze rosnące ceny krajowych warzyw spod osłon spowodowały import konkurencyjnych warzyw
z Hiszpanii.
Na razie są oferowane cukinie
w cenie od 4,5 do 5,5 zł/kg, bakłażany od 5 do 6 zł/kg oraz papryka
żółta i pomarańczowa po 5 i 7 zł
za kilogram.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
no w ustawie. Działające w dniu
wejścia w życie ustawy koła gospodyń wiejskich będą mogły w ciągu
6 miesięcy od dnia wejścia w życie
us ta wy d o s to so wać st atut y
do wymagań ustalonych w ustawie
i wystąpić o rejestrację koła zgodnie z przepisami ustawy.
Koła, które w tym terminie nie
wystąpią o rejestrację, będą działać
na podstawie przepisów dotychczasowych. Nadzór nad działalnością
KGW będzie sprawował Prezes
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
we współpracy z Pełnomocnikiem
Rządu do spraw Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Poniżej
w załączniku treść ustawy uchwalonej przez Sejm.

dzie jedna bądź więcej wsi. Przewiduje się, że na terenie jednej wsi
będzie działać jedno koło gospodyń
wiejskich w rozumieniu ustawy.
Ponadto koło gospodyń będzie podle gało o b o wi ąz ko wi wp i s u
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Komitet
założycielski będzie składał wniosek o wpis koła do rejestru wraz
ze statutem lub oświadczeniem
o przyjęciu statutu wzorcowego.
Z chwilą wpisu do rejestru koło
gospodyń wiejskich nabędzie oso- Do pobrania:
bowość prawną. Będzie mogło pro- ustawa-o-KGW_uchwalona_04-10wadzić działalność zarobkową, 2018.pdf
w tym działalność gospodarczą.
Wielkopolski Ośrodek
Warunki i zasady prowadzenia
Doradztwa Rolniczego
przez KGW uproszczonej ewidenw Poznaniu
cji przychodów i kosztów określo-
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Od naszej korespondentki z Francji

SEN NA ZDROWIE
waniem nie zmieniły się. Jednym z
nich jest podporządkowanie dobowemu zegarowi biologicznemu,
czyli rytmowi dzien-noc. Zegar
biologiczny wprawia w ruch hormony wydzielania przez dwa organy:
nadnercza produkujące kortyzol
potrzebny organizmowi w dzień
oraz szyszynka (mieszcząca się w
mózgu) produkująca melatoninę,
która „rządzi” w nocy. To melatonina jest niezbędna, abyśmy mogli
zasnąć. Hormon ten odkryto dopiero w 1958 roku i wtedy rozpoczęto
dokladne badania nad jego rolą w
organizmie.
Melatonina nazwana została
„hormonem snu”, gdyż reguluje
fazy snu i czuwania, ale badania
wykazały, że jest ważnym hormonem wzmacniającym odporność
organizmu poprzez działanie antyoksydacyjne i przeciwoksydacyjne.
[ www.Cardinali,Brusco, Cutrera,
1999], [ www.Simko, Reitey, Pechanova,2013], [Richard Stevens,
lekarz onkolog z uniwersytetu w
Conecticut];
Działanie antyoksydacyjne melatoniny zapobiegające uszkodzeniu
mózgu w wyniku ekspozycji na fale
wysokich częstotliwości 1800 MHz
(telefon komórkowy) zostało udowodnoine również przez badaczy
chińskich:
https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19879861?dopt=Abstract
Melatonina jest niezbędna dla
prawidłowego
funkcjonowania
układu pokarmowego, układu nerwowego i rozrodczego, szpiku kostnego, limfocytów, siatkówki oka, i
wielu innych. [www.Roosli, Lortscher, Egger, 2007].
Pomimo tak wielkiego znaczenia melatoniny dla zdowia, w naszych czasach tryb życia większości
osób jest przeszkodą, aby melatonina wyprodukowana została w odpowiedniej ilości i mogła spełnić swoją misję. Odpowiedni poziom me-

latoniny to warunek optymalnego
funkcjonowania organizmu.
Jako hormon snu zaczyna być
wydzielana przez szyszynkę po
zapadnięciu zmroku, lecz sztuczne
oświetlenie, światło ekranów telewizora, komputera, smartfona, konsoli do gry, żarówek LED i energooszczędnych oraz innych urządzeń
emitujących
światło
niebiskie
(niebieski zakres widma światła)
opóźniają wydzielanie melatoniny i
skracają czas snu.
https://natemat.pl/77105,chcesz-siewyspac-uwazaj-na-niebieskiewiatlo-ekranu-komputera-smartfonu
-i-tabletu
https://www.wymagajace.pl/jakwieczorne-rytualy-niszcza-dobrysen-twojego-dziecka/
Konsekwencje niedoboru melatoniny pojawiają się stopniowo po
dłuższym czasie, a następnie prowadzą do poważniejszych zaburzeń
zdrowotnych.
Gdy poziom melatoniny w organizmie jest zaniżony powoduje:
zmęczenie w dzień, obniżenie wydajności pracy, zaburzenia snu
(senność w dzień, pobudki w nocy,
przedwczesne pobudki rano). Chroniczny niedobór melatoniny, który
dotyka sporą liczbę osób, obniża
odporność i sprzyja rozwojowi takich chorób, jak nadciśnienie, Alzheimer, zaćma, jaskra, depresja
oraz powoduje trudności w regulacji
poziomu cukru we krwi. U dzieci
niedosyt snu powoduje zmiany w
systemie nerwowym: zanik komórek nerwowych, utratę zdolności
intelektualnych (uczenia się, zapamiętywania – wynik również ekspozycji na fale radiowe wysokiej częstotliwości emitowane przez smarfony, według Etude du Swiss TPHszwajcarski instytut zdrowia publicznego), a także nadaktywność
oraz wpływa on na przedwczesne
dojrzewanie.
Generalnie niedobór melatoniny
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sprzyja chorobom nowotworowym
(hormonozależnym, np. rakowi
piersi), natomiast odpowiedni poziom melatoniny niszczy komórki
nowotworowe. [ Jardim-Perassi,
Arbab,Ferreira,2014], [Singh, Jadhov, 2014].
Zauważono w ostatnich latach
skok zachorowalności na raka piersi
wśród młodych kobiet, choć ten
rodzaj raka dotyczył dotąd raczej
kobiet starszych. Zjawisko to występuje obecnie na całym świecie.
Trudno nie zauważyć związku między tą chorobą a nagminnym korzystaniem z urządzeń emitujących
światło niebieskie, będących jednocześnie źródłem elektrosmogu
(=elektroskazenia)
wywołanego
falami wysokich częstotliwości,
mogącego modyfikować ADN w
komórkach
organizmu
www.twojezdrowie.rmf24.pl/
nowotwory
Nikt poważnie myślący nie sądzi, że powrót do oświetlenia świecami i rezygnacja z urządzeń elektronicznych jest możliwy. Nieuchronnie będziemy otaczani coraz
większą ilością produktów nowych
technologii, ponieważ internet
przedmiotów (urządzenia bezprzewodowe, urządzenia „inteligentne”)
rozwija się pełną parą. Ale możemy
jeszcze decydować, jak i kiedy
korzystać z tych dobrodziejstw.
Zastosowanie pewnych reguł
może wpłynąć na poprawę naszego
stanu zdrowia i może stanowić zabezpieczenie zdrowia w przyszłości.
Należy wprowadzać je stopniowo,
by nie zaburzać gwałtownie rytmu
dnia, do którego jest się przyzwyczajonym. Miesiące zimowe to dobra okazja do rozpoczęcia terapii
mającej na celu poprawę jakości
snu, ponieważ zmrok zapada wcześniej i skłania do odpoczynku. Potrzeba 6-8 tygodni, by uregulować
zaburzony zegar biologiczny, wpłynąć na podniesienie poziomu melatoniny i odczuć poprawę zdrowia.
Zapadając w sen dzięki melatoninie
nasz organizm otwiera „warsztat”
samonaprawy, gdyż właśnie w czasie snu przebiegają procesy naprawcze uszkodzonych lub osłabionych
w trakcie aktywności dziennej komórek i organów.
Co możemy dla siebie zrobić?

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Pora na ograniczenie oświetlenia.

Choć realizacja poniższych rad może być trudna na początku, warto
spróbować przez kilka dni w tygodniu wprowadzić następujące zmiany w trybie życia, takie jak:
1/. Ograniczenie źródeł światła wieczorem w mieszkaniu, używanie
światła stonowanego oraz unikanie
używania
urządzeń elektronicznych emitujących światło niebieskie
na 1-2 godziny przed snem; pozwoli to na wcześniejsze pójście spać, a
w rezultacie czas potrzebny do wytworzenia melatoniny wydłuży się;
nie darmo mówi się, że sen przed
północą liczy się podwójnie.

str. 6

2/. Spać w zupełnie zaciemnionym
pokoju; w razie potrzeby zastosować rolety w oknach, jeśli światło z
ulicy dociera do wnętrza sypialni.
3/. Zapewnienie sobie odpowiedniej
ilości serotoniny (neuroprzekaźnik
w mózgu) będącej prekursorem
(substancją wyjściową) dla melatoniny, poprzez kontakt ze światłem
naturalnym, czyli światłem słonecznym (światło słoneczne stymuluje
produkcję serotoniny) i to niezależnie od pogody na zewnątrz; serotonina to substancja odpowiedzialna
dodatkowo za dobre samopoczucie,
dobry humor, zapobiega uczuciom

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

irytacji
i
prokrastynacji
(zniechęcenie do aktywności i odkładanie wszystkiego na później), a
także podjadania między posiłkami;
gdy brakuje nam serotoniny odczuwamy chęć spania raczej w dzień
niż w nocy, mamy stany depresyjne, migreny (często skutkiem braku
tryptofanu- prekursora serotoniny),
zaburzenia pamięci i wiele innych
przykrych objawów; oprócz dziennego światła do uzyskania dobrego
poziomu serotoniny organizm potrzebuje witamin z grupy B, zwłaszcza B6 (*), witamine D (której też
dostarcza słońce), niektórych soli
mineralnych, a także niezbędny jest
ruch fizyczny dostosowany do wieku i stanu zdrowia; żywność zawierająca białko dostarcza składników
potrzebnych do syntezy tryptofanu,
a następnie serotoniny i jest ona
bardziej wskazana niż spożywanie
produktów bogatych w węglowodany (słodycze, ciastka, itp), których
efekt jest krótkotrwały; kofeina
obniża poziom serotoniny, dając
tylko przelotny dopływ energii;
4/. Wyłączanie na noc urządzeń
bezprzewodowych (smartfon), wifi, DECT, Bluetooth, alarmów bezprzewodowych oraz wyłączanie z
sieci telewizora TNT, gdyż powodują uszkodzenia w systemie nerwowym i obniżają poziom melatoniny; spróbować w sposób dydaktyczny przekonać sąsiadów, szczególnie, gdy mieszkamy w bloku o
korzyściach z wyłączania tych urządzeń oraz protestować przeciw instalacji liczników zdalnego odczytu
zużycia energii i wody w domach,
anten telefonii komórkowej zbyt
blisko zabudowań mieszkalnych,
szkół i przedszkoli; w razie potrzeby zasięgnąć porady pod adresem
prawodozycia.pl
5/. Domowa sieć elektryczna (fale
niskiej częstotliwości 50 Hz) jest
źródłem skażenia powodującego
spadek poziomu melatoniny; wskazane jest w dzień wyłączanie nie
używanych urządzeń zasilanych
prądem elektrycznym oraz wyłączanie na noc tych, które nie są niezbędne (Pfluger, Minder, 1996),
(Artnetz, Berg 1996); mieć na uwadze fakt, że kable urządzeń elektrycznych w mieszkaniach emitują
pole elektromagnetyczne na odle-
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Koci sposób na
nadmiar światła.

głość do około jednego metra; uwaga na te, które przebiegają w pobliżu łóżek, nawet jeśli znajdują się w
ścianach i pod podłogą oraz przewody lampek nocnych (niezależnie
czy są włączone czy wyłączone),
ponieważ zaburzają jakość snu.
6/. Urządzenia elektryczne musza
być uziemione.
Organizm ludzki nie jest wyposażony w organ mogący wykryć
natychmiast szkodliwe elektroskażenie. Do skażenia energią elektryczną niskiej częstotliwości 50
Hz, powodującej spadek melatoniny i inne problemy zdrowotne
(Stevens 1987 i 2001, Wilson 1986
i 1988 , publikacja „Extremely low
frequency electromagnetic fields:
The question of cancer” – praca
zbiorowa pod kierownictwem Barry
Wilson) dołączyło równie niewidoczne i niewyczuwalne skażenie
falami wysokich częstotliwości,
które pogłębiają problem (Burch
2002). Środowiska naukowe zaznaczają, że dalsze badania są potrzebne, lecz obecnie społeczeństwo

służy niewątpliwie za królika doświadczalnego. Niektóre rekomendacje dotyczące stosowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne opublikowane są na stronie EUROPAEM.
Mamy do czynienia ze smogiem elektromagnetycznym, którego gęstość wzrosła kilkaset miliony razy w ciągu kilkudziesięciu lat i
należy zauważyć, że jest to promieniowanie sztuczne, pulsujące, emitowane krótkimi seriami na zasadzie krótkich fal uderzeniowych,
nie mające nic wspólnego z promieniowaniem naturalnym (nie pulsującym) obecnym na ziemi, ani z
napięciem elektrycznym występującym w organizmach żywych. Na
domiar złego młode pokolenia narażone są najbardziej na skutki
elektroskażenia, gdyż skutki te mają tendencję do kumulowania się i
ujawniają się z czasem.
Problemy ze snem istniały również przed epoką elektryfikacji,
ponieważ ich przyczyny bywały
różne, i występują także dzisiaj.
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Praktykowano i nadal się stosuje
tradycyjne mniej lub bardziej skuteczne metody ułatwiające sen. Popularne są leki nasenne, pomimo
ich negatywnych skutków ubocznych, a nawet syntetyczna lub homeopatyczna melatonina. Tymczasem okazuje się, że posiadamy niewyczerpane źródło „środka nasennego”, jakim jest naturalna melatonina produkowana przez nasz organizm, więc spróbujmy je wykorzystać. Godziny przeznaczone na sen
to nie jest strata czasu, lecz oszczędność naszej energii życiowej i
zasilanie kapitału zdrowia.
Opracowała:
E.Pietruch
Francja
(*) Źródłem witamin z grupy B jest
dostarcza żywność naturalna, nie
przetworzona przemysłowo. Nie
ma jednak żadnej gwarancji, że
żywność dostarcza w sposób wystarczający wszystkie niezbędne

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Zero elektroskażenia = zdrowszy sen.

składniki. Niektóre z tych witamin
niszczy poddawanie wysokim temperaturom i procesom konserwacji
(mrożenie, długie przechowywanie,
itp). Poza tym, zapotrzebowanie
organizmu na witaminy rośnie z
powodu zanieczyszczenia środowiska, sytuacji zdrowotnej, zażywania
lekarstw.
Instytucje oficjalne określiły
tylko średnie statystyczne zapotrzebowania dziennego na daną witaminę dla danego przedziału wieku, i
jest to minimalna dawka dla osoby
zdrowej, odżywiającej się prawidłowo i żyjącej w idealnych warunkach. Z tego względu suplementacja witaminowa jest wskazana w
wielu przypadkach,lecz powinna
być poprzedzona badaniem lekarskim, gdyż zarówno niedobór, jak i
przedawkowanie niesie ze sobą
niekorzystne skutki. Jeśli chodzi o
witamine B6 niezbędną do wyprodukowania serotoniny, to wiadomo,
że minimalna dawka dla dorosłego
człowieka wynosi od 2 do 3 miligramów. Dawki powyżej 6 miligramów nie należy przyjmować przez
dłuższy czas, ponieważ może to
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spowodować uszczerbek na zdrowiu: zaburzenia koordynacji ruchów, drętwienie kończyn. Dawki
większe, powyżej 100 miligramów,
mogą być przyczyną polineuropatii
obowodowej, toteż należy z nich
zrezygnować.
Przed suplementacją, jeśli jest
zalecana przez lekarzy, należy nie
tylko zbadać swoje zapotrzebowanie, ale także zadać sobie trud znalezienia produktów nie zawierających olbrzymiej ilości różnych witamin i minerałów oraz szkodliwych substancji dodatkowych, takich jak celuloza mikrokrystaliczna
mogąca zawierać ślady trujących
rozpuszczalników
stosowanych
przy jej produkcji.
Więcej informacji na temat witaminy B6 : https://verdum.pl/witaminab6-funkcje-zrodla-niedobor/
Inne źródła :
https://www.dw.com/pl/dlaczegoniemcy-tak-%C5%BAle-%C5%
9Bpi%C4%85-winne-minsmartfony/a-39257844
https://www.i-apteka.pl/Bezsennosc
-prawdziwy-problem-blog-pol-
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1485720748.html
http://izirwarszawa.wixsite.com/
izir/untitled-c8bm
https://twojezdrowie.rmf24.pl/
choroby/nowotwory/newsnowotwory-w-ktorychwojewodztwach-jestnajgorzej,nId,2519196
https://www.igya.pl/czynnikichorobotworcze/promieniowaniegsm/444-promieniowanieelektromagnetyczne-a-zdrowieelektroskazenie-hormony-i-rak
https://prawodozycia.pl/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/j.1600079X.1997.tb00322.x
http://
www.czytelniamedyczna.pl/2770,z
naczenie-kliniczne-melatoniny.html
Annie Lobé – „La fée électricité :
fée ou sorcière ? », wydawca :
Santé Publique Editions, 2007 r.
Carl de Miranda – «Réduire les
ondes électromagnétiques. C’est
parti »,
wydawca :
Jouvence
Editions, 2016 r.
E.P.
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Ciąg dalszy ze s.1

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
cz.24

Fot: E. Pietruch

Publikujemy już 24. odcinek z
książki
pt.
Haptenowe
(antygenowe)
działania
organizmów – przyczyna wielu
zjawisk i chorób, autorstwa p.
Jerzego Grzeszczuka eksperta
inżyniera
haptenologa
z
Goleniowa. Książka wydana była
w roku 1998; a zainteresowanych
zakupem książki informujemy, że
nakład jest wyczerpany. Ale
książka
jest
dostępna
w
czytelniach
następujących
bibliotek: 1) Biblioteka Narodowa
w Warszawie, 2) Biblioteka
Lekarska
w
Warszawie
3)
Biblioteka
Pedagogiczna
w
Warszawie,
4)
Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie, 5)
Biblioteka
Wojewódzka
w
Szczecinie. A także w Bibliotekach
Uniwersyteckich w: 5) Katowice,
6) Kraków, 7) Lublin, 8) Łódź, 9)
Toruń, 10) Wrocław.
W
dzisiejszym
odcinku
przedruk
rozpoczynamy
kontynuacją rozdziału: PYTANIA
I ODPOWIEDZI, cyt. „(…) Czy
hapteny w powietrzu pochodzą
tylko z organizmów?
Przemysł chemiczny produkuje
wiele przedmiotów, które zawierają
związki chemiczne o haptenowych
właściwościach. Naukowiec z Uniwersytetu Harvard w Bostonie,
Lance Wallace, przestawił wyniki
badań wykazujące, że stężenie tru-

Jerzy Grzeszczuk, rok urodzenia 1939. Matura w 1957, Technikum Budowy Maszyn w Elblągu.
1957-60 pomocnik tokarza w Zakładach Mechanicznych im. Gen.
Karola Świerczewskiego w Elblągu. 1960-61 zasadnicza służba wojskowa. 1961-1963 nauka w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie,
tytuł pilota w stopniu podporucznika. 1972-75 studia zaoczne w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w
Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota.
W roku 1983 zwolniony ze służby
wojskowej w stopniu majora.
Od 1981 zainteresowania biologią molekularną. Autor dwóch wynalazków (linijka z podziałkami
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krotności jednostek miary układu SI
oraz podwozie do wózka dziecięcego przystosowanego do jazdy po
schodach).
Udział w 24 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Autor czterech publikacji naukowych
o toksycznym działaniu ludzi:
1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.:
"Nasilno mił nie budiesz"(w j. rosyjskim). Chimija i Żizń. Akademia
Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń
1990. 1, strony: 34-37.
2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.:
"Pathogenic Effects of the Human Chemical Biofield". Medical
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jących związków organicznych w
zamkniętych pomieszczeniach, a
także w mieszkaniach, jest przeważnie znacznie większe niż w
powietrzu na zewnątrz pomieszczeń. Badania zaczęły się w 1979
roku i trwaly 5 lat. Analizowano
czas przebywania 350 osób w pomieszczeniach i zestawiono go z
zawartością groźnych związków
organicznych we krwi, w moczu
oraz w wydychanym powietrzu.
Ochotnikami były osoby z silnie
uprzemysłowionego stanu New
Jersey. Wyposażono ich w aparaturę analizującą bez przerwy obecność 20 związków organicznych w
pomieszczeniach, w których przebywali. Jednocześnie podobną aparaturę zainstalowano na podwórku.
Pomiary wykazały, że powietrze w
mieszkaniach może być stokroć
bardziej skażone niż poza domem.
Podobne wyniki uzyskano w
Greensboro – ośrodku przemysłu
lekkiego i w Davis Lake – centrum
terenów rolniczych. Wobec takich
faktów musiano przyjąć, że źródła
owych 20 związków organicznych
zatruwających powietrze znajdują
się w pomieszczeniach, a nie na
zewnątrz. Źródłami tymi są najprawdopodobniej
powszechnie
stosowane w mieszkaniach wyroby
takie, jak farby, kleje, wykładziny,
kosmetyki, materiały izolacyjne,...
[47].
Dlaczego w rejonach o silnym
zanieczyszczeniu atmosfery częste są choroby haptenowe?
Gdy atmosfera jest silnie zapylona ludzie niechętnie otwierają
okna swoich domów z obawy przed

Hypotheses. Churchill Livingstone
of Edinburgh, London, New York,
Philadelphia, San Francisco, Sydney and Toronto. 1995; 45, 1: 9498.

Phenomenological Research and
Learning. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.
Analecta Husserliana LXVI, 349355. 2000.

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens
as a Possible Cause of Sudden
Death of Previously Healthy
Adults and Infants and of Diseases and Phenomena Linked to Tissue Ischemia". Medical Hypotheses. Churchill Livingstone of Edinburgh, London, New York, Philadelphia, San Francisco, Sydney and
Toronto. 1997; 49, 525-527.

Wymienione trzy prace [2, 3, 4]
opublikowane były w języku angielskim, bo naukowcy na całym świecie porozumiewają się językiem
angielskim. Dostęp do publikacji
jest przez internet.
Poza tym, Jerzy Grzeszczuk
wydał kilka książek w języku polskim. Wszystkie są dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie
oraz w bibliotekach uniwersyteckich.
Od roku 2002 prowadzi własny
Instytut Haptenologii – pierwszy
w świecie.
(red.)

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Reason for the 'Fatal Vision' of the
Famous American Surgeon Jeffrey MacDonald" w: Tymieniecka
A.T. (redaktor): „The origins of
life”. World Institute for Advanced
pyłami i sadzami, które brudzą
mieszkania i wyposażenie mieszkań. W źle wietrzonych mieszkaniach znajdują się ludzie, rośliny,
zwierzęta i mikroby, które skażają
powietrze swoimi haptenami, co
jest przyczyną chorób haptenowych.
W rejonach o dużym zapyleniu
powietrza atmosferycznego proponuje filtrować powietrze napływające do mieszkania przez otwarte
okno. W tym celu do ramy okiennej, przy otwartym oknie, należy
wstawić dopasowaną ramkę obciągniętą drobną siatką, na której będą
zatrzymywać się duże pyłki i sadze.
W dni bezwietrzne należy przy
oknie ustawić wentylatot.
W takich regionach, gdzie wy-

stępują komary i inne owady, ludzie żyją przy zamkniętych oknach
i dlatego chorują. Tak więc, taka
siatka może być również przydatna
w tej sytuacji.
Także z obawy przed złodziejami ludzie zamykają okna, ale w
tym przypadku należy wychowywać ludzi na uczciwych.
Dlaczego w centrum wyżu atmosferycznego czujemy się lepiej niż
w niżu?
W centrum wyżu atmosferycznego powietrze z górnych warstw
atmosfery opada w kierunku ziemi,
a przy ziemi rozpływa się we
wszystkich kierunkach. Powietrze
napływające z górnych warstw atmosfery jest niezwykle czyste, a

Ryc.42
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ponadto zawiera duże ilości trójatomowego tlenu (O3) zwanego ozonem. Ozon znacznie silniej niż
dwuatomowe cząsteczki tlenu wiąże się z różnymi substancjami chemicznymi, niszczy mikroby i prawdopodobnie niszczy hapteny. Tym
sposobem ozon oczyszcza powietrze.
Ryc.42
Warto wiedzieć, że w niektórych samochodach osobowych stosuje się wytwornice ozonu, które są
znane jako jonizatory powietrza, co
wpływa na polepszenie samopoczucia pasażerów.
Ozon w nadmiarze jest szkodliwy dla zdrowia, dlatego w samolotach pasażerskich latających na
dużych wysokościach, gdzie jest
dużo ozonu, powietrze napływające
do kabiny pasażerów jest przepuszczane przez filtry celem eliminacji
ozonu. Z tego samego powodu należy zachować umiar w stosowaniu
wytwornic ozonu w mieszkaniach.
W centrum wyżu atmosferycznego, gdzie powietrze jest czyste,
ludzie chętnie otwierają okna swoich domów, toteż wdychają małe
ilości obcych haptenów i dlatego
mają na ogół lepsze samopoczucie.
Do rejonów objętych centrum
niżu atmosferycznego ze wszystkich stron napływa powietrze zawierające pyły i kurz z przyziemnych warstw atmosfery. Gdy powietrze jest zapylone, ludzie niechętnie otwierają okna swoich domow, więc wdychają duże ilości
obcych haptenów, co powoduje
pogorszenie samopoczucia.
NISZCZYCIEL HAPTENOW
Czasem spotykam się z niekonwencjonalnymi terapeutami, którzy
– gdy medycyna jest bezradna –
podejmują się leczenia rozmaitych
chorób, stosując najprzeróżniejsze
sposoby, nieraz budzące zdumienie.
W październiku 1995r. Sprzedawałem swoje książki podczas jakiegoś
zjazdu radiestetów. Podszedł do
mnie pewien pan, który krzyknął:
„O ! Hapteny !”
Powiedział, że tę książkę dawno
temu przeczytał i że on niszczy

hapteny za pomocą piramidki. Mnie
to bardzo zainteresowało, ale nie
okazałem zdziwienia, tylko zadałem
kilka pytań. Z uzyskanych odpowiedzi dowiedziałem się, że mój
rozmówca od dawna zajmuje się
leczeniem za pomocą piramidki, ale
po przeczytaniu mojej książki zaczął swoim pacjentom przekazywać
wiedzę o haptenach. Kiedyś przyszła do niego matka z córką, która
była alergikiem. Żadne lekarstwa
nie pomagały. Wtedy specjalista od
piramidki powiedział im, że alergia
może być powodowana przez hapteny, które są w środowisku córki.
Żeby wyzdrowieć, córka musi mieć
oddzielny pokój do spania, musi
unikać bliskości wydalaczy haptenów dla niej szkodliwych, musi
mieć stały dostęp do świeżego powietrza, pomieszczenia należy dobrze wietrzyć. Podał także wiele
innych zaleceń zaczerpniętych z
mojej książki. Ponadto oznajmił, że
on będzie niszczył szkodliwe dla
córki hapteny za pomocą piramidki
i powiedział w jakich dniach i w
jakich godzinach on będzie w swoim domu zasiadał przy piramidce i
przesyłał do ich miejsca pobytu
„energię niszczącą hapteny”.
Przyznał, że rezultaty ma znakomite, bo gdy po pewnym czasie
drugi raz spotkał tę samą matkę i
córkę, to obie dziękowały mu za
całkowite wyleczenie alergii. Podobno lekarze, którzy poprzednio
bez rezultatów leczyli córkę, byli
zdumieni niezwykłym wyzdrowieniem.
Profilaktyka
Powinniśmy sobie zdać sprawę
z tego, że jesteśmy równi, ale nie
jesteśmy jednakowi pod względem
budowy chemicznej niektórych
cząsteczek. To zróżnicowanie w
budowie chemicznej wcale nie
oznacza, że jesteśmy lepsi lub gorsi
od innych. Z tego powodu nie należy się ani martwić ani cieszyć. Po
prostu należy o tym wiedzieć. Dzięki temu zróżnicowaniu istniejemy
jako rodzaj ludzki.
Nasze organizmy są zbudowane
z rozmaitych antygenów, których
odłamki – hapteny- wydalamy
przez skórę i płuca do powietrza.
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Przy napływie świeżego powietrza
hapteny ulegają silnemu rozproszeniu w atmosferze, a ich stężenie
maleje do wartości nieszkodliwych
dla innych organizmów. Gdy odległości między organizmami są bardzo małe, a także w źle wietrzonych
pomieszczeniach, to w trakcie oddychania do krwi mogą przeniknąć
duże ilości obcych haptenów.
Każdy organizm ma swoją armię obrońców gotowych w każdej
chwili do „złapania za kołnierz”
przybyszów ubranych w obce
„mundury”. Armię te stanowią
przeciwciała produkowane przez
organizm w ilościach niezbędnych
do zlepienia rozmaitych wirusów,
bakterii, mikrobów i obcych komórek, na których powierzchni są inne,
obce kształtem grupy atomów. Nie
należy pozbawiać człowieka obrońców, bo wtedy chorobotwórcze
mikroby mogą się w nim rozmnożyć i zniszczyć go.
My, ludzie, powinniśmy nauczyć się dostrzegać odmienność
antygenowej budowy naszych organizmów. Powinniśmy też nauczyć
się poszanowania naszej odmienności. Nie ma antygenów dobrych i
złych. Wszystkie antygeny są ważne dla organizmu. Człowiek rodzi
się i umiera z tymi samymi antygenami. Nie można ich zmienić podczas życia, ani nie można wyeliminować ich różnorodności.
Znam konkretne osoby cierpiące z powodu chorób haptenowych.
Często w życiu tych ludzi dochodzi
do niepotrzebnych dramatów, którym można zapobiegać następującymi sposobami:
1/. Należy być przygotowanym na
to, że przy zmianie środowiska
(miejsca zakwaterowania, miejsca
pracy, stanu cywilnego) można zostać narażonym na kontakt jednego
lub więcej wydalaczy haptenów
szkodliwych dla siebie.
2/.
Zawierać
małżeństwa
z
uwzględnieniem antygenów, przeciwciał oraz wydalanych haptenów.
Ponieważ nie jest możliwe szybkie
zorganizowanie masowych badań
na antygeny, przeciwciała i wydalane hapteny, można zrobić badania
we własnym zakresie.
3/. Dobrze wietrzyć pomieszczenia
wieloosobowe, bowiem powietrze
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na zewnątrz jest z reguły bardziej czyste niż w mieszkaniu. Pamiętać, że
przy bezwietrznej pogodzie nie wystarczą otwarte okna. Należy stosować
wentylatory i wachlarze. Codziennie
przed spaniem kąpać się w gorącej
wodzie, a przepoconą odzież i bieliznę
osobistą często prać w wodzie.
4/. W uzasadnionych przypadkach
należy rozmieszczać ludzi w pomieszczeniach wieloosobowych uwzględniając ich hapteny i przeciwciała. Już
teraz podczas przyjęć do domów
wczasowych i sanatoriów można proponować kuracjuszom zakwaterowanie
w pomieszczeniach wieloosobowych
według zgodnych grup krwi, z
uwzględnieniem podgrup, bo te są na
ogół znane. Natomiast w szpitalach
zalecenia te jeszcze łatwiej zrealizować, gdyż tam można wykonać pacjontom badanie grup krwi, przeciwciał i wydalanych haptenów.
5/. Zapobiegać przypadkom zbędnej i
silnej immunizacji, a także uświadamiać pacjentów o szkodliwych następstwach immunizacji po szczepieniach,
przetoczeniach krwi, porodach, poronieniach i infekcjach powodowanych
przez wirusy, bakterie i grzyby.
6/. W pomieszczeniach wieloosobowych stosować urządzenia do niszczenia substancji antygenowych w powietrzu. Takie same urządzenia stosować
w pomieszczeniach dla zwierząt.
7/. W źle wietrzonych pomieszczeniach, w przypadku silnego uczulenia
na ludzkie hapteny – proponuję stosować maskę tlenową stosowaną przez
lotników. Maska musi mieć sprawne
dwa zawory powietrzne: wlotowy i
wylotowy. Rurę od maski przedłużyć,
dołączając elastyczną rurę, której końcówkę wystawić poza pomieszczenie,
skąd będzie pobierane czyste powietrze do oddychania. Niedopuszczalne
jest robienie wdechu i wydechu przez
samą rurę, bez maski z zaworami wlotowym i wylotowym, bo jeśli rura jest
długa, to można umrzeć od własnego
dwutlenku węgla wydychanego do
rury. Sposób stosowania maski przedstawiono na Ryc.34.
Wydaje mi się, że Japończycy w
sposób nieświadomy już od dawna
dość skutecznie zapobiegają chorobom
haptenowym, które w ich populacji
bardzo rzadko występują [41]. Żeby po
japońsku zapobiegać chorobom hapte-
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nowym należy: 1) budować niezbyt
trwałe i przewiewne domy, 2) stosować wachlarze i wentylatory, 3) dobrze wietrzyć mieszkania i pojazdy, 4)
pokochać świeże powietrze, 5) codziennie rano prać bieliznę, w której
się spało, 6) codziennie myć się, a wieczorami całymi rodzinami moczyć się
w basenikach z gorącą wodą. Podczas
moczenia się w gorącej wodzie człowiek silnie poci się i wraz z potem
wydala do wody swoje hapteny. W ten
sposób wydalacze pozbywają się
znacznej części swoich haptenów. Po
umyciu w gorącej wodzie wydalane
substancje będące w mniejszym stężeniu stają się zdecydowanie mniej
groźne dla bliskich, z którymi sie śpi w
tym samym pomieszczeniu.
Także Cyganie prawdopodobnie
nie wiedzą, że i oni skutecznie zapobiegają chorobom haptenowym, bowiem rzadko na nie chorują [41]. Cyganie lubią wędrowny tryb życia i
uwielbiają życie na świeżym powietrzu, co znacznie zmniejsza szanse
zachorowania na choroby haptenowe.
Przed dobieraniem się par małżeńskich ludzie powinni być świadomi
zagrożeń powodowanych przez hapteny. Jeśli pojawi się choroba haptenowa, to można przerwać jej postępy
poprzez bardzo staranne wietrzenie
mieszkania, organiczenie czasu więzi
fizycznej lub separację. Jednak zalecanie separacji ludzi należących do danej
rodziny stanowi największy problem,
bo przy braku zrozumienia może to
doprowadzić do nieporozumień i konfliktów rodzinnych.
Uważam, że wszyscy ludzie uczciwi – bez względu na światopogląd pragną szczęścia i trwałości rodzin.
Ale dotychczas nie wiedzieliśmy, że
istnieje zjawisko toksycznego działania organizmów ludzkich na siebie.
Dopiero teraz się o tym dowiadujemy.
Jeśli kontakt z cudzym organizmem
może zabijać – a może – to zachęcanie
ludzi do trwania w źle dobranym małżeństwie może być sprzeczne z przykazaniem „Nie zabijaj”.
Nie brak osób, które traktują rozwody jako wielkie zło albo grzech,
dlatego domagają się wprowadzenia
zakazu udzielania rozwodów. Praktyka
natomiast wskazuje, że wiele małżeństw jest nieudanych, dlatego cywilne prawo zezwala na mniejsze zło –
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rozwód, zwykle orzekany z ustaleniem
winy jednego z małżonków. Z powodu
różnych poglądów na dobro rodziny
prowadzono [do roku 1999] ostre spory pomiędzy dwiema grupami osób,
ktore:
1/. sprzeciwiały się rozwodom dlatego
dążyły do wprowadzenia prawa do
separacji;
2/. zdecydowanie chciały zachowania
prawa do rozwodów.
Podczas
publicznych
sporów
przedstawiciele obu grup czasami okazywali sobie pogardę płynącą z chorobliwej pewności siebie, wydawały
pochopne sądy o przeciwnikach. Pokorni – tracili ducha pokory i okazywali zacietrzewienie. Grupa pierwsza
zarzucała grupie drugiej niskie wartości etyczne i moralne. I argumenty, że
skoro rozwody są złem, to zwolennicy
prawa do rozwodów popierają zło.
Grupa druga zarzucała grupie pierwszej, że działa podstępnie i po ustanowieniu prawa do separacji nadal będzie zmierzać do wprowadzenia zakazu rozwodów.
Ja natomiast uważam, że te dwie
grupy toczyły spory dlatego, że nie
znały zjawiska wzajemnego toksycznego działania organizmów ludzkich
za pośrednictwem haptenów. Nie wiedziały, że działanie haptenów może
doprowadzić do śmierci lub do rozmaitych chorób. Uważam, że unieważnienie małżeństw może być uzasadnione,
zatem w oczach opinii społecznej separacja lub rozwód powinny być uznane za lekarstwo, którego stosowanie
jest konieczne w leczeniu wielu ciężkich chorób i w zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej.
Proponuje także rozważyć możliwość organizacji ubezpieczenia na
wypadek silnego uczulenia występującego w organizmach małżonków. Silne uczulenie, to katastrofa porównywalna w skutkach do innych katastrof
doprowadzających do trwałego kalectwa, choroby lub śmierci. Obecnie w
razie wypadku samochodowego ubezpieczalnia wypłaca odszkodowanie
ofiarom wypadku, ponosi koszty leczenia, a także koszty naprawy pojazdu. Czy nie należy postępować podobnie, jeśli ktoś dotrzymując wierności
małżeńskiej, nieumyslnie stał się
sprawcą ciężkiej choroby małżonka?
Uważam, że w takim przypadku po-
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szkodowani, oprócz odszkodowania,
renty inwalidzkiej, powinni otrzymać
zwrot kosztów rozwodu, separacji
albo unieważnienia małżeństwa. Także koszty związane z koniecznością
przekwaterowania do innego mieszkania powinien pokryć zakład ubezpieczeń.
Tak więc wszyscy ludzie uczciwi
mają teraz okazję do przemyśleń i
zastanowienia się nad znalezieniem
odpowiedzi na następujące pytania:
1/. Czy należy zachęcać do trwania w
toksycznych związkach małżeńskich?
2/. Czy należy stwarzać utrudnienia w
uzyskaniu unieważnienia małżeństwa,
separacji lub rozwodu, gdy występuje
(biochemiczne) zjawisko silnego toksycznego oddziaływania małżonków?
3/. Czy należy udzielać ułatwień w
uzyskaniu osobnego mieszkania dla
niektórych członków rodziny po
stwierdzeniu przez wiarygodnych
specjalistów, że wspólne zamieszkanie zagraża ich życiu albo zdrowiu?
4/. Czy należy uprościć procedurę
postępowania przed sądem i obniżyć
opłaty sądowe w sprawach unieważnienia małżeństwa w opisanych przypadkach?
Dotychczas głównymi kryteriami
przy doborze małżeństw były: wygląd
zewnętrzny, wyznanie, wykształcenie, zawód, stan majątkowy, temperament, uroda, kolor oczu i włosów,
charakter, itp. W ogłoszeniach matrymonialnych nikt nie szuka partnera z
uwzględnieniem przeciwciał i antygenów, a przecież taki dobór jest warunkiem koniecznym do ułożenia sobie
normalnego życia i zapobiegania nieszczęściom: epilepsji, zawałom serca,
stwardnieniu rozsianemu, konfliktom
serologicznym, zatruciom ciążowym,
rozstrojowi nerwowemu oraz wielu
innym chorobom i zjawiskom patologii społecznej.
LECZENIE
Odczulane przez blokowanie
przeciwciał
Wielu czytelników tej książki
chciałoby zapewne dowiedzieć się,
jakie są współczesne możliwości likwidacji przeciwciał anty-A, anty-B,
anty-Lea,
anty-Leb,
które
„sprzeciwiają się” przetoczniom krwi
zawierającej odpowiednie antygeny:
A,B,Lea, Leb.

Otóż rozwój wiedzy o krwi pozwolił na wyprodukowanie rozpuszczalnych antygenów A, B, Lea i Leb.
Owe antygeny po wprowadzeniu do
krwi blokują odpowiednie przeciwciała: antygeny A blokują przeciwciała anty-A; antygeny B blokują przeciwciała anty-B; antygeny Lea blokują przeciwciała anty-Lea; antygeny
Leb blokują przeciwciała anty-Leb,
itp. W ten sposób wymienione przeciwciała tracą swoje właściwości.
Naukowcy próbowali wykorzystać zjawisko blokowania przeciwciał. Po zablokowaniu przeciwciał
przetaczano krew, która przedtem nie
nadawała się do przetoczenia. Jednakże po kilku dniach organizm rozpoznawał „oszustwo” i wytwarzał utracone przeciwciała w ilości nawet tysiąc razy większej. Odtworzone przeciwciała
niszczyły
przetoczone
krwinki z obcym antygenem. Takie
eksperymenty zostały opisane w
literaturze naukowej i nie są już stosowane. (…).”
Cdn.
Zgodę na przedruk
wyraził autor książki:
Jerzy Grzeszczuk
ekspert inżynier
haptenolog z Goleniowa
Przygotował:
R. Milewski
PS
Czytelników
bardziej
zainteresowanych
wpływem
haptenów
na
życie
ludzkie
informujemy, że temat haptenów
wywołał duże zainteresowanie i
dlatego we Francji została specjalnie
utworzona
strona
internetowa
www.haptenes.fr poświęcona książce
p. Jerzego Grzeszczuka: "Haptenowe
(antygenowe) działania organizmówprzyczyna 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 wskazówek i rad autora. Na
stronie internetowej, można znaleźć
też cześć teoretyczną, zaczerpniętą z
książki autora, pozwalającą lepiej
zrozumieć to tak ważne i niezwykłe
odkrycie w historii ludzkości.
Doświadczenia autora wykazują,
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jak prostym sposobem można
uniknąć wielu chorób powodujących
problemy zdrowotne. W tym miejscu
sprawdza się stara maksyma: Łatwiej
zapobiegać niż leczyć.
Dla bardziej zainteresowanych
można jeszcze dodać informację, że
artykuł na ten sam temat istnieje też
cały czas na blogu naturopatów
szwajcarskich. Wystarczy kliknąć bon
-coin-sante.com a potem w kolumnie
po prawej stronie napis „Le Blog”. I
następnie przewijać, aż do daty „ 24
avril” (czyli 24 kwietnia). Ponieważ
artykuły publikowane są w sposób
chronologiczny,
odnajdziemy
poszukiwany artykuł w dalszej
kolejności.
R.
Tłumaczenie:
De nombreux lecteurs ont
manifesté leur intérêt pour le sujet des
haptènes, c’est pourquoi
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, mentales et leur rôle dans
des troubles du comportement”.
L’auteur y décrit son chemin vers
la découverte des causes de maladies
chroniques et des maladies dites
incurables. Il présente aussi les récits
de personnes qui ont retrouvé la santé
grâce aux conseils de l’auteur. La
partie théorique du livre permet de
bien comprendre l’importance de
cette découverte pour l’humanité.
L’expérience vécue par l’auteur
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”.
Les lecteurs intéressés trouveront
un article au même sujet sur le blog
des naturopathes suisses. Pour le
trouver, il suffit d‘aller sur le site bon
-coin-sante.com, ensuite il faut
cliquer Le Blog dans la colonne de
droite
et dérouler jusqu’à la date du 24 avril
car les articles sont classés par ordre
chronologique.
E. Pietruch
France
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POEZJA
Janusz Ignacy Borkowski
Moje Ty Słoneczko...
Łatwo mnie zniszczyć...
Jestem, jak domek z kart
delikatnym ruchem złożony...
Kruchy i wiotki...
A każdym podmuchem
nie bez racji strwożony...
Wystarczyłby jeden
ruch z Twojej strony,
by żywot mój rozpadł się w drobne części...
Najmniejszy gest,
niepozorna siła
niekoniecznie zamknięta w uścisku Twej pięści...
Wystarczy, że odejdziesz...
Nie zareagujesz
kiedy jedna z kart się zacznie osuwać...
Że, przesuniesz te karty
jedną do drugiej
kiedy trzeba było je....... odsuwać!
Gdy mnie zostawisz
przestając czuwać nad sercem,
co niedawno je poskładałaś... !!
Gdy pozwolisz
by runęły bezwładnie karty
co na własność w swym ręku trzymałaś... !!!
Janusz Borkowski
******* dn.**.*.****.
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Janusz Ignacy Borkowski
Technik mechanik, „złoty inżynier”, przedsiębiorca,
autor książek i wydawca, działacz społeczny. Od 2018
roku absolwent Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Wydziału Budownictwo, w obszarze nauk technicznych z tytułem zawodowym – inżynier; oraz student
w Uczelni Medycyny Naturalnej w Warszawie
(studiował na dwóch kierunkach jednocześnie).
Urodzony 29 X 1952 w Lubrańcu w pow. włocławskim w woj. kujawsko-pomorskim w rodzinie chłopskiej Józefa i Marianny z Piotrowskich.
Szkołę Podstawową ukończył w Kąkowej Woli w
1967 r., a Technikum Mechaniczne we Włocławku, w
1972 r.
W 1977 roku Janusz Borkowski stworzył od podstaw Kujawską Fabrykę Maszyn Rolniczych
„Krukowiak”. Podjąwszy produkcję inteligentnych maszyn rolniczych, stworzył miejsca pracy dla 500 osób i
sprostał konkurencji na globalnym rynku. W murach
starej fabryki w Redeczu Krukowym stworzył Muzeum
Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego.
Pasją p.Janusza jest pisanie i wydawanie pamiętników, wierszy, a w szczególności okazałych książek o
jego kujawskiej Małej Ojczyźnie z serii „Redecz Krukowy i Okolice – Kraina Prastara”, w której ukazało się
już 150 tomów.
Jest także bardzo wielkim społecznikiem, działa m.
in. w Cechu Rzemiosł Różnych (od 1987), Stowarzyszeniu Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych
(prezes Zarządu Krajowego 1997-2011), KujawskoPomorskim Stowarzyszeniu Kulturalnym (prezes Stowarzyszenia), Stowarzyszeniu „Agro-Biznes-Klub”
Ludzi Przedsiębiorczych (czł. od 1997), KujawskoPomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
(od 1998), AGRO-7 (od 1998), Business Centre Club
(czł. od 2009).
Uhonorowany i odznaczony wieloma dyplomami,
medalami, odznakami m.in.: Brązowym (2000) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Kawalerskim w
Koronie z Gwiazdą Bractwa św. Stanisława (2001);
medalami: wojewody kujawsko-pomorskiego (2003),
srebrnym Za zasługi dla pożarnictwa (2005) oraz odznaką Zasłużony dla rolnictwa (2005) i wieloma innymi
odznaczeniami branżowymi przemysłu, a w grudniu
2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
***

Droga do biznesu
Zagubiłem się gdzieś między rankiem a nocą...
Szedłem i szedłem zdzierając buty...
Blaskiem ślepiony, powietrzem zatruty...
Napotkałem same rozstajne drogi...
Szedłem tak długo, jak niosły mnie nogi...
Milczący jak głaz, jak nędzarz ubogi...
Bez orientacji, tracący czucie,
Ociężały jak wielkie żelazne okucie
Myślałem o własnej nieodbytej pokucie.
Mą duszę drażniło bolesne kłucie...
Aż w końcu upadłem z sił obnażony...
Strachem, niemocą i pustką strwożony...
Do granic nad losem swym uniżony... !
I wtedy nadeszło zrozumienie...
Między dobrem a złem stało ─ moje sumienie... !!
I odnalazłem się, gdzieś między rankiem a nocą... !!!

Janusz Ignacy Borkowski
Rzadka Wola dn. 2 luty 2013 r.
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Ciąg dalszy ze s.1

Miejsca mocy
wioły: ziemię, wodę, ogień, powietrze i wszystko to czego tajemnic
nie mógł poznać rozumem a łączył
z tym bezpośredni wpływ w pozytywnym lub negatywnym znaczeniu
na swoje życie i życie swoich najbliższych. W celu pozyskania przychylności i przejęcia mocy pokłony
oraz ofiarę składał rytualnie wszystkiemu co było enigmatyczne, zagadkowe, niepoznawalne a z przyczyn bliżej nieokreślonych wywoływało trwogę połączoną z zagrożeniem.
I oczywiście, jako miejsca składania bóstwom czci starał się wyko-

rzystywać miejsca mocy, czyli czakramy ziemi. W miejscach mocy
starano się również dokonywać
pochówków zmarłych współplemieńców. Dokonywanie pochówków w miejscach mocy miało duże
znaczenie, bo zgodnie z ówczesną
wiedzą i wierzeniami, ułatwiało to
przejście duszy m.in. w zaświaty do
wyższego wymiaru.
Miejscami mocy, czyli czakramami ziemi nazywamy miejsca
połączenia ziemi z kosmosem, jest
to jakby taki tunel prowadzący do
wszechświata. Są to miejsca w których następuje skoncentrowany

przepływ energii ziemi i kosmosu.
Czakramy ziemi można przyrównać
do czakramów w ciele człowieka.
Prawdopodobnie najsilniejsze
czakramy ziemi będące w Polsce to
czakram na Górze Ślęża i czakram
na Wawelu. Na Górze Ślęża tak jak
i na Wawelu bywałem wielokrotnie
i faktycznie jest w tych miejscach
jakaś szczególna energia, którą odczuwałem; a najwyraźniej energię
czakramów ziemi odczuwają właśnie osoby uprawiające medytację.
A w czasie pobierania lekcji
rozwoju duchowego spotkałem się
też z określeniem przez prowadzącą, że Góra Ślęża jest duszą planety
ziemi; a na pewno miejscem w którym najwyraźniej odczuwa się duszę naszej planety ziemi.
Będąc w miejscach mocy można doznać różnych odczuć. Oczywiście, że nie każdy ma jednakowe
doznania. Są też ludzie którzy niczego nie odczuwają. Ale jeżeli

Niezauważalna tabliczka po lewej stronie szosy wskazująca
dojazd do kamiennych kręgów. A po prawej stronie wskazująca dojazd pożarowy.
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Parking przy szosie głównej.

Piękna czytelna informacja przy parkingu przy szosie głównej.
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Brama wjazdowa na teren Kamiennych Kręgów.

Pan Jan Antonowicz prezentuje najważniejszy zestaw tablic
informacyjnych ustawionych przy parkingu wewnętrznym.

str. 18

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nr 12 (76) Wieści Światowe 01 grudnia 2018 r.

Kamienny Krąg oznaczony numerem II.

Krąg II opatrzony jest tablicą informującą, cyt.: „O średnicy identycznej jak krąg nr I (36 m), obecnie zachowany w postaci 16 głazów usytuowanych w odstępach 3,5 m. Głazy identyczne jak w kręgu I otoczone są ciasno
przylegającymi kamieniami, ale też dodatkowo połączone są ze sobą dookolnym wieńcem z kamieni polnych,
zamykającym obwód kręgu. Na środku kręgu odkryto niewysoki kopczyk o średnicy około 5 m nakryty płaszczem kamiennym, a pod nim zniszczony wtórnym nowożytnym wkopem ciałopalny grób jamowy z fragmentami bransolety i brązowej sprzączki do pasa. W pobliżu kopca leżały cztery stele kamienne, których przypuszczalne pierwotne posadownienie zostało obecnie zrekonstruowane. Na wschód od grobu zachował się stos ciałopalny, z którego kości zostały starannie wybrane. Analiza stratygraficzna tego kręgu pozwala odtworzyć kolejność powstawania obiektów. Krąg funkcjonował przed zabudowaniem stosu, a po spełnieniu rytuału ciałopalenia wybrano kości z popieliska i złożono do jamy grobowej oraz usypano kopczyk ziemny przykryty kamieniami. Pochówek datować można na lata 70-170, a cały krąg jest od niego nieco wcześniejszy”
człowiek dba o swoje zdrowie nie
spożywa różnych używek, mięsa i
białka zwierzęcego, a w miarę naturalnie się odżywia (zgodnie z
prawami natury), to może odczuć
to COŚ. Na przykład chorzy mogą
odczuwać w krótszym czasie poprawę zdrowia, ludzie będący w
depresji mogą odczuć szybki powrót do normalności, a osoby uprawiające medytację mogą zaobserwować szybszy efekt medytacji.
W Polsce jest kilka miejsc mocy, czyli czakramów ziemi. Jedno z
takich miejsc mocy jest właśnie w
Grzybnicy niedaleko Koszalina.
Do tego szczególnego miejsca

pojechałem razem z panem Janem
Antonowiczem prowadzącym m.in.
naukę jazdy i wykłady.
Osobiście byłem już w przeszłości w Grzybnicy na terenie
Kamiennych Kręgów, a dla pana
Jana była to pierwsza wizyta. Ale
jak sam zauważył odczucia miał
szczególne, mówił, że bardzo szybko minęło zmęczenie i nieuzasadniona senność, odczuł też znaczną
poprawę sił witalny, stwierdził, że
poczuł się jakby miał kilkanaście
lat mniej. Wszystko zaczęło się
chcieć – biegać, krzyczeć, śpiewać,
itp. To też w dalszej drodze zaczął
śpiewać piosenki z młodości. A jak
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jechaliśmy do Grzybnicy to pan Jan
był jakby zmęczony.
Na miejscu w Kamiennych
Kręgach pan Jan podjął rozmowę z
paniami które przyjechały do tego
szczególnego miejsca aż z odległej
Chodzieży. I zgodnie stwierdzały,
że jest to szczególne miejsce do
którego chce się wracać. Człowiek
odczuwa w sobie jakąś siłę która
nakazuje wracać i przebywać w tej
szczególnej energii. Szybciej mijają też różne dolegliwości ludzkiego
organizmu.
Na przestrzeni upływających
wieków na pewno zmienia się
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Widok ogólny.

Kurhan oznaczony literą A.
Napis na tablicy przy kurhanie A informuje, cyt.: „Kamienno-ziemny. Usypany na kolistym, jednowarstwowym bruku kamiennym,
otoczonym zwartym wieńcem kamieni polnych, oddalonych od bruku około 50 cm. Kopiec miał pierwotnie średnicę równą ze średnicą wieńca otaczającego bruk kamienny (około 6 m). Jego wysokość trudna jest obecnie do odtworzenia. Pod brukiem kamiennym
znajdował się szkieletowy grób kobiety, w postaci prostokątnej jamy, w górnej partii dodatkowo obudowanej kamieniami. Odkryte
zabytki pozwalają datować pochówek na ostatnią ćwierć I wieku n.e. (…).”
str. 20
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Nie wszystkie groby mają tablicę informacyjną.

świadomość człowieka, ale miejsca mienne Kręgi” ustawiona po lewej
mocy stworzone przez naturę – stronie szosy vis a vi drogi w którą
pozostały, jako siły natury.
należy skręcić. Ale tabliczka jest
tak mała, że bardzo łatwo ją nie
Do Kamiennych Kręgów w zauważyć.
Grzybnicy można bardzo łatwo
Jakby dla pomocy w zauważetrafić. Przykładowo: Jadąc od stro- niu skrętu, po prawej stronie szosy
ny Szczecinka w kierunku Koszali- też jest ustawiona mała tabliczka z
na, kilka kilometrów przed Koszali- napisem, cyt.: „……….”.
nem jest właśnie Grzybnica, czyli
Skręcając w zalecaną prawą
jedno z takich miejsc mocy, które stronę możemy zaraz zatrzymać się
jeżeli raz się odwiedzi, to chce się na leśnym postoju, specjalnie przyjeszcze kolejny raz odwiedzić.
gotowanym dla szukających odpoDokładniej mówiąc jest to na czynku w podróży. A po przejecha……. kilometrze zapisanym na ….. niu kolejnych około ……… kiloAlbo inaczej, wystarczy minąć metrów i przejechaniu przez piękną
miejscowość Kłanino i po przeje- bramę wjazdową możemy zaparkochaniu około …… kilometrów i wać na kolejnym specjalnie przygookoło 50 metrów przed zatoką au- towanym parkingi znajdującym się
tobusową usytuowaną po prawej już na terenie Kamiennych Kręgów
stronie szosy należy skręcić w pra- w Grzybnicy.
wo.
O skręcie w prawo informuje
Do celu po leśnej drodze pronawet mała tabliczka z napisem, wadzą nas tablice kierunkowe, a na
cyt.: „Zabytek archeologiczny Ka- miejscu jest informacja, nie tylko w
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języku polskim, dotycząca historii i
energii Kamiennych Kręgów.
Moim zdaniem najważniejsza
jest tablica z przewodnikiem po
Kamiennych Kręgach, to też cytujemy treść w całości, cyt.:
<Przewodnik po Kamiennych
Kręgach
Od zarania dziejów miejsca
takie jak kamienne Kręgi w Grzybnicy – pełne magicznych mocy,
odgrywały, i obecnie również odgrywają istotną rolę. Na nich wznoszono obiekty sakralne, budowano
świątynie bóstw różnych kultur i
układano – tak jak w Grzybnicy –
Kamienne Kręgi. W tych miejscach, tak jak w przeszłości, spirytualiści czerpią energię życiową,
chorzy szukają ulgi w swych cierpieniach. Można doświadczać oddziaływania wszechobecnej energii
w różny sposób – nie da się jednak
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Kamienne kręgi są w różny sposób pobudowane.
W głębi ławeczki do medytacji i odpoczynku.

tego oddziaływania wymusić.
By zespolić się z magia tego
miejsca, należy wewnętrznie wyciszyć się i odblokować. W tym celu
można usiąść na ławce lub na ziemi
ze skrzyżowanymi nogami, najlepiej w pozycji lotosu lub półlotosu,
zamknąć oczy, wyregulować oddech, a następnie otworzyć się wewnętrznie na energię kręgu i miejsc
mocy. Bardzo pomocna okazuje się
medytacja, wizualizacja, modlitwa,
a zwłaszcza dar bogatej fantazji.
Przygotowanie takie trwa do 15
minut i powinno kończyć się wypowiedzianą w myślach określoną
afirmacją np.: „Jestem wyciszony.
Gotowy odebrać i wykorzystać dla
najwyższego dobra mojego i innych
wibracje tego miejsca”. Po tego
typu ćwiczeniach wchodzimy do
kamiennego kręgu lub miejsca mocy. Następnie odwołujemy się do
intuicji lub sprawdzając metodami
radiestezyjnymi, wyznaczamy kie-

str. 22

runek przemarszu. Napotkane kamienie możemy delikatnie dotknąć
(należy to robić bardzo ostrożnie,
by nie uszkodzić porastających je
mchów). Można w tych miejscach
medytować według indywidualnych
lub znanych technik.
Obcowanie z energią tego miejsca może dostarczyć Państwu wiele
wspaniałych przeżyć wewnętrznych, może zregenerować Wasze
zdrowie fizyczne i psychiczne, a
nawet siły witalne.
Życzymy wszystkim zwiedzającym Kamienne Kręgi i miejsca mocy niezwykłych wrażeń i bogatych
wewnętrznie doznań prowadzących
do duchowego rozwoju.>
Wędrówkę po Kamiennych
Kręgach znacznie ułatwia zestaw
tablic informacyjnych umieszczony
po prawej stronie zaraz przy leśnym
parkingu. Oczywiście, tablic informacyjnych jest dużo więcej, ale
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miejsce w czasopiśmie jest ograniczone, dlatego przedstawimy tylko
treść zawartą na czterech, naszym
zdaniem podstawowych tablicach.
Z informacji zawartej na czterech
podstawowych tablicach można
dowiedzieć się o: 1/. Elementach
stroju kobiecego z II wieku. 2/. Wędrówce ludów w Europie. 3/. Odkryciu Kamiennych Kręgów. 4/.
Rezerwacie archeologicznym Kamienne Kręgi w Grzybnicy.
Napis na pierwszej tablicy informuje, cyt.: „Elementy stroju
kobiecego z II wieku.
Zmarłych chowano w obrządku
szkieletowym i ciałopalnym. Na
dary grobowe składały się przedmioty z brązu, srebra, rzadziej ze
złota. Są to przede wszystkim ozdoby i części stroju. Efektowny jest
zwłaszcza zestaw ozdób stroju kobiet. Dodatki składane do grobów to
głównie drobne narzędzia – przęśliki do wrzecion oraz szydełka i igły.
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Rzadko wyposażeniem był zwykły
żelazny nóż. Wiek znalezisk datowany jest na lata około 80 do około
200 roku naszej ery.”
Kolejna tablica zatytułowana,
cyt.: „Wędrówki ludów w Europie
Na przełomie II i III wieku
opuszczono osady i cmentarzyska
na Pomorzy Środkowym i Kaszubsko-Krajeńskim, w tym także
obiekt w Grzybnicy. Przesuwanie
się stanowisk kultury wielbarskiej
na południowy wschód łączyć można z poświadczoną przez starożytne
źródła pisane wędrówką Gotów i
części tubylczej ludności nad Morze Czarne. Plemiona Gotów, przesuwające się później na zachód i
południe, odegrały znaczącą rolę w
dziejach Europy u schyłku starożytności, m.in. tworząc ostrogockie
państwo Teoderyka Wielkiego w
Italii i państwo Wizygotów w Hiszpanii.”
Na trzeciej tablicy omówiono,
cyt.: „Odkrycie Kręgów Kamiennych
Cmentarzysko w Grzybnicy
zostało założone w ostatniej ćwierci I wieku naszej ery przez Gotów
przybyłych ze Skandynawii. Tworzy je 5 kręgów kamiennych, w
których odbywały się wiece, tingi i
ceremonie pogrzebowe. Jest tam
też cmentarzysko liczące 101 grobów szkieletowych i ciałopalnych.
Część grobów oznaczono na powierzchni konstrukcjami kamien-

nymi w postaci różnego rodzaju
bruków, wieńców, stel lub kurhanów kamienno-ziemnych, mających analogię w Skandynawii i na
cmentarzyskach Pomorza (Odry
koło Chojnic, Węsiory koło Kościerzyny). Groby są wyposażone
w przedmioty typowe dla tzw. kultury wielbarskiej (m.in. zapinki,
bransolety, części pasa, naczynia),
zajmującej w pierwszych wiekach
naszej ery teren Pomorza, a od III
wieku także wschodnie Mazowsze,
Podlasie, Wołyń.”
Napis na czwartej tablicy informuje, cyt.: <Rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi w Grzybnicy
Rezerwat zabytków archeologicznych „Kamienne Kręgi w Lesie
Grzybnickim” utworzony został w
1979 roku na wniosek wojewody
koszalińskiego za zgodą Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego przy poparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki, objęty jest
ochrona urzędową Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Badania
archeologiczne w latach 1974-1986
prowadził Ryszard Wołągiewicz z
Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wyniki badań opublikowano w
naukowej monografii stanowiska w
serii
wydawniczej
„MONUMENTA ARCHEOLOGICA BERBARICA”. Krystyna Hahuła,
Ryszard
Wołągiewicz,
„GRZYBNICA, Ein Graberfeld mit
Steinkreisen der Welbark – Kultur i

Od poniedziałku można składać
wnioski o nowy paszport
Każdy, kto od poniedziałku 5
listopada 2018 złoży wniosek o
wydanie paszportu, otrzyma dokument według nowego wzoru.
Polski paszport będzie bezpieczniejszy, ponieważ zastosowane w
nim rozwiązania będą jeszcze
skuteczniej chroniły dokument
przed próbą fałszowania. Na
stronach nowego paszportu znajdą się motywy graficzne przedstawiające najważniejsze dla od-

zyskania niepodległości postacie,
wydarzenia, miejsca i symbole.
Paszport będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Unikalne zabezpieczenia i cechy
stawiają go w jednym szeregu z
najlepszymi paszportami na świecie. Specjalne zabezpieczenia dotyczą m.in. strony personalizowanej
paszportu. Ta strona będzie wykonana w całości z poliwęglanu, co
umożliwia zainstalowanie w niej
chipa zawierającego dane dotyczą-
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Pommern”, Warszawa – Koszalin
2001. Muzeum w Koszalinie wydało w 2000 roku popularny przewodnik po stanowisku: „GRZYBNICA,
KAMIENNE KRĘGI GOTÓW”,
do nabycia w siedzibie Muzeum w
Koszalinie, które sprawuje opiekę
merytoryczną nad obiektem. Zabytki eksponowane są na stałej wystawie archeologicznej w muzeum.
Gospodarzem rezerwatu jest Gmina
Manowo i Nadleśnictwo w Bobolicach. Opiekę społeczną sprawuje
Koło PTTK przy Instytucie Ziemniaka w Boninie, które corocznie
oczyszcza kręgi i nagrobne konstrukcje kamienne rezerwatu.>
Z tablicy przedstawiającej walory
turystyczno-krajoznawcze
gminy Manowo można dowiedzieć
również, że kamienne kręgi są pozostałością po najważniejszej instytucji życia publicznego w starożytności, którą był wiec wspólnot rodowo-plemiennych.
Poza powyższym, Kamienne
Kręgi w Grzybnicy uznane są za
największe na Pomorzu miejsce
pozytywnej energii. Warto więc
przyjechać do rezerwatu archeologicznego w Grzybnicy i pomedytować; doładować się pozytywna
energią czakramu ziemi.
R.Milewski

ce posiadacza. Strona będzie także
łączyć się z książeczką za pomocą
specjalnego „zawiasu”. Dzięki temu każda próba odłączenia jej od
dokumentu będzie widoczna. Jest
to rozwiązanie Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych.
Co się zmieni?
Zauważalną zmianą będą nowe
motywy graficzne stron paszportowych, nawiązujące do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Część motywów została wybrana w drodze
internetowego głosowania – tym
samym po raz pierwszy w historii
mogliśmy sami zdecydować o wyglądzie urzędowego dokumentu.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Najwięcej głosów otrzymały: Kopiec Czynu Niepodległościowego
Mogiła Mogił, Gabriel Narutowicz
i Orzełek Legionowy. W paszporcie
znajdą się także grafiki przedstawiające Bitwę Warszawską, Order
Virtuti Militari oraz twórców Polskiej niepodległości, m.in. Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Gabriela
Narutowicza.
Nie musisz wymieniaćswojego
paszportu
Dotychczasowy wzór polskiego
paszportu biometrycznego funkcjonuje od 2006 roku. Konieczność
zapewnienia wysokiego poziomu

zabezpieczeń wymaga, aby średnio
raz na dekadę zmieniać jego wzór.
Zmiana wyglądu paszportu nie
oznacza jednak konieczności jego
wymiany przez wszystkich obywateli. Dotyczy ona tych osób,
których dokument straci ważność
lub zdecydują się wyrobić paszport po raz pierwszy. Osoby, które
złożą wniosek o nowy paszport,
otrzymają go w terminie do 30 dni.
Każdy, kto złożył wniosek o paszport, może sprawdzić na stronie
obywatel.gov.pl, czy jego dokument jest już dostępny do odbioru.
Według danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
które zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentów, co roku

wydawanych jest około 1,3-1,4
miliona paszportów. W 2016 r. było
to 1 mln 334 tys. dokumentów
paszportowych, a w 2017 r. – 1 mln
452 tys. Tylko we wrześniu tego
roku wydano 132 tys. paszportów.
Dla bardziej zainteresowanych
podajemy też link do rozporządzenia zawierającego wzór nowego
dokumentu
http://
www.dziennikustaw.gov.pl/
DU/2018/1605
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Ponad 4 mln zł unijnego wsparcia
na szkolenia brd dla zarządców
dróg samorządowych
Ministerstwo Infrastruktury Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały 7 listopada 2018
r. umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców
dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników
ruchu drogowego” jest wart 5 mln
zł. Unijne dofinansowanie dla tego
projektu wyniesie 4,25 mln zł.
Szkolenia dla samorządowych
zarządców dróg na tak dużą skalę
będą realizowane po raz pierwszy.
Do września 2020 roku planujemy
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym około 3
tys. osób. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
na drogach w całej Polsce, w tym
szczególnie na drogach samorządowych – powiedział wiceminister
infrastruktury, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek
Chodkiewicz.
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Zaplanowanych zostało 80
szkoleń w 16 województwach.
Szkolenia są przeznaczone dla zarządców dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (jednostek
opiniujących projekty organizacji
ruchu), policjantów komend wojewódzkich i miejskich oraz przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wezmą w nich udział przedstawiciele
16 marszałków województw, 314
powiatów oraz 66 miast na prawach
powiatu i m.st. Warszawy.
Realizacja projektu przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego celem jest
podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie stanu wiedzy osób odpowiedzialnych za poprawę stanu brd w
Polsce oraz rozwijanie współpracy
w zakresie brd pomiędzy administracją rządową, samorządową i
policją.
W efekcie zaplanowanych szkoleń mają zostać wypracowane standardy bezpieczeństwa na drodze i w
jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i
rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Jest to kolejne działanie Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy brd na
drogach samorządowych. W lipcu
2018 r. Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego
oświetlenia przejść dla pieszych,
tak by stały się one bezpieczniejsze.
Wytyczne
są
rekomendowane
wszystkim zarządcom dróg i ulic,
zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym,
inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie
przygotowania inwestycji, budowy,
przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg. Standardy prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych
opracowane zostały przez działającą przy MI Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we
współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Mielno
11.11.2018
Mielno
11.11.2018
W setną rocznicę Święta Niepodległości Polski w Mielnie k/
Koszalina na terenie Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Hali
Sportowej odbyła się kolejna już
wystawa nazwana: 6. Jesienna Wystawa Psów Rasowych 1, 2, 3, 5 i 9
grupy FCI. Wystawę zorganizował
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Koszalinie. Przewodniczącym Zarządu Oddziału w Ko-

szalinie Związku Kynologicznego
w Polsce jest Grzegorz Wolski. Pan
przewodniczący przedstawił nam
program wystawy i przybliżył historię wystaw w Mielnie.
Otóż, w tej samej hali wystawy
odbywają się corocznie już od roku
2011, są to wystawy psów z Polski i
z zagranicy. Kolejna planowana jest
na 11.11.2019 rok.
Na wystawie zaprezentowano
462. psy należące do 102. ras; wystawcy ze swoimi pupilami przyjechali z: Polski, Niemiec, Norwegii,

Szwecji, Holandii, Rosji, Węgier, a
nawet z Egiptu.
I nie ma się co dziwić, bo program wystawy był naprawdę imponujący. Pierwszym punktem programu było przyjmowanie psów
zgłoszonych na wystawę, kolejne
to: otwarcie wystawy, ocena psów
na ringach, konkurencje finałowe,
konkurs młody prezenter, najpiękniejszy terrier typu buli, najlepsza
para, najlepsza grupa hodowlana,
najpiękniejsze młode szczenię, najpiękniejsze szczenię, najpiękniejszy
junior, najpiękniejszy weteran, wybory w grupach FCI – 1, 2, 3, 5, 9,
Najpiękniejszy pies wystawy –
Mielno 2018 Best in Show, i zamknięcie wystawy. Wystawa trwała
od g.800 do 1630.
Na wystawie wydano 480 dyplomów we wszystkich rasach. W
zależności od przyznanego miejsca,
każdy z psów otrzymał lokatowy
(złoty, srebrny, brązowy). A szcze-

Wejście główne na wystawę
psów rasowych.
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Ocena psa na ringu.

Owczarki oceniane były na boisku.
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Cezary Sakra (nasz redakcyjny kolego)
ze swoim pupilem DABO rasy Bull
Terrier w trakcie oceny.
nięta i młodsze szczenięta otrzymały pamiątkowe rozety.
Dodatkowo na konkurencjach
finałowych było pięć grup : I, II,
III, V, IX. W każdej konkurencji
finałowej zostały wybrane po cztery
najpiękniejsze psy. Każdy wybrany,
jako najpiękniejszy pies, otrzymał

karmę i puchar.
Pławiński, Waldemar Mrowiec.
Zwyciężcą wystawy był bernarPrzewodniczącym
komitetu
dyn krótkowłosy.
organizacyjnego był Grzegorz WolSędziami wystawy byli: Joanna ski.
Adamowska, Elżbieta Augustyniak,
Katarzyna Dziuba, Dominika KuNa wystawie był:
bisz, Łukasz Koźlarek, Krzysztof
R.Milewski
Kradziecki, Piotr Król, Andrzej
Celem kampanii #likePolska
jest zaprezentowanie wszystkiego, co w Polsce
najlepsze: bogatej historii, miejsc, które warto
odwiedzić, kultury, tradycji, zwyczajów czy osiągnięć Polaków.
Możliwości są nieograniczone,
każdy może podzielić się swoją
ulubioną historią o Polsce. Do akcji można włączyć się z każdego
miejsca na świecie, wystarczy pozytywne skojarzenie z Polską, które można przestawić w mediach
społecznościowych.
Zasady akcji #likePolska
Opublikuj zdjęcie lub film,
przedstawiające to, co najbardziej

Setna rocznica
100 powodów, dla których
lubisz Polskę – w rocznicę odzyskania niepodległości pokaż, za
co lubisz Polskę
Mazury, Bieszczady, Gdańsk, Pałac w Wilanowie, a może polonez,
toruńskie pierniki lub bociany?
Pokaż, za co najbardziej lubisz
Polskę. Zrób zdjęcie, nagraj film i
11 listopada w Narodowe Święto
Niepodległości opublikuj wpis na
Twitterze, Facebooku albo Instagramie z #likePolska.

Nr 12 (76) Wieści Światowe 01 grudnia 2018 r.

lubisz w Polsce: ulubione miejsce,
potrawę, zwyczaj, przedmiot albo
postać. Krakowskie Sukiennice lub
zakątek znany tylko Tobie, pierogi
lub danie regionalne, biżuteria z
bursztynu lub wzory ludowe, słynne dzieło sztuki albo pamiątka rodzinna – każda opowieść o Polsce
jest fascynująca, czekamy na Twoją. Zdjęcie z krótkim opisem opublikuj 11 listopada na Twitterze,
Facebooku (jako post publiczny)
lub Instagramie z #PL100 i
#likePolska i ciesz się razem z
innymi 100. rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Najciekawsze wpisy zostaną opublikowane na profilu Poland.pl na
Facebooku
oraz @Polska i @Poland na Twit-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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terze.
Do kampanii można również włączyć się poprzez dodanie logo
#likePolska – LINK TUTAJ do
zdjęcia profilowego na Facebooku
lub opublikowanie zdjęcia z logo
#likePolska z użyciem nakładki na
aparat fotograficzny – LINK TUTAJ (dostępne w aplikacji mobilnej
Facebook).
Więcej szczegółów na temat
kampanii można znaleźć na stronie
Poland.pl
i
profilu facebook.com/polska/ oraz śle-

dząc
wpisy
z
#likePolska i #PL100.

hasztagiem 3/. Nakładka na aparat fotograficzny aplikacji mobilnej Facebook
(działa tylko na urządzeniach mohttps://
Dla bardziej zainteresowanych: bilnych):
1/. Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
fbcameraeffects/
events/531868713943276/
tryit/1065452623614373/
2/. Nakładka na zdjęcie profilowe z
logo kampanii Facebook:
Ministerstwo Spraw
https://www.facebook.com/
Zagranicznych
profilepicframes/?
Rzeczypospolitej Polskiej
selected_overlay_id=313330009498549
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Jest porozumienie MSWiA i
związków zawodowych funkcjonariuszy
W czwartek (8 listopada br.)
minister Joachim Brudziński i
przedstawiciele strony społecznej
podpisali porozumienie kończące
akcję protestacyjną. W ramach
wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb
podległych MSWiA otrzymają
podwyżkę w kwocie 655 zł brutto.
Kolejna podwyżka w kwocie 500
zł brutto nastąpi od 1 stycznia
2020 r. MSWiA zobowiązało się
do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu
na emeryturę. Funkcjonariusze
będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte
dziś porozumienie kończy akcję
protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef
MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty
funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Pracowników
Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak Związek Zawodowy Strażaków
„Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawostr. 28

dowy Policjantów, Marcin Kolasa Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Funkcjonariuszy Straży
Granicznej, Krzysztof Andura Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ
„Solidarność".
Podwyżka o 655 zł brutto
w 2019 r. oraz o 500 zł brutto
w 2020 r.
W toku negocjacji ustalono, że
funkcjonariusze służb MSWiA
otrzymają od początku przyszłego
roku po 655 zł brutto podwyżki, co
spowoduje wzrost wielokrotności
tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA
proponowało od 1 stycznia 2019 r.
podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1
lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
Porozumienie zakłada też, że
funkcjonariusze otrzymają kolejną
podwyżkę w kwocie 500 zł brutto –
od 1 stycznia 2020 r.
Pełnopłatne nadgodziny dla
wszystkich funkcjonariuszy
MSWiA
Kolejny postulat przedstawicieli
związków dotyczył rozliczania tzw.
nadgodzin. Wymiar czasu służby
funkcjonariuszy wynosi 40 godzin
tygodniowo w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Należność za po-
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nadwymiarowy czas służby - tzw.
nadgodziny, wypłacane są obecnie
tylko strażakom w wysokości 60
proc. stawki za jedną nadgodzinę.
W Policji, Straży Granicznej i SOP
możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w
wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów,
strażaków, strażników granicznych
i funkcjonariuszy SOP. Początkowo
zastosowany będzie 6-miesięczny
okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
Rezygnacja z wymogu
ukończonych 55 lat
przy przechodzeniu
na emeryturę
Przypominamy, że 1 stycznia
2013 r. rząd PO-PSL wprowadził
nowe regulacje dotyczące emerytur
funkcjonariuszy, którzy wstąpili do
służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w
dniu zwolnienia ze służby będą
mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas
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musiały być spełnione łącznie te ną przygotowane rozwiązania
dwa warunki.
umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych
Ministerstwo i strona społeczna dla doświadczonych funkcjonariuzgodziły się na rezygnację z wy- szy. Dotyczyłoby to osób, które
mogu ukończenia 55 lat. Oznacza nabyły prawa do emerytury i posiato pozostawienie tylko jednego dają co najmniej 25 lat służby.
wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby.
Pozostałe ustalenia MSWiA i
Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca
strony społecznej
2019 r.
Przedstawiciele strony społeczDodatkowe zachęty do pozosta- nej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego
wania w służbie
programu
rozwoju
formacji
Zarówno MSWiA jak i stronie MSWiA na lata 2021-2024 ze
związkowej zależy, aby doświad- szczególnym uwzględnieniem poczeni funkcjonariusze jak najdłużej trzeby zwiększenia podwyżek upozostawali w służbie. Dlatego sażeń.
MSWiA zaproponowało, że zosta-

OŚRODEK

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają
przy rozbieżnych stanowiskach,
jednak deklarują wolę rozwiązania
problemu do końca 2019 r.
Chodzi tu o zasady przejścia na
emeryturę dla funkcjonariuszy
przyjętych do służby w okresie po
1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

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
Coraz bliżej powołania
Rady Społecznej ds.
Centralnego Portu Komunikacyjnego
8 listopada 2018 r w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego,

wiceministra Mikołaja Wilda z
W trakcie spotkania omówiono
wójtami elektami gmin, na terenie propozycję trybu powołania i funkktórych planowane są inwestycje cjonowania Rady Społecznej ds.
związane z Portem „Solidarność”. CPK. Będzie ona pełniła rolę ciała
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doradczego, mającego na celu
usprawnienie współpracy pomiędzy
Spółką Celową, odpowiedzialną za
przygotowanie i realizację inwestycji związanych z CPK, a społecznościami lokalnymi gmin Baranów,
Teresin i Wiskitki.
Chcemy, by w skład Rady Społecznej weszli przedstawiciele samorządu i grup szczególnie zainteresowanych inwestycją, m.in. rolników i przedsiębiorców. Dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z lokalnymi władzami oraz społecznościami uda nam się osiągnąć rozwiązania najkorzystniejsze, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak

i przedstawicieli gmin – powiedział strukturalną. W ramach projektu
pełnomocnik rządu ds. CPK, wice- zostanie wybudowane nowoczesne
minister Mikołaj Wild.
lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 40 km na zachód od WarPrzedstawicieli gmin poproszo- szawy. Projekt zakłada ponadto
no o przedstawienie propozycji intensywny rozwój sieci połączeń
dotyczących organizacji Rady Spo- drogowych oraz kolejowych na
łecznej. Samorządowcy mają także terenie całego kraju. Umożliwią
zaproponować zakres inwestycji w one przejazd pomiędzy Warszawą a
gminną infrastrukturę transportową największymi polskimi miastami w
i użyteczności publicznej, które czasie poniżej trzech godzin. Całmogłyby być realizowane w ra- kowita wartość inwestycji w jej
mach rządowego programu wspar- pierwszym etapie wyniesie 35 mld
cia dla obszarów sąsiadujących z złotych. Dzięki niej powstanie poterenem inwestycji.
nad 150 tys. nowych miejsc pracy.
Port „Solidarność” ma stać się
w perspektywie kilku lat najważMinisterstwo Infrastruktury
niejszą polską inwestycją infraRzeczypospolitej Polskiej

Przybliżamy
Poznań do Wrocławia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 9 listopada
2018 r., oddała do ruchu 19kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna.
Jest to kolejny fragment drogi ekspresowej łączącej Poznań z Wrocławiem. Całą trasą pojedziemy w

przyszłym roku, po oddaniu do
użytku trzech realizowanych odcinków.
Dzięki nowo oddanej trasie
kierowcy zaoszczędzą co najmniej
kilkanaście minut. Ponad 19kilometrowy odcinek Radomicko –

Mapa sposobu
przybliżenia.
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Leszno łączy się z oddanym na
początku października br. odcinkiem Leszno – Kaczkowo (9,5 km)
co pozwala ominąć zakorkowane
centrum Leszna.
Realizacja S5 na odcinku od
Radomicka do Leszna kosztowała
ponad 443 mln zł. W ramach inwestycji wybudowana została dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma
pasami ruchu i rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Powstały dwa
węzły drogowe: Święciechowa i
Leszno Zachód umożliwiające połączenie z drogami lokalnymi oraz
DK12 Wschowa –
Leszno – Gostyń.
Zbudowano dwa
miejsca obsługi
podróżnych,
16
obiektów
inżynierskich,
sieć
dróg dojazdowych
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Aby
zapewnić
przejezdność w ciągu
drogi krajowej nr
5 na połączeniu z
oddanym odcinkiem S5 kierowcy
skorzystają
z
przejazdu przez
węzeł Lipno realizowany w ramach
kolejnego
kontraktu.
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Nowy odcinek trasy S5 nie tylko skróci czas przejazdu i poprawi
komfort podróży. Nie bez znaczenia jest także korzyść dla mieszkańców Leszna i Lipna, ponieważ zdecydowanie zmniejszy się ruch tranzytowy w tych miejscowościach, co
spowoduje zmniejszenie hałasu i
zanieczyszczeń powietrza oraz
zwiększy bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Jak każda nowa droga, oddany odcinek S5 przyczyni
się do rozwoju stref aktywizacji
gospodarczej wokół węzłów drogowych i rozwoju gospodarczego
regionu leszczyńskiego.

S5 Radomicko – Leszno powstała w ramach budowy drogi
ekspresowej S5 Poznań – Kaczkowo, która jest dofinansowana ze
środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.

ścian Południe – Radomicko (15,7
km) - ukończenie planowane w II
połowie przyszłego roku.

S5 docelowo połączy Nowe
Marzy (A1), Bydgoszcz, Poznań
(A2) i Wrocław (A8) oraz zapewni
sprawną komunikację pomiędzy
województwami
dolnośląskim,
W ramach S5 Poznań – Wro- wielkopolskim
i
kujawskocław w budowie są jeszcze trzy pomorskim.
odcinki: 1/. Poznań – Wronczyn
(16,5 km) – udostępnienie do ruchu
Ministerstwo Infrastruktury
planowane jeszcze w tym roku. 2/.
Rzeczypospolitej Polskiej
Wronczyn - Kościan Południe (18,9
km) - ukończenie planowane w II
połowie przyszłego roku. 3/. Ko-

Ciąg dalszy ze s.1

MINIPRZEWODNIK
„Biało-czerwona i hymn Polski”
jak dbać o symbole narodowe
Jak eksponować polską flagę i
poprawnie wykonywać hymn
państwowy oraz dlaczego śpiewamy „wrócim się przez morze” na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w miniprzewodniku ”Biało-czerwona i hymn
Polski”.
Miniprzewodnik został opracowany w MSWiA. To obowiązkowa
lektura dla przedstawicieli urzędów
i instytucji, ale także dla każdego
Polaka, który z honorem i szacunkiem powinien traktować symbole
narodowe. Publikacja zawiera najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi oraz bezbłędnego wykonywania hymnu.

Wskazuje jak prawidłowo postępować z symbolami narodowymi oraz
jak wystrzegać się błędów związanych z ich wykorzystaniem.
W miniprzewodniku opisano
także pomyłki najczęściej popełniane podczas wykonywania hymnu
RP. Dowiadujemy się m.in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze
Polska nie zginęła kiedy my żyjemy,
a nie póki my żyjemy i kto popełnił
błąd w nazwisku hetmana Stefana
Czarnieckiego. Jest także pełen
tekst Mazurka Dąbrowskiego oraz
nuty.
Miniprzewodnik to streszczenie
dwóch poradników pt. „Białoczerwona” i „Hymn Polski” wyda-

nych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Dla bardziej zainteresowanych podajemy wersję do czytania
i samodzielnego wydrukowania
dostępną na stronie internetowej
MSWiA:
http://www.mswia.gov.pl/pl/
aktualnosci/18387,MINIPRZEWODNIK-quotBialoczerwona-i-hymn-Polskiquot-jakdbac-o-symbole-narodowe.html
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

dodatków kiszonkarskich oczekuje
się obecnie nie tylko uzyskania
prawidłowej fermentacji, ale także
podniesienia stabilności, zwiększenia spożycia kiszonki i korzystnego
wpływu na produkcyjność krów.
W całorocznym wykorzystaniu
W ostatnich latach poglądy datków w kiszeniu traw uległy kiszonek w żywieniu istotnym zana temat celowości stosowania do- istotnej zmianie. Od zastosowanych gadnieniem jest tlenowa trwałość,

Czy konserwanty są potrzebne
w kiszeniu traw?
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czyli podatność na samozagrzewanie się kiszonki. Dostęp tlenu powoduje rozkład resztek cukru, kwasu mlekowego i innych związków
przez mikroorganizmy zawarte
w kiszonce, z jednoczesnym wydzielaniem dużej ilości ciepła. Tlenowy rozkład powoduje duże straty
substancji organicznej, które mogą
dochodzić do kilkunastu procent.
Preparaty do konserwacji zielonek
dostępne są w postaci ciekłej
i stałej (sproszkowanej lub granulowanej). Stosuje się je w czasie załadunku i układania roślin w silosie
albo też w czasie ich zbioru. Ten
ostatni sposób jest łatwiejszy
do zmechanizowania.
Do celów kiszonkarskich można wykorzystać także melasę. Jest

to cenny surowiec odpadowy powstający przy produkcji cukru.
Ma ona postać gęstej, lepkiej, ciemnobrunatnej cieczy gęstniejącej
w niskiej temperaturze. Zawiera
ok. 20% wody, 50% sacharozy
i 10% białka surowego w suchej
masie. Podstawowym czynnikiem
warunkującym uzyskanie prawidłowego
przebiegu
kiszenia
z wykorzystaniem melasy jest równomierne jej rozprowadzenie podczas zbioru lub w zielonce układanej w silosie czy pryzmie.
Ze względu na gęstość i lepkość
melasy aplikacja jest dość trudna
i pracochłonna. Do tego celu wykorzystuje się konewki (małe pryzmy)
lub wozy asenizacyjne (duże pryzmy, silosy). Możliwe jest także

wykorzystanie specjalnie zaadaptowanego opryskiwacza polowego,
pod warunkiem, że układ cieczowy
i zbiornik zostaną dokładnie wymyte! Lepszym rozwiązaniem byłoby
zastosowanie nowych przewodów
i dysz rozpylających.
Dawki melasy wahają się od 2
do 4% w stosunku do masy zakiszanego surowca. W celu umożliwienia aplikacji, melasę należy
rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1
do 1:2.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Wspólny komunikat MSWiA i
Ministra Koordynatora Służb Specjalnych
Spokojny przebieg uroczystości
państwowych z okazji rocznicy 100
-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym marszu „Dla
Ciebie Polsko”, to efekt współpracy
służb podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Koordynatorowi Służb
Specjalnych. Do chwili obecnej nie
odnotowano incydentów o charakterze terrorystycznym bądź ekstremistycznym. Warszawski marsz
jest największym zgromadzeniem,
jakie zabezpieczała stołeczna Policja w swojej historii. ABW wspólnie z Policją zatrzymała jak dotąd
około 100 osób, które w ramach
działań operacyjnych zostały zidentyfikowane jako zagrażające bezpieczeństwu uroczystości.
Działania zmierzające do zabezpieczenia uroczystości rozpoczęły
się na kilka dni przed 11 listopada.
W wyniku podjętych działań ABW
oraz Policja uniemożliwiły organizację koncertów mających się odbyć pod patronatem skrajnie prawi-
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cowych ugrupowań. Swoje działania prowadzi również Straż Graniczna, która przeprowadza procedury wobec osób stawiających się
do kontroli granicznej. W wyniku
tych działań uniemożliwiono wjazd
na terytorium RP osobom ze środowisk stanowiących zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. obywatelom Rosji,
Szwecji i Ukrainy.
Ponadto Policja wraz z ABW
zapobiegły przeprowadzeniu trzech
konferencji, na których miała być
propagowana ideologia totalitarna.
W dniach 8-11 listopada br. ABW
wspólnie z Policją zrealizowała
czynności procesowe wobec osób,
które swoim zachowaniem mogły
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku
publicznego państwa. W ramach
tych działań dokonano zatrzymania
około 100 osób oraz przeszukano
miejsca zamieszkania części z nich.
ABW współpracowała ze Strażą
Graniczną, której przekazała informacje o zagranicznych aktywistach

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ugrupowań skrajnie prawicowych,
lewicowych i neofaszystowskich.
Sposób działania i taktyka funkcjonariuszy Policji podczas zabezpieczania obchodów Narodowego
Święta Niepodległości zostały dostosowane do liczby osób uczestniczących w marszu. Do obecnej
chwili służby nie odnotowały poważniejszych zakłóceń porządku
publicznego. W Komendzie Stołecznej Policji, na potrzeby koordynacji działań funkcjonariuszy, działa specjalny sztab operacji pod nadzorem KGP. Podczas zabezpieczania stołeczni policjanci są wspierani
przez funkcjonariuszy z innych
garnizonów i jednostek Policji.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz
Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
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Świat czyta pierwszą depeszę dyplomatyczną
odrodzonej Polski
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości MSZ zaprosiło przedstawicieli
sześciu państw na trzech kontynentach do odczytania depeszy
notyfikującej państwo polskie.
Depesza podpisana przez Józefa
Piłsudskiego, wysłana 16 listopada 1918 roku, była symbolicznym
dokumentem dla Polski odradzającej się po 123 latach zaborów.

1918 r. wysłano ją drogą radiową
do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i opublikowano w
„Monitorze Polskim”. Następnie
została nadana do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz
do rządów angielskiego, francuskiego, włoskiego, japońskiego,
niemieckiego, a także do rządów
wszystkich państw „wojujących i
neutralnych”.

Adresaci depeszy mogli przeczytać, że Józef Piłsudski - wódz
naczelny armii polskiej - pragnie
„notyfikować rządom i narodom
istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie
ziemie zjednoczonej Polski”. Droga
do ustalenia ostatecznego kształtu
Podpisaną przez Józefa Piłsud- granic i zakończenia działań wojenskiego depeszę przygotowano w nych była jednak długa. Większość
języku francuskim. 16 listopada krajów europejskich nawiązała
Zobacz wideo, w którym obywatele Japonii, Francji, Niemiec,
Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Wielkiej Brytanii i Włoch czytają
najważniejszą depeszę II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja z NFOŚiGW
Drawieński Park Narodowy z
dotacją NFOŚiGW na zakup sprzętu do ochrony przyrody przed pożarami i szkodnictwem.
Szybsze i sprawniejsze reagowanie na ewentualne zagrożenia,
jak pożary czy destruktywne
działania kłusowników – takie
korzyści przyniesie realizacja
projektu pn. Ochrona przeciwpożarowa oraz ograniczenie zagrożeń
i szkodnictwa dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Całkowity
koszt tego przedsięwzięcia to 282
tys. zł, z czego ponad 206 tys. zł
stanowi dotacja z NFOŚiGW.
Drawieński Park Narodowy

(DPN), chcąc zapewnić swoim bogatym zasobom przyrodniczym
odpowiednią ochronę, zwrócił się z
wnioskiem o dofinansowanie do
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
który wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. Stosowna umowa została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu przez Dyrektor
Departamentu Ochrony Przyrody i
Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW
Małgorzatę Adamską oraz Dyrektora DPN dr. inż. Pawła Bilskiego.
Działania ochronne będą prowadzone na terenach DPN stanowiących centralną część dwóch
obszarów Natura 2000: PLB320016
Lasy Puszczy nad Drawą oraz
PLH320046 Uroczyska Puszczy
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stosunki dyplomatyczne z Polską
dopiero w 1919 roku.
Depesza przeszła do historii
polskiej dyplomacji i jest jednym z
najważniejszych dokumentów polskiej służby zagranicznej.
Dla bardziej zainteresowanych podajemy linki WeTransfer
do pobrania wideo – wersja PL:
https://wetransfer.com/downloads/
e1b9ec572fcfadc0b073dbbb7ec168
6420181110000502/
b7a6bd88120818fa65002124751a2
1bb20181110000502/279a96
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Drawskiej. Priorytetowym celem
przedsięwzięcia jest ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych Parku przy użyciu lekkiego
samochodu patrolowo-gaśniczego z
wysokociśnieniowym
modułem
gaśniczym. Pojazd ten ma być wykorzystywany do gaszenia pożarów
w zarodku, dogaszania i dozorowania pożarzysk oraz działań profilaktycznych poprzez patrolowanie
terenu chronionego. Atutem zakupionego samochodu będzie jego
nieduża masa, pozwalająca dotrzeć
do terenów często niedostępnych
dla ciężkiego sprzętu Państwowej
Straży Pożarnej.
Szczególnie zagrożonymi zasobami na terenie DPN są takie formacje roślinne, jak: śródleśne łąki,
torfowiska, wrzosowiska oraz ekosystemy występujące na granicy
wodno-lądowej, np. trzcinowiska.
Zagrożenia są spotęgowane przez
destrukcyjne działania turystów i
miejscowej ludności.
Planowane poczynania ochron-
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ne są zgodne z dwoma rozporządzeniami: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Ministra
Środowiska w sprawie zadań
ochronnych dla Drawieńskiego
Parku Narodowego. Trzeba przy
tym dodać, że niezwykle potrzebne
działania przeciwpożarowe w parkach narodowych są zarazem bardzo kosztowne. W ich zakres wchodzi stworzenie i remontowanie dojazdów pożarowych, nabycie i
utrzymanie w gotowości specjalistycznego sprzętu gaśniczego, wytyczanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych oraz przygotowanie
i wykorzystywanie na bieżąco nowoczesnych systemów łączności.
Organizowane są też zwiady lotnicze, obserwacja przeciwpożarowa
oraz dyspozytornie alarmowosygnalizacyjne.
Drugim celem projektu jest
zaopatrzenie Straży DPN w sprzęt,
który zwiększy – szczególnie w
nocy i przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych – możliwości działań prewencyjnych i interwencyjnych wobec zagrożeń dla
ekosystemów ze strony człowieka.
Chodzi przede wszystkim o szkodnictwo wynikające z naruszania

obowiązujących w Parku przepisów
i zakazów.
Ryzyko pożaru występuje nawet
w ekosystemie leśnym na poły wodnym, z jakim mamy do czynienia u
nas – wyjaśnił po podpisaniu umowy Dyrektor DPN dr inż. Paweł
Bilski. – Na terenie Drawieńskiego
Parku Narodowego prawie 100 ha
zajmują wody. To 20 akwenów o
długiej linii brzegowej, często jeziora rynnowe z bardzo szeroką strefą
szuwarową. Szczególnie w okresach
wczesnej wiosny i późnej jesieni,
kiedy szuwary już wysychają, są
takie miejsce, gdzie pożar może się
pojawić, mimo iż roślinność jest w
wodzie. Były już sytuacje, że właśnie od jeziora wyszedł ogień. A
niedawno przeżyliśmy pożar od
pioruna, po uderzeniu którego coś
się rozżarzyło i niesione przez wiatry spowodowało pożar na prawie
dwóch hektarach. Właśnie w takich
sytuacjach jest niezbędny sprzęt,
który zamierzamy nabyć z pomocą
NFOŚiGW. Nasz park ma specyficzny kształt litery V, przez co odległości, które trzeba przebyć są bardzo duże. Chcemy jak najszybciej
dojeżdżać, lokalizować pożar i gasić ogień już w zarodku.
Dyrektor DPN zaznaczył, że
auto będzie wykorzystywane także
przez Straż Parku w celu przeciw-

działania szkodnictwu. Zakupiono
już foto-pułapki z automatycznym
przekazem zdjęć, gogle wizyjne,
czy sprzęt do obsługi systemu
sprzedaży i ewidencji biletów. Jeżeli pojawi się kłusownik, np. na jeziorze, to strażnicy po otrzymaniu
fotografii intruza albo jego samochodu, będą mogli odpowiednio
zareagować, zanim niepożądana
osoba zejdzie z terenu.
W ten sposób ograniczymy wejścia do Parku intruzów, którzy
przyczyniają się do niszczenia ekosystemów – zapewnił dr inż. Paweł
Bilski, dodając, że zakupiony sprzęt
przyda się także w monitorowaniu
ruchu zwierząt, na przykład trzech
watah wilków, które występują na
obszarze DPN. Generalnie dzięki
dotacji z NFOŚiGW zapewniona
będzie wszechstronna ochrona
przyrody i ścisły monitoring tego,
co się dzieje w różnych miejscach
Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dofinansowanie przedsięwzięcia umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i
krajobrazowej, Część 1) Ochrona
obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Rusza realizacja północnej obwodnicy
Krakowa w ciągu S52
Północna obwodnica Krakowa
to przykład na to, że obecny rząd
jest skuteczny i dotrzymuje słowa.
Ta bardzo potrzebna dla miasta i
regionu inwestycja nie była przewidziana w żadnym z dotychczasowych planów rozwoju infrastruktury
drogowej. W ciągu niewiele ponad
dwóch lat od decyzji o realizacji
obwodnicy dzisiaj już podpisujemy
umowę na jej wykonanie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 13 listopada
2018 r. zawarła umowę na projekt i
budowę odcinka drogi ekspresowej
S52, stanowiącej północną obwodnicę Krakowa. 12,5-kilometrową
trasę zrealizuje turecko-polskie
konsorcjum Gülermak i Mosty
Łódź za ponad 1,4 mld zł.
Na opracowanie dokumentacji
technicznej, uzyskanie zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej
oraz budowę drogi wykonawcy
będą mieli 47 miesięcy, przy czym
do czasu realizacji nie wlicza się

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac (tj. od 15 grudnia do
15 marca). W ramach inwestycji
powstanie dwujezdniowa droga
ekspresowa z trzema pasami ruchu
w każdym kierunku, na którą będzie
można wjechać poprzez węzły:
Modlnica (dobudowane zostaną
cztery łącznice), Zielonki, Węgrzyce i Batowice. Trasa zostanie poprowadzona w trzech tunelach: pod
rzeką Prądnik (długość 870 m), pod
wzgórzem w Batowicach (653 m)
oraz pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa (98 m). Powstanie 27
obiektów mostowych, 4 km murów
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oporowych oraz 20 km dróg dojaz- chodnim (Katowice, Wrocław),
dowych.
wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez
konieczności przejazdu przez zatłoNowy odcinek S52 połączy w czone miasto. Przejmie ruch tranzyjeden ciąg już istniejące i realizo- towy, jak również część ruchu
wane fragmenty obwodnicy Krako- miejskiego, obecnie przechodzącewa. Połączy wszystkie wyloty dróg go przez północną część miasta
krajowych (DK 79 i 94) po północ- drogą DK 79. Według prognoz ruch
nej stronie miasta z A4 i S7. na nowym odcinku przekroczy
Usprawni przemieszczanie się od średnio 30 tys. poj./dobę już w roku
strony zachodniej w kierunku pół- 2025.
nocnym (Kielce, Warszawa), za-

Północna obwodnica Krakowa
w ciągu drogi ekspresowej S52
została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dopiero
w maju 2016 roku. Decyzja obecnego rządu umożliwiła GDDKiA
rozpoczęcie przygotowań do tej
inwestycji.
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat MSWiA
W dzisiejszym (11.11.2018) marszu uczestniczy szereg osób ochranianych m.in. prezydent, premier,
marszałkowie Sejmu i Senatu. Są to
osoby chronione przez Służbę
Ochrony Państwa, nadzorowaną

przez MSWiA. W związku z tym – bywają osoby ustawowo chronione
kierując się względami bezpieczeń- przez SOP.
stwa – szef MSWiA Joachim Brudziński podjął decyzję, aby utwoMinisterstwo Spraw
rzyć tzw. bufor bezpieczeństwa,
Wewnętrznych i Administracji
wydzielający strefę, w której przeRzeczypospolitej Polskiej
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Powstanie nowy
Krajowy System Poboru Opłat
Ministerstwo Infrastruktury i
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęły
prace nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych.
Nowy krajowy system ma zastąpić
rozwiązanie funkcjonujące od 2011
roku. 14 listopada 2018 r. ministrowie Andrzej Adamczyk i Marek
Zagórski przedstawili plany i założenia dotyczące nowego systemu na

stworzeniem i uruchomieniem całkowicie nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Obsługę istniejącej infrastruktury i opracowanie
koncepcji nowego rozwiązania powierzono Instytutowi Łączności,
nadzorowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Korzystał z istniejącej infrastruktury związanej z poborem opłat. 5/.
Współpracował z systemami funkcjonującymi w innych krajach Unii
Europejskiej.

wspólnej konferencji, w której
wzięli także udział dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek i Główny
Inspektor Transportu Drogowego
Alvin Gajadhur.

jest, aby nowy system: 1/. Powstał
w oparciu o najnowocześniejsze
rozwiązania, stosowane obecnie na
świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, transmisji danych w
systemach komórkowych (LTE/5G)
i Big Data. 2/. Był otwarty na nowe
funkcjonalności poprzez rozbudowę
o kolejne moduły. 3/. Przechowywał wrażliwe dane na terenie Polski
i udostępniał je służbom nadzorującym przestrzeganie prawa bez pośrednictwa prywatnych firm. 4/.

zakłócony wpływ środków do Krajowego Funduszu Drogowego. Niezwykle istotne jest także to, aby był
wygodniejszy w obsłudze dla kierowców i umożliwiał bardziej płynne podróżowanie i transport towarów. W przyszłości projektowane
rozwiązania powinny pozwolić na
rozwiązanie problemu kolejek na
bramkach ręcznego poboru opłat.

3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego
przejął pobór opłat drogowych od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i działających w
jego imieniu wykonawców. Równocześnie rozpoczęto prace nad
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Celem podejmowanych działań
jest także, by nowy KSPO zapewniał nowocześniejsze, tańsze i bezPriorytetem strony publicznej pieczniejsze pobieranie opłat i nie-
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Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Pracuj jako

OPIEKUN SENIORÓW W NIEMCZECH
OFERUJEMY
*atrakcyjne zarobki i legalną pracę
*składki ZUS odprowadzane od sredniej krajowej
*jedną czytelną umowę
*dodatkowe ubezpieczenie medyczne ERU
*kursy językowe niemieckiego od podstaw i doszkalające
*pakiet medyczny LUX MED dla stałych opiekunów
*pełną organizację pobytu -transport zakwaterowanie i wyżywienie
*szybkie wyjazdy i elastyczne terminy
*kompleksowe szkolenia merytoryczne z zakresu opieki udokumentowane certyfikatami

tel.667-756-000

Podatek rolny
w 2019 roku
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
ogłosił
komunikat
w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów, będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
Średnia cena skupu żyta
za 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł
za 1 dt.

Podana cena jest ceną wyższą
o 1,87 zł od ceny stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego
na 2018 rok (52,49 zł).
Dla gruntów gospodarstw rolnych równoważnik 2,5 dt żyta będzie wynosił 135,90 zł, natomiast
dla gruntów pozostałych równoważnik 5 dt żyta będzie wynosił
271,80 zł. Rady gmin mogą zmniejszyć średnie ceny skupu żyta
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w swoich gminach, stawka podatku
może więc być niższa.
Nie może być natomiast odwrotnie, tzn. stawka podatku nie
może być wyższa niż 135,90 zł.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Sytuacja na rynku ziemniaków
Ze wstępnych szacunków GUS
wynika, że areał uprawy ziemniaków w Polsce w 2018 roku jest
o 9% niższy od zeszłorocznego
i wynosi 300 tys. ha. Szacuje się,
że plony ziemniaków w 2018 roku
wyniosą 248 dt/ha i będą mniejsze
o 11% od ubiegłorocznych. Zbiory
ziemniaków ocenia się na 7,4 mln t,
a więc o 19% mniej od zbiorów
w 2017 r. Ceny ziemniaków
w Polsce w tym sezonie utrzymują
się na poziomie znacznie większym
od zeszłorocznego, a na rynku
zwiększa się presja na dalszy ich
wzrost, co w okresie głównego
zbioru zwykle nie ma miejsca. Rynek dyskontuje bowiem płynące

z całej Europy informacje o bardzo
słabych
zbiorach
ziemniaków
w tym roku. Na rynku przeważają
ziemniaki o drobnych bulwach poniżej 50 mm. Producenci, którzy
dysponują ziemniakami dobrej jakości, o większym kalibrażu,
zwiększają ceny w swoich ofertach.
Aktualnie ziemniaki w dużym hurcie w Polsce są zazwyczaj oferowane w cenach z przedziału 0,500,65 zł/kg, chociaż są też oferty
na poziomie 0,46 zł/kg, tj.
w okolicach Sieradza. Ziemniaki
dostarczane do sieci handlowych
osiągają 0,70 zł/kg. Poziom cen
na rynkach hurtowych ziemniaków
w pierwszym tygodniu października

wyniósł 0,78 zł/kg i był o ponad
60% większy w porównaniu z tym
samym czasem w dwóch poprzednich latach, ale w stosunku
do początku października 2015 roku
był to poziom wyższy jedynie
o
5%.
Krajowe
ziemniaki
w Broniszach uzyskały cenę 0,801,00 zł/kg, w Łodzi 0,53-0,87 zł/kg,
w Poznaniu 0,67-0,93 zł/kg,
w Lublinie 0,80-0,90 zł/kg,
w Rzeszowie i we Wrocławiu 0,600,80 zł/kg.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Podpisano umowę na realizację
kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu
14 listopada 2018 r. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i
budowę 11,5 km drogi ekspresowej
S19 od węzła Nisko Południe do
węzła Podgórze.
Podpisana dzisiaj umowa jest
kolejnym dowodem na to, że Via
Carpatia jest priorytetową inwestycją dla polskiego rządu. To bardzo
ważna trasa dla transportu międzynarodowego, dlatego tak istotne
jest, abyśmy jak najszybciej ją
ukończyli. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do tego
celu: do bezpiecznego i komfortowego podróżowania na kierunku
północ – południe – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Odcinek od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze zrealizuje
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Konsorcjum: Mostostal Warszawa
S.A. i Acciona Construcciones S.A.
Zakres robót obejmuje wykonaza kwotę 272,5 mln zł, w terminie nie dwujezdniowej drogi ekspreso34 miesięcy.
wej z pasami awaryjnymi i rezerwą
miejsca pod trzeci pas ruchu, dróg
Zadaniem wykonawcy prowa- poprzecznych i dojazdowych umożdzącego inwestycję w systemie liwiających połączenie z istniejącą
„projektuj i buduj” będzie zaprojek- siecią dróg. Powstaną także urzątowanie odcinka drogi ekspresowej dzenia ochrony środowiska, tj.
S19, uzyskanie decyzji o zezwole- ekrany akustyczne, urządzenia podniu na realizację inwestycji drogo- czyszczania wód opadowych, ogrowej, wybudowanie drogi wraz z dzenia i przejścia dla zwierząt oraz
obiektami inżynierskimi i towarzy- pasy zieleni dogęszczającej.
szącą infrastrukturą, opracowanie
dokumentacji powykonawczej oraz
W ramach prac wykonane zouzyskanie decyzji o pozwoleniu na staną także obiekty inżynierskie: 5
użytkowanie. Okresy zimowe (tj. wiaduktów drogowych, 3 przejścia
od 15 grudnia do 15 marca) będą dla zwierząt górą, 3 przejścia dla
wliczane tylko do czasu objętego zwierząt dołem, 9 przepustów o
projektowaniem. Do czasu realiza- funkcji ekologicznej.
cji robót przerwy zimowe nie będą
wliczane.
Umowa przewiduje budowę
dwóch miejsc obsługi podróżnych:
MOP typu II Jeżowe po stronie
Opis inwestycji

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Mapa drogi ekspresowej S19.

lewej i MOP typu III Kamień po lata 2014-2023 (z perspektywą do
stronie prawej.
2025 r.), wskazuje budowę szlaku
jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy
Via Carpatia - warto wiedzieć
kraje Bałtyckie z resztą Unii EuroIdea utworzenia szlaku Via Car- pejskiej oraz jej wschodnimi sąsiapatia została zapoczątkowana w dami. Na Podkarpaciu będzie mieć
2006 r. w Łańcucie przez ministrów długość 169 km. Cały jej przebieg
Litwy, Polski, Słowacji i Węgier ma zapewnione finansowanie.
pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Pro- Realizacja S19 na Podkarpaciu
gram Budowy Dróg Krajowych na
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Aktualnie w użytkowaniu jest
30,1 km szlaku. A 85,1 km objęte
jest koncepcją programową w opracowaniu. Kolejne 46,3 km szlaku
jest w realizacji w trybie projektuj –
buduj. Natomiast ostatni odcinek
długości 7,9 km jest w przetargu.
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Oświadczenie
Ministra Sprawiedliwości
przygotowywane właśnie w związku z koniecznością wdrożenia tej
dyrektywy, której projekt został
ogłoszony w zeszłym miesiącu
przez Radę Unii Europejskiej.

Nieprawdą jest, że propozycje
w zakresie upadłości konsumenckiej dotyczą obecnych kredytów.
Dotyczą tylko przyszłych i będą
dyskutowane dopiero wtedy, jeśli
Unia Europejska przyjmie dyrektyPrzygotowywane propozycje w
wę w tej sprawie. Propozycje są żaden sposób nie wpływają na sytu-

ację banków i całego sektora bankowego. Kwestie ewentualnego
przewalutowania kredytów i oddawania mieszkań w zamian za umorzenie wziętych na ich zakup zobowiązań finansowych będą dotyczyć
wyłącznie umów kredytowych zawieranych
w
przyszłości.
Wynika to z oczywistej zasady,
że prawo nie działa wstecz, a zatem
nie można zmieniać reguł w przypadku zawartych i realizowanych
umów.
Jan Kanthak
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Nowy zastępca
Komendanta Głównego Policji
Dziś (16 listopada br.) szef
MSWiA Joachim Brudziński powołał nadinspektora Dariusza
Augustyniaka na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego
Policji ds. logistyki. Nadinspektor
Dariusz Augustyniak dotychczas
kierował garnizonem świętokrzyskim.
Nadinspektor Dariusz Augustyniak posiada 27-letni staż służby w
Policji. Liczę, że jego dotychczasowe doświadczenie i idące za tym
wysokie kompetencje zapewnią, że

powierzone mu zadania będzie wykonywał na najwyższym poziomie –
powiedział minister Joachim Brudziński.
Nowy zastępca Komendanta
Głównego Policji jest absolwentem
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę w Policji rozpoczął w
1991 r. w Komisariacie Policji I w
Rudzie Śląskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie
prewencji. W 1999 r. został Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP w
sody
oczyszczonej,
garść orzechów włoskich i garść rodzynek.
Należy rozpocząć od ubicia
jajek z cukrem na sztywną masę.
Następnie do masy dodajemy mąkę,
olej, sodę, cynamon i delikatnie
mieszamy, aż ciasto się połączy.
Dalej dodajemy starty i odsączony
miąższ dyni oraz drobno pokrojone
orzechy włoskie i namoczone wcześniej rodzynki. Całość trzeba delikatnie przemieszać. Ciasto z dyni
przekładamy do wysmarowanej

Jesień to pora na dynię
Długie jesienne popołudnia źle
wpływają na nasze samopoczucie.
Upieczenie ciasta z dyni sprawi,
że najbardziej ponury dzień zyska
ciepłe, jesienne barwy. Do ciasta
będziemy potrzebować: 2 szklanki
miąższu z dyni, 2 szklanki mąki,
1
szklankę
drobnego
cukru
do wypieków, 3 jajka, 2 łyżeczki
cynamonu, 16 g cukru wanilinowego, ½ szklanki oleju, 1 łyżeczkę
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Mikołowie. W latach 2000-2006
służył w KWP w Katowicach. W
czerwcu 2010 r. został powołany na
stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a w lutym
2013 r. na Komendanta Miejskiego
Policji w Piekarach Śląskich. Od
lipca 2015 r. był szefem garnizonu
gliwickiego. Natomiast w czerwcu
2016 r. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Kielcach.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej
masłem i oprószonej mąką formy
o średnicy 23 cm. Pieczemy przez
ok. 40-50 minut w temperaturze
180°C.
Przed upływem podanego czasu
należy sprawdzić patyczkiem, czy
ciasto jest gotowe. Patyczek powinien być suchy. Przed podaniem
ciasto trzeba lekko posypać cukrem
pudrem.
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
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Reforma
sądownictwa w Polsce
zakresie: polityka,
public relations,
dziennikarstwo
śledcze,
prawo
prasowe, prawo
autorskie, etyka,
etyka dziennikarska, prawa człowiek (UE), RODO, język ciała,
manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo, dr n. hum.
Ryszardem Milewskim rozmawia inż. Cezary
Sakra
Czy władza
ustawodawcza i
wykonawcza ma
prawo reformować
sądownictwo?
Oczywiście, że
ma prawo.
Czy sędziowie
mają prawo protestować przeciwko reformie sądownictwa?
Zgodnie
z
ustanowionym
prawem sędziowie
nie mają prawa
protestować przeciwko
wprowadzanej
reformie
sądownictwa.
Panie redaktorze, zgodnie z
ustanowionym
prawem sędziowie
są od realizowania
ustanowionego
prawa, a nie od
ustanawiania prawa. Ustanawianie
prawa jest już
działalnością poli-

Dr Ryszard Milewski pod
kierunkiem
naukowym
prof.zw.nauk prawnych dr
hab. Bogdana Michalskiego
napisał i obronił rozprawę
doktorską nt: „Problematyka
prawno-prasoznawcza tzw.
dziennikarstwa śledczego”.
Przedstawił uwarunkowania
prawne i metodologiczne
dziennikarstwa
śledczego,
które w konstytucyjnym pojęciu sensu stricte nie istnieje
a jest kultywowane. Stopień
naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie
nauk o polityce – w specjalizacji dziennikarstwo śledcze
otrzymał 29 września 2004r.
na Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
A wcześniej pod kierunkiem naukowym prof.dr hab.
Haliny Satkiewicz napisał i
obronił pracę magisterską
przedstawiając sposoby stosowania manipulacji w przekazie wiadomości w massmediach i otrzymał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersyte-
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tu Warszawskiego tytuł magistra dziennikarstwa.
Ukończył też różne kursy, m.in. kurs przygotowujący do pracy w charakterze
syndyka i nadzorcy sądowego. Cyklicznie uczestniczy
też w szkoleniach biegłych
sądowych, organizowanych
przez prezesów sądów okręgowych.
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:
dziennikarstwa
śledczego, prawa prasowego,
prawa autorskiego, etyki
dziennikarskiej, praw człowieka (UE).
Ekspert w zakresie: polityka, public relations, dziennikarstwo śledcze, prawo
prasowe, prawo autorskie,
etyka, etyka dziennikarska,
prawa człowieka (UE), manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo.

W redakcjach pracował
na wszystkich etapach zawodu dziennikarskiego, był:
fotoreporterem, dziennikarzem, redaktorem, kierownikiem Oddziału Wielkopolskiego w Redakcji Gromada
Rolnik Polski, redaktorem
naczelnym i założycielem
czasopisma lokalnego w
Czarnkowie – dwutygodnika
„Nadnoteckie Echa”. Pracował w mediach: lokalnych,
regionalnych,
ogólnopolskich.
01 września 2012 utworzył własne czasopismo:
Wieści Szamotulskie. A od
01 lutego 2017 zmienił nazwę czasopisma na Wieści
Światowe, bo prowadzony
przez dra Ryszarda Milewskiego (redaktora naczelnego) periodyk bardzo dobrze
rozwija się i wzbudza zainteresowanie wśród nowych
czytelników.
Czasopismo
wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej na
stronie
internetowej:
www.wiesciswiatowe.pl
Jako dziennikarz czasopisma pt. „Forum Dziennikarzy” wydawanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich w
Warszawie napisał m.in.
teksty: Dziennikarstwo –
służba społeczeństwu i państwu, Dziennikarstwo śledcze a prawa człowieka,
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego podsłuchuje
dziennikarzy? Prawo a messmedia (w opublikowanym
tekście przedstawił propozycje dokładnych zmian nowelizacyjnych, które należy
wprowadzić niezwłocznie w
ustawie prawo prasowe).

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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tyczną, a sędziom ustawa nie pozwala zajmować się polityką.
Czy organy Unii Europejskiej mają prawo decydować w
sprawie reformy sądownictwa w
Polsce?
Nie. Absolutnie nie. Nie mają
prawa.
Dlaczego?
Reforma sądownictwa w danym kraju, jeżeli przebiega zgodnie z prawami człowieka, należy
do wyłącznej kompetencji władzy
ustawodawczej danego kraju. I
żadna inna organizacja, a Unia
Europejska jest organizacją a nie
państwem, ani obce państwo nie
ma prawa decydować o sposobie
reformy sądownictwa w danym
kraju.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że polska władza ustawodawcza i wykonawcza została wybrana w wyborach powszechnych i
w sposób demokratyczny.
A powinna jeszcze zostać wybrana w taki sam demokratyczny
sposób władza sądownicza. Wtedy
dopiero moglibyśmy powiedzieć,
że Polska jest państwem demokratycznym.
Kim jest, jaką funkcje pełni
sędzia?
Panie redaktorze, sędzia jest
urzędnikiem państwowym w służbie społeczeństwa. A w drugiej
kolejności dopiero państwa, bo
społeczeństwo tworzy państwo.
Nigdy nie jest i nie będzie odwrotnie.
Co nazywamy państwem?
Państwo jest organizacją polityczną - wytworzoną przez społeczeństwo i jest wyposażone przez
to społeczeństwo w suwerenną
władzę, istnieje na określonym
terytorium, składa się z: społeczeństwa, terytorium, władzy. Suwerenność oznacza niezależność w
sprawach zewnętrznych i wewnętrznych państwa; zewnętrzna
dotyczy niezależności od innych
państw, a wewnętrzna sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz sądowniczej na terytorium państwa, czyli władzy nad
społeczeństwem pełnionej przy
pomocy aparatu przymusu i represji.
Mówiąc inaczej, państwo jest
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efektem umowy społecznej na zasadzie której państwo ma służyć
społeczeństwu. A nie władzy.
Kto wybiera osoby do pełnienia funkcji sędziego?
Jeżeli pan redaktor ma na myśli
państwo demokratyczne, to osoby
do pełnienia funkcji sędziego wybiera społeczeństwo w wyborach
powszechnych, przykładem są
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA).
Osoby do pełnienia funkcji
sędziego wybiera się w taki sam
sposób jak osoby do pełnienia
funkcji: posła, senatora, prezydenta, itd. I najlepiej jeżeli kadencja
jest czteroletnia.
I bardzo ważną rolę tutaj odgrywa prasa, czyli massmedia.
Albowiem, przy pomocy prasy
obywatel może dowiedzieć się w
jaki sposób dany sędzia wykonuje
powierzone obowiązki sędziowskie.
A w Polsce jest bardzo dużo
zakazów dla prasy, i prasa nie może należycie spełniać swojej roli
względem społeczeństwa i państwa.
Tak?
Tak. Spróbuj pan przedstawić
na przykład sposób wykonywania
pracy przez urzędnika państwowego wykonującego funkcję sędziego, to może pan spodziewać się na
przykład procesu karnego o pomówienie i znieważenie, tj. czyn karny z art.212.kk., 215.kk.
Dlaczego tak bardzo prasa
jest kneblowana?
Panie redaktorze, a jaki może
być wyrok skoro sprawę będzie
rozpoznawać inny sędzia, który
najczęściej postępuje w taki sam
sposób lub podobny jak kolega
sędzia?
A może pan doktor przywołać treść wymienionych podstaw
prawa?
Proszę bardzo, cyt.: „art. 212. §
1. Kto pomawia inną osobę, grupę
osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które
mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalno-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ści, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli
sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków
masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…).” A kolejny ma
brzmienie, cyt.: „art. 216. § 1. Kto
znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej
dotarła, podlega grzywnie albo
karze ograniczenia wolności. § 2.
Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…).”
A w jaki sposób w Polsce są
powoływane osoby do pełnienia
funkcji sędziego?
W Polsce obowiązuje system
totalitarny jeszcze z czasów poprzedniego systemu politycznego
nazywanego przez niektórych komuną a przez innych epoką stalinowską. Oznacza to, że sędziowie
sami się wybierają, a prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają tylko swoich kandydatów
do nominacji/powołania.
Jeszcze z czasów poprzedniego systemu politycznego?
Tak. Panie redaktorze, od
zmiany systemu politycznego w
Polsce, czyli od początku 1990
roku, wszystko uległo już w Polsce
zmianie, poza systemem sądowniczym. Sposób wyboru sędziów
pozostał tak jak był w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(PRL). Mówiąc ogólnie i delikatnie, to w Polsce mamy sądy niesprawiedliwe, dlatego w przeważającej części społeczeństwo głosowało w 2015 roku na partię polityczną, która obiecała reformę sądownictwa. I na prezydenta, który
też obiecywał reformę wymiaru
sprawiedliwości - sądownictwa.
Toteż później wybrani przedstawiciele narodu podjęli wypełnianie obietnicy wyborczej. Ale na
przeszkodzie stanęli właśnie sędziowie, którzy szukali wsparcia
dla swoich interesów poza granicami kraju.
Oczywiście, że szukając wspar-
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cia u obcych, zastosowali manipulację informacją i odrobinkę demokracji pośredniej nazwali zamachem na niezawisłość sędziowską.
Dla swoich interesów? A mówili, że dla dobra społeczeństwa…
Panie redaktorze, a co mieli
powiedzieć? Mieli powiedzieć, że
dbają i walczą o własne interesy?
W obecnym systemie prawnym
sędziowie mają władzę nieograniczoną, nie podlegają żadnej kontroli społecznej, sami nazywają się
specjalną kastą społeczną, itd. To
czy można się dziwić, że w obronie
swojej bezkarności, wspólnie z
opozycją sędziowie podjęli protesty nazywane społecznymi? Krzycząc populistycznie, że chodzi o
zachowanie niezawisłości sędziowskiej?
Pamiętajmy, że sędzia jest tylko urzędnikiem państwowym, którego praca jest służbą względem
społeczeństwa. A każdy urzędnik
państwowy musi mieć kontrolę
społeczną, bo jest na utrzymaniu
społeczeństwa i jest w służbie społeczeństwa. A w Polsce jest dokładnie odwrotnie.
Ale były manifestacje spontaniczne i społeczne organizowane…
Panie redaktorze, czy pan jeszcze wierzy w bajki?
Oceniając protestujących po
twarzach, to widzieliśmy sędziów i
polityków powszechnie znanych a
biorących udział w manifestacjach,
to można powiedzieć, że na ulicę
wyszła część społeczeństwa kierowana przez korporację sędziowską
i opozycję, która ma w tym swój
własny interes aby było tak jak
było do tej pory. Czyli aby w dalszym ciągu istniała sędziowska
kasta społeczna. A przy tej okazji
chce skorzystać opozycja, i wrócić
do władzy. To była typowa walka
o władzę o prawa dla siebie, a nie o
prawa społeczeństwa.
Dlatego właśnie zainteresowani
zatrzymaniem zmian używając
haseł populistycznych wykrzykiwali, że sprzeciwiają się wprowadzeniu polityki do sądów. I dodatkowo szukali wsparcia za granicą
Polski.
Skoro ludzie chcieli i chcą

reformy sądownictwa, to dlaczego protestowali przeciwko reformie sądownictwa?
Panie
redaktorze,
przede
wszystkim to protestowali ci co
mają w tym interes, to była grupka
osób powiększona o tych co ulegli
manipulacji informacją.
Grupka?
Tak, grupka.
A dlaczego pan doktor mówi,
że grupka?
Panie redaktorze, a wie pan ile
głosów otrzymała partia Praso i
Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2016 roku? Przypomnę, partia PiS otrzymała dokładnie 5.711.687 głosów. I teraz proszę porównać tę grupkę protestujących z prawie sześcioma milionami
osób, które głosując na kandydata
PiS głosowali za reformą wymiaru
sprawiedliwości - reformą sądownictwa.
Panie redaktorze, ludzie głosowali na PiS, bo zupełnie stracili
wiarę w sprawiedliwość wyroków
sądowych i w niezawisłość sędziów. Albowiem, sędziowie wydają często wyroki nie mające nic
wspólnego z rozpoznawaną sprawą. Wydają wyroki wywołujące
uzasadnione podejrzenie, że dany
sędzia przyjął zlecenie na wydanie
wyroku skazujące np. dla dziennikarza, czyli, że jest sędzią wynajętym.
Są sędziowie którzy przeprowadzają przewody sądowe w sposób jakby byli właścicielami sądu i
tworzą fakty, zamiast rozpoznawać
fakty, i fałszują akta sprawy, itp.,
itd.
A na to wszystko pozwala sędziom właśnie immunitet i nieusuwalność z funkcji sędziego. I dlatego w obecnym systemie prawnym
trudno jest udowodnić, że dany
sędzia przyjął zlecenie na wydanie
wyroku skazującego, czyli został
wynajęty, bo sędziowie i prokuratorzy wzajemnie się wspierają.
I właśnie PiS jako pierwsza
partia polityczna od 1990 chce to
zmienić, oczywiście przy rzekomo
bardzo dużym proteście społecznym wywołanym w bardzo umiejętny sposób przede wszystkim
przez środowiska sędziowskie i
opozycję polityczną.
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Znam adwokata, który z
wielkim przekonaniem powiedział do mnie, że protesty były
spontaniczne…
Panie redaktorze, wypowiedź
pana znajomego adwokata świadczy, że protesty były zorganizowane perfekcyjnie.
Oczywiście, że protesty nie
były spontaniczne. W kapitalizmie
za wszystko trzeba zapłacić, dlatego wpierw należy odpowiedzieć na
pytanie: Kto płacił pieniądze na
organizowanie protestów społecznych? A wtedy dowiemy się: Kto
za tym stoi.
Tak się składa, że na te pytania
odpowiedział w programie telewizyjnym emitowanym późną nocą
na przełomie lipiec/sierpień 2017
red.Gadomski i wymienił kwotę
ponad ćwierć miliona złotych przekazaną z trzech państw zachodnich.
To proszę odpowiedzieć sobie
na pytanie, jaka to była spontaniczność?
Czy Unia Europejska ma
prawo ingerować w wewnętrzne
sprawy Polski, w wykonywanie
zobowiązań wyborczych przez
partie rządzącą?
Nie. A mówię to na podstawie
obowiązującego prawa, a przede
wszystkim praw człowieka i własnego przekonania. Unia Europejska nie ma prawa nakazywać demokratycznie wybranej władzy
nierealizowanie obietnic wyborczych. A właśnie najważniejszą
obietnicą wyborczą była przede
wszystkim obietnica reformy wymiaru sprawiedliwości - sądownictwa.
Panie redaktorze, pozwoli pan,
że odwołam się do słowa pisanego
i podam przykład potwierdzający
moją wypowiedź. Otóż na stronie
internetowej:
https://
www.wprost.pl/swiat/10162207/
premier-morawiecki-skomentowaldecyzje-tsue-80-proc-polakowchce-reformy-wymiarusprawiedliwosci.html można przeczytać wypowiedź premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza
Morawieckiego,
cyt.:
„A ja
w rozmowach bilateralnych tutaj
myślę, że przekonałem kilku kolejnych przywódców co do tego, jak
wyglądała Polska reforma wymiaru

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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sprawiedliwości, jak ona wygląda,
jak jest potrzebna. Pokazywałem,
że 80 procent Polaków chce reformy wymiaru sprawiedliwości –
dodał szef rządu.”
I zaznaczam, że nikt nie ma
prawa decydować w imieniu większości społeczeństwa danego kraju i
zakazać reformy wymiaru sprawiedliwości, bo to byłaby jawna ingerencja w prawa człowieka. Taką
ingerencję można porównać do
zamachu na państwo.
Ale chyba faktycznie może się
coś zmienić, bo na stronie internetowej
https://
wiadomosci.wp.pl/unijnykomisarz-zaskoczyl-ws-polskikaczynski-ma-powod-dosatysfakcji-6316763676874369a
komisarz Günter Verheugen zaznaczył, cyt.: „Mam poważne
wątpliwości co do tego, czy podejście Komisji do Polski jest naprawdę uzasadnione"…
Tak. komisarz Günter Verheu-

gen powiedział w dalszej części
swojej wypowiedzi na stronie internetowej https://wiadomosci.wp.pl/
unijny-komisarz-zaskoczyl-wspolski-kaczynski-ma-powod-dosatysfakcji-6316763676874369a
znacznie więcej, cyt.: „Ale nie jestem też przekonany, że zarzuty
stawiane Polsce są istotnie w pełni
uzasadnione. Chciałbym przede
wszystkim zobaczyć porównanie,
które pokazywałoby, w jaki sposób
uzgadniane są składy sądów w całej
Unii i jak są oni mianowani. W
Niemczech sędziowie także nie
przychodzą na świat z narodzin w
dziewictwie, ale są politycznie mianowani. Gdybym panu opowiedział, jakie zakulisowe przepychanki polityczne towarzyszą obsadzaniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, bardzo by się Pan dziwił.
Chcę przez to jedynie powiedzieć, że Polacy mogą z pewną
dozą racji mówić, że być może wo-

bec nich stosuje się odmienne standardy.”
Co chciałby pan doktor dodać, o co nie zapytałem?
Panie redaktorze, chciałbym
dodać, że jeżeli chcemy wprowadzić demokrację do Polski, to musimy wpierw wprowadzić wybory
powszechne sędziów i prokuratorów oraz znieść immunitety sędziowskie i prokuratorskie.
Reforma sądownictwa w Polsce
jest podstawą wszelkiej demokracji,
dlatego jest konieczna i niezbędna.
Ale mówię o bardzo głębokiej reformie sądownictwa.
Natomiast wycofanie się z reformy sądownictwa oznaczałoby
też ogromną stratę polityczną dla
partii rządzącej aktualnie w Polsce.
Dziękuję za rozmowę:
C.S.
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działań Jugendamtu.

Oświadczenie
Wiceministra Sprawiedliwości
Michała Wójcika
Z niedowierzaniem przyjąłem
wystąpienie eurodeputowanej Platformy Obywatelskiej Julii Pitery
podczas debaty w Parlamencie Europejskim, poświęconej roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży, posiadającego złą sławę
Jugendamtu.

podważa nie tylko zaufanie do władzy, ale i wzajemne zaufanie w
ramach wspólnoty europejskiej”.
Z całą mocą stwierdzam, że
działanie eurodeputowanej PO stoi
w sprzeczności ze stanowiskiem
polskiego rządu, który dobro polskich dzieci traktuje jako cel priorytetowy.

Do polskiej opinii publicznej
docierały liczne przykłady skandalicznych działań urzędników Jugendamtu wobec Polaków, z brutalnym
i bezpodstawnym odbieraniem polskich dzieci włącznie. Rodziło to
skargi Polaków, których doświadczyło cierpienie całych rodzin,
zwłaszcza dzieci.
Tymczasem, według Julii Pitery, temat nadużyć niemieckich Jugendamtów
przybiera
formę
„histerii” i jest „narzędziem w walce politycznej, zasiewa niepokój i

Działania takie jak czwartkowe
wystąpienie eurodeputowanej Julii
Pitery w Parlamencie Europejskim
szkodzą polskim dzieciom, ponieważ będą wykorzystane jako argument w toczących się w Niemczech
postępowaniach. Niweczą też wysiłek całego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma na
celu dobro polskich dzieci. Działania te przynosiły zresztą pozytywny
skutek, bo nawet wśród naukowców
i polityków niemieckich coraz powszechniejsza stawała się krytyka
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Dlatego zwracam
się do Pana Grzegorza
Schetyny o odpowiedź
na pytanie, czy stanowisko Julii Pitery
przedstawione w Parlamencie Europejskim
było opinią całej Platformy Obywatelskiej. Jeśli nie podziela Pan tych
skandalicznych słów, to apeluje do
Pana o publiczne wyrażenie dezaprobaty dla działań Julii Pitery,
które bardzo szkodzą sprawie polskich rodzin i dzieciom pokrzywdzonym przez Jugendamt. Są granice uległości wobec interesu oficjalnie przedstawianego przez niemiecki rząd. Priorytetem dla wszystkich
polskich polityków powinno być
utrzymanie dobrych relacji z innymi
krajami, ale nade wszystko dobro
naszych Rodaków. Zwłaszcza polskich dzieci.
Michał Wójcik
Wiceminister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Poznań: Dwie Międzynarodowe
Wystawy Psów Rasowych
W dniach 17-18 listopada 2018
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się Dwie Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych.
Wystawę zorganizował Związek
Kynologiczny w Polsce Oddział w
Poznaniu. Wystawa zorganizowana
była pod patronatem m.in. Międzynarodowej Federacji Kynologicznej
(FCI) i miała prawo przyznawania
certyfikatu championa Międzynarodowego (CACIB).
Przyjmowanie psów na halę
wystawową rozpoczęło się już o

godzinie 700 a od godziny 1530 rozpoczęła się na ringu głównym Konkurencja Finałowa. Ocenę psów
przeprowadzano w godzinach 1000
do 1500 na 39. ringach w pawilonach 3, 3A, 4, 5. Psy oceniało czterdziestu czterech sędziów z ośmiu
krajów (Austria, Cypr, Japonia,
Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja,
Ukraina).
W pierwszym dniu wystawy
(sobota) psy mogły zdobyć tytuły:
Zwyciężca Młodzieży, Najlepszy
Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła
Suka, Najlepszy Junior w Rasie,

Zwyciężca Rasy, CWC (certyfikat
na championa krajowego), CACIB
(certyfikat na championa międzynarodowego), Res CACIB, a także
nominację na CRUFTS 2019 w
Birmingham.
Najliczniej występujące rasy to:
buldog francuski, owczarek niemiecki, whippet, golden retriever,
bullterier miniaturowy, buldog angielski, boston terier, owczarek
szetlandzki, border collie, cavalier
king charles spaniel, labrador retriever, american stoffordshire terrier, berneński pies pasterski, rhode-

Po wejściu na hall główny nasz redakcyjny kolega Cezary wygląda na bardzo spokojnego
i opanowanego, a pies Dabo jakby nie mógł się doczekać wejścia na ring...
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Wejście na ring.

Sędzia Dorota Kuczyńska-Standełło (Polska)
w trakcie oceniania psa.
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Prezentacja psa w biegu.

Prezentacja psa.
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Przygotowywanie pieska do wejścia na ring.

Na specjalnie przyniesionym
dywanie pies czeka na swoją
kolejkę, a właściciel może w
tym czasie chwalić się psem.
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Stoisko spożywcze czeka na klientów.

Twarz można malować, ale to jest płatne.
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Loteria fantowa dla psa,
czy właściciela?

sian ridgeback, spaniel kontynentalny
miniaturowy
papilon,
staffordshire bull terrier, yorkshire
terier.
Ogółem w wystawie wzięło
udział prawie sześć tysięcy psów.
Psy przywieziono z dwudziestu
ośmiu krajów: Australia, Austria,
Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy,
Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Szwecja, Słowacja, Słowenia,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Ukraina, Wielka Brytania,
Włochy.
Przewodniczącym
Komitetu
Organizacyjnego Wystawy był Andrzej Mania, sędzią głównym wystawy Andrzej Kaźmierski.
A w drugim dniu wystawy
(niedziela) w pawilonie numer pięć
o godzinie 1400 odbyły się też Mistrzostwa Polski 2018 w konkuren-
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cji Młody Prezenter.
Poza tym, każdy wystawiający
psa mógł otrzymać katalog z wystawy, w ramach wniesionej opłaty.
A w pawilonie numer pięć można było odwiedzić najróżniejsze
stoiska handlowe i kupić różne akcesoria dla psów (kosmetyki, zabawki, smycze, obroże, artykuły
fryzjerskie, ubranka, legowiska,
karmy, smakołyki, pamiątki, literaturę, itp.), organizator zadbał też o
dzieci, i odbyły się tam też animacje
dla dzieci z atrakcjami: malowanie
twarzy, bańki, zabawy, konkursy,
zagadki dotyczące psów, quizy,
loterie fantowe, itp.
Oczywiście, wszystko z myślą o
psach i dotyczyło psów. A psy jak
psy, zachowywały się różnie, jedne
były bardziej żywiołowe a inne bardziej łagodne. Ale zdecydowana
większość piesków była łagodna,
przynajmniej w pierwszym kontakcie. Nie wiadomo tylko kto był bar-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

dziej zestresowany, czy właściciel/
opiekun psa, czym sam pies.
Ale jedno jest pewne, przed
wejściem na ring niektórzy właściciele psa specjalnie przygotowywali
pieska na specjalnie przyniesionym
stoliku. A inni wchodzili na ring z
tak zwanego biegu, tak jak na przykład nasz redakcyjny kolega Cezary
ze swoim Dabo.
No i też właściciele różne rzeczy z psami przywozili lub przynosili, a wszystko było niby potrzebne
do psa. Byli też tacy co psy przywozili lub przynosili w specjalnych
skrzynkach, wózkach, pojemnikach,
itp. Cel był jeden: być najlepszym.
A stres najłatwiej rzekomo odchodzi przy posiłku, to też dla zainteresowanych były też oczywiście
posiłki i na zimno i na ciepło na
przykład golonka po bawarsku.
Opracował:
R.Milewski
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NFOŚiGW: dziewięć parków narodowych z dofinansowaniem
na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji
Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów.
Takie badanie – dzięki dotacjom
ze środków europejskich przekazanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach
czasu. Skorzystają na tym także
turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o
bezpieczeństwo zwiedzających.
Teledetekcja jest nowoczesną
technologią pozyskiwania informacji o obiektach oraz zjawiskach,
które zachodzą na powierzchni
ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między
nimi zależności. Zebrane dane są
analizowane, sortowane i odpowiednio interpretowane. Wyjściowo najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje się za pomocą
urządzeń technicznych, np. radaru
albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym obiektem, wykorzystuje się
bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne albo
klasyczną fotografię. Badać można
w ten sposób obiekty ruchome i
stabilne, cyklicznie lub co pewien,
dowolnie wyznaczony czas.
Dotacje na badania tego typu
zostały przyznane przez NFOŚiGW
dzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzonemu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20142020, które Narodowy Fundusz
wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Dofinansowanie potwierdziły dwustronne umowy podpisane ostatnio w siedzibie
NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa
Zarządu Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Najpierw nastąpi przygotowaWodnej Annę Król oraz zarządców nie zestawu danych teledetekcyjposzczególnych parków narodo- nych do późniejszych analiz. Obejwych.
mie ono opracowanie archiwalnych
materiałów analogowych (zdjęć
lotniczych) znajdujących się w zaPark Narodowy
sobach parku, pozyskanie dostępGór Stołowych
nych zobrazowań archiwalnych z
zasobów zewnętrznych dysponenProjekt pn. Ocena stanu zaso- tów, a także wykonanie nowych
bów przyrody ożywionej i nieoży- materiałów teledetekcyjnych. Nawionej na obszarze Parku Narodo- stępnym etapem będzie wykonanie
wego Gór Stołowych i jego otuliny bardziej zaawansowanych analiz w
z wykorzystaniem nowoczesnych kierunku oceny ekosystemów parku
technologii teledetekcyjnych będzie oraz zmian zachodzących w ich
realizowany do końca 2022 r. Dofi- obrębie. Na koniec nastąpi zgromanansowanie z NFOŚiGW wyniosło dzenie materiałów w utworzonym
4 336 954 zł. Umowę regulującą w tym celu systemie zarządzania,
przekazanie środków podpisał ze zintegrowanym z istniejącym w
strony beneficjenta Dyrektor Parku parku systemem GIS. Prace zakońNarodowego Gór Stołowych Bar- czą się pod koniec 2021 r. Zbadatosz Małek. Całkowity koszt dzia- nych zostanie 13 siedlisk roślinłań projektowych wyniesie 5 nych o łącznej powierzchni 6500
102 299 zł.
ha.
Celem projektu jest poddanie
ocenie metodami teledetekcyjnymi
Park Narodowy
(zdjęcia satelitarne, lotnicze, skaUjście Warty
ning laserowy, podgląd fotograficzny z drona) wszystkich enklaw
przyrodniczych w granicach parku
NFOŚiGW przekazał 2 711 274
oraz na obszarze otuliny w obrębie zł dofinansowania dla przedsię18 052,78 ha. Zostanie zbadanych wzięcia pn. Ocena stanu zasobów
16 zbiorowisk roślinnych. Rezulta- przyrodniczych obszaru Parku Natem dodatkowym przedsięwzięcia rodowego „Ujście Warty” oraz
będzie nowe miejsce pracy w utwo- cennych fragmentów otuliny z wyrzonej pracowni GIS.
korzystaniem nowoczesnej teledetekcji w połączeniu z rozbudową
interoperacyjnego Systemu InforGorczański
macji Przestrzennej Parku. Umowę
Park Narodowy
regulującą przekazanie dotacji podpisał Dyrektor PN UW Konrad
Umowę potwierdzającą dotację Wypychowski. Całkowity koszt
dla Parku podpisał Dyrektor GPN projektu wyniesie 3 189 734 zł.
Janusz Tomasiewicz. DofinansowaInicjatywa ma być przeprowanie dla zadania pn. Wykorzystanie dzona do końca 2023 r. Jej zasadninowoczesnych technologii telede- czym celem jest zidentyfikowanie
tekcyjnych w zarządzaniu zasobami zmian (pozytywnych i negatywprzyrodniczymi
Gorczańskiego nych) zachodzących na terenie ParParku Narodowego oraz analiza ku oraz jego otuliny – wszystko w
aktualnego stanu i dynamiki chro- oparciu o dane pozyskane metodanionych ekosystemów, wyniesie 1 mi teledetekcyjnymi oraz konfron727 200 zł, a koszt całkowity pro- tację tych danych z informacjami
jektu – 2 032 000 zł.
archiwalnymi. Docelowo w projek-
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cie zaplanowano przebadanie (m.in.
za pomocą zdjęć lotniczych) 60
Przedsięwzięcie pn. Wykorzysiedlisk roślinnych o łącznej po- stanie technik teledetekcyjnych przy
wierzchni 11 074 ha.
ocenie stanu zasobów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000
Wigierski
Łysogóry będzie zrealizowane na
Park Narodowy
terenie parku oraz w jego otulinie.
Dotacja NFOŚiGW dla inicjatywy
Dotacja NFOŚiGW dla Wigier- wynosi 2 667 875 zł. Umowę w tej
skiego Parku Narodowego, która sprawie ze strony beneficjenta podwynosi 2 416 087 zł, pozwoli zrea- pisała Zastępca Dyrektora ŚPN ds.
lizować projekt pn. Teledetekcyjna przyrodniczych Agata Czeplinaocena stanu zasobów przyrodni- Miernik. Całkowity koszt działań
czych Wigierskiego Parku Narodo- projektowych sięgnie 3 138 677 zł.
wego. Umowę w tej sprawie ze
Głównym celem projektu jest
strony beneficjenta podpisał Dyrek- ocena stanu zasobów przyrodnitor WPN Jarosław Borejszo. Całko- czych oraz występujących zagrożeń
wity koszt przedsięwzięcia, które ekosystemu. Badania będą początzostanie zrealizowane do końca kiem skuteczniejszych działań
2021 r., wyniesie 2 842 455 zł.
ochronnych w parku. Obejmą one
Cele szczegółowych analiz tele- 13 siedlisk roślinnych, których podetekcyjnych ukierunkowane będą wierzchnia wynosi 7626,45 ha,
na ocenę stanu komponentów śro- przy czym analizowany obszar sadowiska przyrodniczego parku w mej otuliny ŚPN obejmuje popowiązaniu z zagrożeniami dla ich wierzchnie 20 786,07 ha. Prace
trwałości. Analizy wykonane mają zostaną zakończone pod koniec
być w układach czasowych, a stan 2022 r.
aktualny porównywany będzie ze
stanem historycznym. Wyznaczono
Tatrzański
9 kierunków analiz, przy podziale
Park Narodowy
na środowisko lądowe i wodne.
Będzie to analiza zmian zagospodarowania terenu, analiza zróżnicowaUmowę z NFOŚiGW podpisał
nia roślinności, identyfikacja proce- Dyrektor Tatrzańskiego Parku Nasów sukcesji pierwotnej i wtórnej, rodowego Szymon Ziobrowski.
charakterystyka lasów, charaktery- Dotacja dla projektu TPN pn. Instyka geologiczna i geomorfolo- wentaryzacja i ocena stanu zasogiczna, inwentaryzacja hydrogra- bów przyrodniczych w Tatrzańskim
ficzna, określenie parametrów fizy- Parku Narodowym przy wykorzyko-chemicznych wód, mapa roślin- staniu nowoczesnych technologii
ności wodnej, analiza procesów teledetekcyjnych wynosi 3 096 485
zarastania zbiorników wodnych. zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia
Wszystkie wyznaczone zadania został przewidziany na poziomie
dotyczą obszaru parku nieznacznie 3 642 924 zł.
powiększonego o obszary zlewnioZaplanowano
inwentaryzację
we jeziora Wigry i rzeki Czarnej roślinności lądowej poprzez opraHańczy, które są głównymi środo- cowanie jej mapy. Równolegle nawiskami wodnymi WPN. Do wyko- stąpi stworzenie mapy siedlisk Nanania zaplanowanych analiz telede- tura 2000 oraz scharakteryzowanie
tekcyjnych potrzebne będzie pozy- zróżnicowania roślinności. Przewiskanie wielu zestawów danych, dziano identyfikację procesu sukceróżniących się parametrami oraz sji pierwotnej i wtórnej – zajmowaterminem pozyskania. Badaniom nia przez roślinność drzewiastą i
zostanie poddanych 19 zbiorowisk krzewy ekosystemów nieleśnych
roślinnych – ich łączna powierzch- (hale, polany) oraz analizę procesu
nia to 15 827,68 ha.
inwazji obcych gatunków roślin
naczyniowych. Nastąpi także scharakteryzowanie dynamiki pięter
Świętokrzyski
roślinności z uwzględnieniem gór-

Park Narodowy
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nej granicy lasu i kosodrzewiny
(tzn. m.in. wyznaczenie aktualnych
granic pięter roślinnych, określenie
zmian pionowych zasięgu lasu i
kosodrzewiny na przestrzeni lat).
Kolejnym zadaniem będzie inwentaryzacja i charakterystyka lasów i
zadrzewień (identyfikacja gatunków, ognisk gradacyjnych, analiza
kondycji drzew i udatności nasadzeń). Zastosowanie teledetekcji
będzie skutkować opracowaniem
charakterystyki geologicznej i geomorfologicznej terenów, a także
inwentaryzacją hydrograficzną tzn.
identyfikacją wód powierzchniowych. W ramach projektu nastąpi
także inwentaryzacja zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu, zabudowy i dróg.
Rezultatem generalnym ma być
uaktualnienie danych o zasobach
przyrodniczych parku oraz zasilenie
systemu GIS TPN nowymi wynikami analiz oraz danymi źródłowymi
(ortofotomapy, modele 3D). Realizacja całego przedsięwzięcia potrwa do połowy grudnia 2021 r.
Powierzchnia siedlisk poddanych
ocenie metodami teledetekcyjnymi
wyniesie 7558 ha.

Narwiański
Park Narodowy
Umowę potwierdzającą dofinansowanie z NFOŚiGW podpisał
Dyrektor Narwiańskiego Parku
Narodowego Ryszard Modzelewski. Dotacja ze środków europejskich wyniosła tu 3 156 247 zł.
Całkowity koszt projektu, który
będzie realizowany pn. Ocena stanu zasobów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego z
wykorzystaniem technologii teledetekcji wyniesie 3 713 232 zł.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ocena stanu zasobów przyrodniczych i zdiagnozowanie zagrożeń na terenie Narwiańskiego
Parku Narodowego. Rozszerzenie
obszaru badań o tereny graniczące z
parkiem przyczyni się do oceny ich
oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz pozwoli zdiagnozować m.in. ewentualne niekorzystne
zmiany i ich kierunek. Szczególnie
ważny staje się zbiornik Siemia-
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nówka, który stwarza zagrożenie
dla wód Narwi – głównie ze względu na produkcję sinic i biogeny.
Odcinek Narwi od zbiornika Siemianówka do granicy NPN będzie
specjalnie badany metodami teledetekcyjnymi.
W ramach projektu przewidziano analizy sieci hydrograficznej
oraz charakterystykę parametrów
fizyko-chemicznych, co związane
jest z transportem ładunku zanieczyszczeń i sinic w wodach. W
strefie buforowej wchodzącej w
skład otuliny NPN przewidziano
analizę sieci hydrograficznej oraz
zbiorowisk roślinnych (także ze
względu na przekształcenia, jakim
został poddany odcinek Narwi w
latach 70. ubiegłego wieku). Zakres
analiz w granicach otuliny parku
obejmie analizę i inwentaryzację
zmian w zakresie użytkowania
gruntu oraz występowania roślinnych gatunków obcych. Pozwoli to
na zaobserwowanie kierunku i stopnia zagrożenia ze strony wnikającej
obcej flory oraz na zaplanowanie
środków zaradczych. Jednym z
elementów istotnych dla Parku jest
także eutrofizacja wód i zanikanie
koryt. Badania metodami teledetekcji stwarzają możliwość zobrazo-

wania tego procesu, dlatego przewidziano w planach i tą aktywność.
Prace potrwają do końca września
2022 r. Powierzchnia siedlisk poddanych ocenie metodami teledetekcyjnymi to 7558 ha.

Biebrzański
Park Narodowy
Umowa regulująca przekazanie
dotacji z NFOŚiGW w wysokości
2 671 931 zł dla BPN została podpisana przez Andrzeja Grygoruka
– Dyrektora Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
Dofinansowany projekt pn.
Ocena stanu wybranych elementów
środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego
metodami teledetekcyjnymi ma na
celu analizę sytuacji przyrodniczej
12 zbiorowisk roślinnych w rezerwacie i będzie prowadzony do 2022
r. Powierzchnia siedlisk poddanych
ocenie metodami teledetekcyjnymi
(przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych, skaningu lotniczego oraz prac naziemnych) obejmie 34 500 ha. Całkowity koszt przedsięwzięcia został
oszacowany na 3 143 449 zł.

Wielkopolski
Park Narodowy
Ze strony beneficjenta umowę z
NFOŚiGW regulującą przekazanie
dotacji w wysokości 2 383 898 zł
podpisał Dyrektor Wielkopolskiego
Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński.
Projekt pn. Inwentaryzacja i
ocena stanu zasobów przyrodniczych Wielkopolskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych będzie realizowany przez
WPN do końca 2021 r. Zakres projektu obejmuje wykonanie ortofotomapy oraz lotniczego skaningu
laserowego, a następnie dokonanie
na ich podstawie szczegółowych
analiz zagadnień związanych z zasobami przyrodniczymi parku.
Działania będą realizowane także
na terenie otuliny WPN. W konsekwencji realizacji zadania 168 siedlisk roślinnych zostanie objętych
analizą. Ich całkowita powierzchnia
wyniesie 10130 ha.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Ciąg dalszy ze s.1

Dotacje i pożyczki z NFOŚiGW
na innowacyjne technologie środowiskowe
Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/
instalacji/urządzeń na środowisko
oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na
dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
GW w ramach programu Sokół.
Przyjmowanie
wniosków
w
czwartym naborze rozpocznie się
3 grudnia 2018 r. Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych.

rytetowego NFOŚiGW pn. Wsparcie dla innowacji sprzyjających
zasobooszczędnej i niskoemisyjnej
gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii
środowiskowych mogą być tylko
przedsiębiorcy .

Zgłaszane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia
muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie
krajowym oraz wpisywać się w
jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w
Beneficjentami programu prio- następujących obszarach: Biogo-
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spodarka rolno-spożywcza, leśnodrzewna i środowiskowa (KIS nr 3:
Biotechnologiczne i chemiczne
procesy, bioprodukty i produkty
chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska), zrównoważona
energetyka (KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji
energii; KIS nr 5: Inteligentne i
energooszczędne
budownictwo;
KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwór-
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stwa i wykorzystania surowców
naturalnych oraz wytwarzanie ich
substytutów; KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne
metody odzysku); KIS nr 9: Innowacyjne technologie przetwarzania
i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

szkolenia dla przedsiębiorców z
przygotowania wniosków. Ich terminy zostaną podane na stronie
internetowej Narodowego Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

W programie przewidziano dofinansowanie bezzwrotne w formie
dotacji (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci pożyczki
(dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożenia technologii). Budżet wynosi
NFOŚiGW rozpocznie czwarty ponad 2 mld zł.
nabór w programie Sokół 3 grudnia
2018 r. i zakończy go 28 lutego
Szczegółowe informacje doty2019 r. W tym czasie zaplanowano czące nowego naboru:

1/.
faza
B+R:
http://
nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
wsparcie-dla-innowacjisprzyjajacych2/nabor-iv/naborwnioskow-w-ramach-fazy-br/
2/.
faza
W:
http://
nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
wsparcie-dla-innowacjisprzyjajacych2/nabor-iv/naborwnioskow-w-ramach-fazy-w/
Sławomir Kmiecik
Donata Bieniecka
NFOŚiGW

Wszystkim Czytelnikom Wieści Światowych
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
wielu szczęśliwych chwil w gronie bliskich.
Życzymy, aby Nowy Rok 2019, był dla Państwa
czasem osobistej i zawodowej pomyślności.

Życzy:
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A.
w Szamotułach
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Środki z UE wesprą budowę
drogi ekspresowej S6 i autostrady A2
Unia Europejska przekaże ponad 984 mln zł na budowę odcinka
drogi ekspresowej S6 łączącego
Słupsk i Gdańsk oraz blisko 330
mln zł na budowę odcinka autostrady A2 pomiędzy Warszawą i Mińskiem Mazowieckim.
Umowę o unijne dofinansowanie projektów „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc.
Bożepole Wielkie - początek obwodnicy
Trójmiasta”
oraz
„Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki” zawarły 20 listopada
2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Budowa S6 Bożepole Wielkie początek obwodnicy Trójmiasta, o
długości prawie 41 km, została
podzielona na 3 zadania: 1/. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem). 2/. W. Luzino (bez
węzła) – w. Szemud (z węzłem). 3/.
W. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Planowany termin zakończenia
realizacji tej inwestycji to paździer-

nik 2021 r. Całkowity koszt budoNa całej długości A2 Warszawa
wy wyniesie ponad 2,03 mld zł, a – Mińsk Mazowiecki przewidziano
unijne dofinansowanie przekroczy przekrój dwujezdniowy z dwoma
984 mln zł.
pasami ruchu, z rezerwą pod trzeci
pas.
Przygotowujemy dalszą realizację korytarza drogi ekspresowej S6
Odcinek ten należy do kluczow formule partnerstwa publiczno- wych na naszej sieci drogowej. Jest
prywatnego. Trwają niezbędne pra- to element transeuropejskiej sieci
ce przygotowawcze w tej sprawie – TEN-T oraz korytarza Bałtyk - Mopowiedział obecny podczas podpi- rze Północne. W ramach obecnie
sania umów minister infrastruktury realizowanego Programu Budowy
Andrzej Adamczyk.
Dróg Krajowych A2 zostanie przedłużona aż do Białej Podlaskiej,
Całkowity koszt budowy auto- gdzie połączy się priorytetową dla
strady A2 od Warszawy (w. Lubel- obecnego rządu trasą Via Carpatia
ska) do Mińska Mazowieckiego – podkreślił minister A. Adamjest szacowany na blisko 830 mln czyk.
zł. Dofinansowanie UE wyniesie
prawie 330 mln zł. Planowany terBudowany odcinek autostrady
min ukończenia inwestycji to czer- A2 pomiędzy Warszawą i Mińwiec 2020 r.
skiem Mazowieckim ma znaczenie
nie tylko krajowe, ale również mięPrace inwestycyjne w ramach dzynarodowe. Stanowi on fragment
zadania o długości prawie 15 km międzynarodowej drogi E30 biezostały podzielone na dwa odcinki: gnącej z miasta Cork w Irlandii, aż
1/. Węzeł Lubelska (bez węzła) - do Omska w Rosji.
węzeł Konik (z węzłem) o długości
około 5,6 km. 2/. SWęzeł Konik
Szymon Huptyś
(bez węzła) - początek obwodnicy
Ministerstwo Infrastruktury
Mińska Mazowieckiego o długości
Rzeczypospolitej Polskiej
ponad 9 km.

Polska nie poprze
porozumienia Global Compact
Rada Ministrów zdecydowała,
że Polska nie poprze porozumienia Global Compact (GCM) dotyczącego migracji. Minister Joachim Brudziński już podczas październikowego spotkania ministrów Grupy G6 w Lyonie zapowiadał, że będzie rekomendował

premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia.
Decyzja o tym, że Polska nie
poprze porozumienia zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady
Ministrów. Jak zaznaczył minister
Joachim Brudziński podczas październikowej konferencji G6 w
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Lyonie, projekt porozumienia GCM
nie gwarantuje bezpieczeństwa dla
Polski. Może również stanowić
zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Porozumienie jest
sprzeczne z priorytetami polskiego
rządu, którymi są bezpieczeństwo
polskich obywateli i utrzymanie

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 55

kontroli nad przepływami migracyjnymi.
Porozumienie nie spełnia postulatów Polski w zakresie potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa
przyjmują na swoim terytorium
oraz rozróżnienia migracji legalnej
i nielegalnej. Tym samym Polska
nie poprze porozumienia podczas
międzynarodowej konferencji w
sprawie przyjęcia tego dokumentu
(zaplanowanej w Marrakeszu w
dniach 10-11 grudnia 2018 r.), a
także w trakcie późniejszego głoso-

wania podczas
Zgromadzenia
Ogólnego ONZ.
Zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi
najskuteczniejsza jest pomoc na
miejscu. Właśnie dlatego rząd kieruje pomoc humanitarną głównie
do Syrii i Iraku. Rząd RP z każdym
rokiem zwiększa środki finansowe
na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa
niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln
zł. Razem z pomocą rozwojową
suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Ta
strategia jest konsekwentnie reali-

Minister Sprawiedliwości
otworzył Kongres Pomoc+
kamizelek odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo na drodze, dla trzech milionów dzieci ze
1/. Chcemy stworzyć formułę wy- wszystkich szkół podstawowych w
miany doświadczeń, tak by pomoc z całej Polsce.
Funduszu Sprawiedliwości była
maksymalnie efektywna i trafiała do
Korzystna współpraca
najbardziej potrzebujących – podkreślił Minister Sprawiedliwości,
Celem Kongresu Pomoc+ jest
który otworzył dziś (26 listopada
zapoczątkowanie
współpracy po2018 r.) Kongres Pomoc+. Uczestmiędzy
organizacjami
i instytucjami
nikami dwudniowego spotkania w
zajmującymi
się
pomocą
dla ofiar
Krajowej Szkole Administracji Puprzestępstw
oraz
przeciwdziałaniem
blicznej w Warszawie są przede
wszystkim przedstawiciele organi- przestępczością. Stąd przesłanie:
zacji pozarządowych niosących „Koalicja na rzecz ofiar przestępstw
pomoc ze wsparciem Funduszu i przeciwdziałania przestępczości”.
Mam nadzieję, że kongres przySprawiedliwości.
czyni
się do tego, że środki Fundu2/. Wyrażam szacunek dla Państwa
szu
Sprawiedliwości,
tak potrzebne
działalności. Naszym zadaniem jest
na
pomoc
pokrzywdzonym
i różne
wspieranie Was. Bo to Państwo
działania
prewencyjne,
będzie
możnajlepiej wiecie, czasem również
na
jeszcze
lepiej
wykorzystywać
–
przez osobiste doświadczenie, jak
powiedział
dyrektor
KSAP,
Wojnieść ludziom konkretną pomoc.
Dlatego Fundusz Sprawiedliwości ciech Federczyk.
Na konferencję składa się wiele
został tak pomyślany, by Waszą
interesujących
i praktycznych temadziałalność doceniać i wspierać –
tów,
np.
„O
zaletach
współdziałania
mówił minister.
–
korzyści
dla
wszystkich”,
„Giełda
Zaznaczył, że do spektrum zadań
projektów
–
przykłady
dobrych
Funduszu należą również takie akcje, jak wyposażanie w nowoczesny praktyk”, „Domy Samotnej Matki –
pomoc
kobietom”,
sprzęt Ochotniczych Straży Pożar- systemowa
„Przemoc
domowa
–
przeciwdziałanych, które często jako pierwsze
niosą pomoc ofiarom wypadków nie i pomoc”.
Co roku w Polsce około 200 tys.
drogowych, czy przygotowanie

Koalicja na rzecz
ofiar przestępstw, czyli:
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zowana również w 2018 r. - pomoc
ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw
pochodzenia i tranzytu.
Z porozumienia Global Compact, oprócz Polski, wycofały się
m.in. Austria, sprawująca obecnie
Prezydencję w Radzie UE, Węgry,
Czechy oraz USA.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

osób pada ofiarą różnego rodzaju
przestępstw – znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży,
wypadków drogowych,
pobić,
gróźb czy uchylania się od alimentów. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo
ma obowiązek niesienia pomocy
takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do
którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw.
Spełnia on bardzo ważne zadanie,
bo większość ofiar przestępstw całymi latami odczuwa skutki pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.

Wielki program pomocy
Od czasu zreformowania we
wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty
kierowane do organizacji na ośrodki
pomocy osobom pokrzywdzonym
nie przekraczały 20 mln zł rocznie.
W 2018 r. jest to 25 mln zł.
Prawdziwym przełomem będzie
wprowadzenie Programu Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym. Już od
2019 r. Fundusz będzie kierował do
potrzebujących wsparcie o wartości
ponad 100 mln zł, a łączna pomoc
do 2021 r. wyniesie aż 352,5 mln zł.
Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar
przestępstw oraz ich bliskich nie
była tak wielka.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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NFOŚiGW przekaże ponad 9 mln zł
na modernizację sieci ciepłowniczych
we Włoszczowie, Solcu-Zdroju i Olecku
Czystsze powietrze oraz komfort i bezpieczeństwo w korzystaniu z ciepła – takie korzyści
mieszkańcom Włoszczowy i Solca
-Zdroju (Świętokrzyskie) oraz
Olecka (Warmińsko-Mazurskie)
przyniosą dotacje ze środków
europejskich przekazane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyeliminowanie strat w przesyle
ciepła to nie tylko poprawa gospodarowania zasobami energetycznymi, ale także ograniczenia
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli przeciwdziałanie w
lokalnej skali nadmiernemu ociepleniu klimatu.
Dofinansowanie we wspomnianych trzech miejscowościach projektów zwiększających bezpieczeństwo w zakresie dystrybucji ciepła
umożliwia unijne działanie 1.5
Efektywna dystrybucja ciepła i
chłodu – w ramach I osi Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które wdrażane jest przez NFOŚiGW we
współpracy z Ministerstwem Energii.
Włoszczowa
Gminie
Włoszczowa
NFOŚiGW przekaże 4 260 687 zł
dotacji na projekt pn. Modernizacja
sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. Umowa w tej sprawie została
podpisana w listopadzie br. przez
Wiceprezesa NFOŚiGW Artura
Michalskiego oraz Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubka
i Skarbnika Gminy Włoszczowa
Dariusza Górskiego w siedzibie
Narodowego Funduszu. Koszt całkowity projektu przewidziano na
poziomie 7 380 000 zł. Będzie on
prowadzony do końca listopada
2020 r.
Dotacja posłuży do zmoderni-

zowania 3,6 km sieci ciepłowniczej. Nastąpi jej przebudowa na
magistralę wykonaną z rur preizolowanych ułożoną w gruncie, a
także likwidacja istniejących trzech
grupowych węzłów cieplnych. Jednocześnie dojdzie do wymiany
osiedlowych sieci niskoparametrowych NP na sieci wysokoparametrowe WP, realizowanej w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych. Wszystko to ma na celu
zmniejszenie strat ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii
końcowej. Inwestycja przyczyni się
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) oraz
pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła,
w tym pyłów, SO2 i NOx.
Prawie trzydziestoletni ciepłociąg, który zaopatruje nasze miasto
w ciepło zbiorowe, wreszcie zostanie wymieniony na nowoczesny, o
wysokich parametrach. Będą duże
oszczędności, unikniemy strat, które obecnie wynikają z wyeksploatowanej, napowietrznej linii ciepłowniczej. Ponadto w wyniku umieszczenia pod ziemią ciepłociągu
uwolnią się tereny inwestycyjne,
które mogą służyć jako działki budowlane lub dla przedsięwzięć gospodarczych. Z ochroną środowiska
idzie zatem w parze troska o poprawę efektywności energetycznej –
powiedział Burmistrz Włoszczowy
Grzegorz Dziubek podczas podpisania umowy.
W ramach efektu ekologicznego
oczekiwane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 18 551 GJ/
rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie
1 727,42 tony równoważnika CO2/
rok, a spadek emisji pyłów – 1,13
Mg/rok.
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Solec-Zdrój

Projekt pn. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska
Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni będzie realizowany
przez
przedsiębiorstwo
Uzdrowiska Solec-Zdrój M. Cz.
Sztuk Sp.j., do 30 listopada 2020 r.
Umowę
przekazania
przez
NFOŚiGW dotacji podpisano w
listopadzie br. Sygnowali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski
oraz pełnomocnik spółki Uzdrowiska Solec-Zdrój Bogusław Kunat.
Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 2 320 500 zł,
natomiast koszt całkowity przedsięwzięcia przewidziano na poziomie
3 360 360 zł.
W ramach tej kwoty zaplanowano wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości 1,35 km i 10 węzłów cieplnych, co będzie skutkować zwiększeniem efektywności
energetycznej oraz poprawą jakości
powietrza na terenie gminy SolecZdrój. Nastąpi likwidacja indywidualnych, niskosprawnych źródeł
ciepła (węglowych i gazowych)
oraz przyłączenie dotychczasowych
i nowych odbiorców do efektywnego źródła kogeneracyjnego, opartego o niskoemisyjne paliwo, jakim
jest gaz ziemny. Realizacja projektu
przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pyłów,
w tym PM10). Jednocześnie nastąpi
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 22 931,97 GJ/rok. Roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych
wyniesie 701,77 tony równoważnika CO2/rok. Redukcja emisji pyłów
osiągnie poziom 1,18 Mg/rok.
Olecko
Dofinansowanie NFOŚiGW ze
środków POIiŚ dla Olecka w wysokości 2 791 242 zł przyczyni się do
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realizacji projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka
– poprawa efektywności dystrybucji
ciepła.
Przekazanie dotacji potwierdzono w listopadzie br. zawarciem umowy w siedzibie Narodowego Funduszu. Podpisali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku
Sp. z o.o. Grzegorz Makarewicz.
Całkowity koszt projektu, który ma
być realizowany do końca listopada
2019 r., wyniesie 6 319 115 zł. W
efekcie zostanie zmodernizowane
0,08 km sieci ciepłowniczej oraz
wybudowane 2,52 km nowej instalacji.
Podstawowy przedmiot przedsięwzięcia to modernizacja systemu
ciepłowniczego w Olecku (38 węzłów cieplnych, w tym nowo zbu-

dowane), wymiana istniejących
preizolowanych sieci cieplnych na
sieci cieplne preizolowane o większej średnicy oraz budowa nowej
sieci cieplnej wraz z przyłączami.
Projekt jest częścią innego przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej. Realizacja inwestycji powiązana jest z budową centralnej kotłowni miejskiej o mocy 5 MW, wykorzystującej do produkcji ciepła odnawialne źródło energii: zrębki
drzewne (biomasę). Powstanie zakładu spowoduje wyłączenie istniejącej, centralnej kotłowni węglowej
przy ul. Składowej. Z kolei wybudowanie sieci cieplnej umożliwi
połączenie nowej kotłowni na bio-

masę z istniejącą infrastrukturą
przesyłową. Natomiast budowa
przyłączy i nowych węzłów cieplnych umożliwi podłączenie kolejnych odbiorców oraz przyczyni się
do likwidacji pięciu kotłowni indywidualnych i jednej lokalnej.
Na efekt ekologiczny złoży się
kilka rezultatów: nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o
13 566,81 GJ/rok, a szacowany
roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 372,90 tony
równoważnika CO2/rok, z kolei
spadek emisji pyłów osiągnie pułap
6,6 Mg/rok.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Podpisanie umowy na budowę
drugiej jezdni S1 Pyrzowice - Podwarpie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 26
listopada 2018 r. umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice –
Podwarpie. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii, które zaoferowało wykonanie tej inwestycji za 121,8 mln zł.
Podpisana umowa to kolejny
krok do powstania pełnego przebiegu drogi S1 od Pyrzowic do polsko
-słowackiej granicy w Zwardoniu –
powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Wykonawca zobowiązał się do
wykonania inwestycji w ciągu 20
miesięcy od podpisania umowy,
czyli do kwietnia 2021 roku. Do
czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15
grudnia do 15 marca). Zamówienie
realizowane będzie w formule
„buduj”.
Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski
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(trasa Pyrzowice – Zwardoń), jest
również częścią VI europejskiego
korytarza transportowego. Dzięki
budowie drugiej jezdni uzupełniony zostanie dwujezdniowy przekrój
drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody kierowców.

urządzeń ochrony środowiska, w
tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt. 6/. Budowę oświetlenia. 7/. Przebudowę i
rozbudowę systemu odwodnienia,
w tym kanalizacji deszczowej. 8/.
Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z
drogą. 9/. Ogrodzenie drogi. 10/.
Budowę barier ochronnych i ekraInwestycja obejmuje budowę nów akustycznych.
drugiej jezdni drogi ekspresowej
S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” –
W latach 2005–2006 GDDKiA
Podwarpie o długości 9,7 km, w zrealizowała jednojezdniowy odcitym
obiektów
inżynierskich nek drogi ekspresowej S1 między
(wiadukty, most), urządzeń ochro- węzłami Podwarpie i drogą wojeny środowiska, urządzeń wyposa- wódzka nr 913, stanowiący dojazd
żenia drogi oraz przebudowę istnie- do lotniska w Pyrzowicach. W lającej infrastruktury technicznej.
tach 2010–2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi
Zakres prac przewiduje m.in.: S1 od węzła Pyrzowice na autostra1/. Budowę drugiej jezdni S1 z dzie A1 do węzła Lotnisko na
pasem awaryjnym. 2/. Przebudowę skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
węzła Mierzęcice. 3/. Przebudowę 913.
odcinków sieci dróg dojazdowych
wraz z budową zjazdów na pola i
Szymon Huptyś
do posesji. 4/. Budowę 6 obiektów
Ministerstwo Infrastruktury
mostowych w ciągu drogi ekspreRzeczypospolitej Polskiej
sowej S1, w tym 5 wiaduktów i 1
mostu. 5/. Budowę przepustów,
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oraz pełnobranżowej dokumentacji
projektowej dla budowy nowego
terminalu cargo. Zgodnie z Planem
Generalnym ładunki cargo, jak do
tej pory, będą obsługiwane głównie
samolotami rejsowymi, a operacje
cargo będą stanowiły niewielki
W 2036 r. odsetek lotów wykonywanych z
Kraków Airport będzie portem re- krakowskiego lotniska.
gionalnym, obsługującym głównie
połączenia europejskie, realizowane
Rozwój infrastruktury
przez przewoźników wykorzystująokołolotniskowej
cych przede wszystkim samoloty
kodu C, czyli statki powietrzne
Kraków Airport to ważny elenajczęściej latające do/z Krako- ment infrastruktury transportowej
wa. Głównym zadaniem inwesty- kraju. O możliwości obsługi pasacyjnym realizowanym w ramach żerów decyduje kompatybilna inPlanu Generalnego jest budowa frastruktura lotniskowa i wokół
nowej drogi startowej o długości lotniska, m.in. urządzenia nawiga2800 m.
cyjne, droga startowa, drogi kołoRozbudowany zostanie terminal wania, płaszczyzny postojowe
pasażerski. We wrześniu 2018 r. (czyli miejsca, na których na lotnipodpisano umowę z wykonawcą sku parkują samoloty), terminal,
projektu. Projektant przedstawi trzy parkingi, drogi dojazdowe. Rozwiąwarianty koncepcji rozbudowy ter- zania komunikacyjne są ważne z
minalu; po ich analizie podjęta zo- punktu widzenia pasażerów, mieszstanie decyzja o wyborze finalnego kańców i pracowników lotniska.
rozwiązania. Rozbudowa terminalu Wiele z tych inwestycji wymaga
pociąga za sobą zmiany na płycie współpracy i dialogu, a decyzje o
postojowej lotniska, konieczne jest ich realizacji leżą w kompetencjach
bowiem powiązanie inwestycji w różnych podmiotów i instytucji,
logiczną całość z infrastrukturą dlatego też rozwój krakowskiego
zarówno w strefie ogólnodostępnej, lotniska uwzględniają strategie:
jak i w zastrzeżonej.
Krakowa, powiatu krakowskiego,
Na płycie postojowej docelo- województwa małopolskiego, sąsiawo będzie ok. 35 stanowisk dla dujących z lotniskiem gmin.
samolotów kodu C (obecnie są 22
takie stanowiska). Już w 2017 r.
Kraków Airport jest najwiękrozpoczął się remont najstarszej
szym
portem regionalnym w Polsce
(południowo-zachodniej)
części
z
szeroką
ofertą połączeń zarówno
płaszczyzny postojowej samolotów,
przewoźników
tradycyjnych, jak i
rozbudowywana jest również płaszniskokosztowych,
i jedynym lotniczyzna w części północnej. Zadania
skiem
regionalnym
w Polsce, które
realizowane są etapowo, tak by
obsługuje
powyżej
6 mln pasażeograniczyć wpływ prowadzonego
rów
w
ciągu
roku.
24 przewoźniremontu na bieżącą obsługę statków
ków
oferuje
ponad
120
bezpośredpowietrznych.
nich
połączeń
regularnych
prosto z
Zgodnie z Planem Generalnym
Krakowa
na
cztery
kontynenty
do:
zostanie zmieniona lokalizacja terEuropy,
Azji,
Ameryki
Północnej
i
minalu cargo, będzie on zbudowany
Afryki.
Kraków
Airport
jest
członbezpośrednio przy obecnej DW
774. Poprawi to dojazd do niego kiem Międzynarodowej Rady Porzwłaszcza samochodom ciężaro- tów Lotniczych (ACI) oraz Związwym, które nie będą już włączać się ku Regionalnych Portów Lotniw wewnętrzny układ komunikacyj- czych.
ny lotniska przy terminalu pasażerSzymon Huptyś
skim.
Ministerstwo
Infrastruktury
W listopadzie 2018 r. podpisano
Rzeczypospolitej
Polskiej
umowę na opracowanie koncepcji
architektoniczno – funkcjonalnej

Zatwierdzony
Plan Generalny
dla Kraków Airport
Plan Generalny, czyli dokument wyznaczający kierunki rozwoju krakowskiego portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu
lat, w zakresie zgodności z polityką
transportową kraju, został zatwierdzony 26 listopada 2018 r. przez
ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka. Wartość planowanych
inwestycji to około miliard złotych.
Dla Krakowa i Małopolski oznacza
to ok. 10 tysięcy bezpośrednich i
pośrednich miejsc pracy w regionie.
Zadania zaplanowane do 2036 roku, uwzględniają rozwój siatki połączeń i ruchu lotniczego w Polsce,
który będzie również efektem powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.
To ważna chwila w historii lotniska Kraków-Balice. Bardzo się
cieszę, że dzięki zaangażowaniu i
determinacji zarządu Kraków Airport wraz z zespołem krakowskiego
lotniska udało się doprowadzić do
momentu, w którym możliwe jest
podpisanie Planu Generalnego.
Rozwój lotnictwa w Polsce następuje dynamicznie, a prognozy wzrostu
są optymistyczne. Jesteśmy przekonani, że inwestycje w rozwój transportu lotniczego opłacą się Polsce,
a pasażerowie będą zadowoleni z
nowych możliwości oferowanych im
przez polskie lotniska – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Realizacja zadań opisanych w
Planie Generalnym lotniska została
podzielona na etapy i jest spójna z
wdrożoną Strategią grupy kapitałowej spółki Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków
-Balice sp. z o.o. Dzięki temu w
ciągu najbliższych 20 lat Kraków
Airport będzie nadal największym
portem regionalnym w Polsce, a
krakowskie lotnisko będzie dążyć
do pełnienia roli lidera wśród europejskich portów regionalnych ze
względu na najwyższą jakość obsługi pasażerów.
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Plan Generalny
Lotniska
Kraków/Balice
najważniejsze
inwestycje

***
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Sprzedam tanio nowy blok mieszkalny w miejscowości Podławki (malutka spokojna wieś o charakterze wczasowym, wśród pól uprawnych), wyśmienite połączenie autobusowe do oddalonego o ok. 8 kilometrów Kętrzyna (miasto powiatowe ok.28 tys. mieszkańców z
dużymi zakładami pracy zatrudniającymi nawet 1.500 osób), 12 mieszkań o metrażu od 51,03 do 68,06m 2 (do każdego mieszkania może być dodany w prezencie: strych, piwnica, grunt pod mieszkaniem, parking przed blokiem, a w podwórzu ogródek), 8 garaży ze strychem - jedna sztuka w cenie 10.000zł netto, i 8 garaży bez strychu ale z ogródkiem - jedna sztuka w cenie 7.000zł netto. Rok oddania
całości do użytku 2015 grudzień. Blok jest ocieplony, doprowadzony i rozprowadzony po mieszkaniach jest prąd elektryczny i woda,
pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, pozakładane są wewnętrzne drzwi w mieszkaniach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej i do piwnicy. Cena całości 2.111.111 zł netto. (istnieje możliwość skorzystania
z danego programu i otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i jest ustawowa możliwość zwolnienia z
VAT, art..43. Ustawy o VAT .)
Istnieje też możliwość sprzedaży poszczególnych mieszkań, cena metra kwadratowego mieszkania 2.580zł netto.
Przed blokiem jest też wybudowana zatoka autobusowa, i trzy razy w tygodniu w ustalonej godzinie pojawia się sklep obwoźny.
Kontakt: tel.606559313

Strona frontowa od ulicy głównej. Przed blokiem jest zatoka przystanku
autobusowego i przystanek sklepu mobilnego, oraz przystanek dla dzieci szkolnych, przy szosie głównej jest również kaplica do nabożeństw
w sali wiejskiej ok.150m, i nowy piękny plac zabaw dla dzieci ok.50m
od bloku, a między salą wiejską i placem zabaw dla dzieci jest boisko
do gry w siatkówkę.

Blok z balkonami od strony ogródków
i garaży z widokiem na pola uprawne.
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Oświadczenie
Ministerstwa Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
oświadcza, że nieprawdą są informacje opublikowane przez portale
Gazeta.pl i Oko.press dotyczące
dotacji dla Fundacji Lux Veritatis.
Redakcja Oko.press opublikowała artykuł: „Rydzyk uczy o bezpieczeństwie. Za 416 tys. złotych z
Ministerstwa Sprawiedliwości”, a
Gazeta.pl artykuł: „Resort Ziobry
dał o. Tadeuszowi Rydzykowi 416
tys. zł na portal o <współczesnych
zagrożeniach>". To nieprawda - w
rzeczywistości na utworzenie portalu Ostrzegamy.online fundacja
otrzymała 15 tys. zł.
Portal ten stworzony został w
ramach autorskiego projektu przygotowanego przez Fundację Lux

Veritatis, który polega na ogólnopolskiej kampanii informacyjnej,
głównie telewizyjnej, służącej poprawie bezpieczeństwa i szeroko
rozumianego
przeciwdziałania
przyczynom przestępczości. Celem
jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa.
W ramach projektu zostaną wyprodukowane i wyemitowane audycje
telewizyjne z udziałem prawników,
psychologów i specjalistów z zakresu
bezpieczeństwa.
Portal
Ostrzegamy.online jest tylko niewielką częścią całego projektu i na
jego utworzenie kosztorys projektu
przewiduje nie 416 tys. zł, jak podają portale Gazeta.pl i Oko.press,
tylko 15 tys. zł.

nie z Funduszu Sprawiedliwości w
ramach V otwartego konkursu
ofert, w którym w sumie 28 różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji i
organizacji społecznych otrzymało
dofinansowanie w wysokości prawie 10 mln zł.
Ministerstwo Sprawiedliwości
uznaje
publikację
redakcji
Oko.press za celowe i świadome
wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Redakcja ta otrzymała
bowiem z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednie wyjaśnienia, ale
ich nie zamieściła w artykule.
Ministerstwo Sprawiedliwości
podejmie wobec obu redakcji odpowiednie kroki prawne. Ministerstwo zwraca się też do innych redakcji o niepowielanie nieprawdziwych treści portali Gazeta.pl i
Oko.press.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt otrzymał dofinansowaki. Dzieci życzyły Polsce, aby
zawsze była m.in. wolna,
piękna i zadbana, nowoczesna,
bezpieczna,
bogata,
otwarta i tolerancyjna, mądra,
demokratyczna…
Przedstawiciele klas, wręczając
podarki, mówili o klasowych zobowiązaniach. Wśród prezentów pojawiły się m.in. przepiękny taniec z
flagami, przygotowany przez klasy
VII i VIII, gołębie wolności, godło,

ŚWIĘTOWANIE 100. URODZIN
NIEPODLEGŁEJ!
Dyrektor szkoły w Szamotułach
Małgorzata Jagiełłowicz znana jest
ze swoich nowatorskich pomysłów
dotyczących edukacji przez wzbudzenie zainteresowania w uczniach;
dlatego zwróciliśmy się do Pani
dyrektor z pytaniem w: W jaki sposób w szkole będzie obchodzona
setna rocznica niepodległości Polski?
W roku 2018 Święto Niepodległości postanowiliśmy obchodzić
inaczej, czyli radośnie, tak jak zwykle świętuje się urodziny kogoś
bliskiego – powiedziała dyrektor
szkoły Małgorzata Jagiełłowicz.
W piątek 9 listopada 2018 r. w
auli SP2 przy ul. Skargi w Szamotułach świętowaliśmy 100. urodziny Niepodległej! Nie mogło zabraknąć życzeń, prezentów i wielu
niespodzianek dla gościa honorowego – Polski, w którą wcieliła się
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jedna z uczennic.
Niepodległa pojawiła się w auli
szkoły, kiedy uczniowie zaczęli
śpiewać gromkie „100 lat”. Każda
klasa przygotowała prezent i niespodziankę dla wyjątkowej Jubilat-
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Prezent dla NIEPODLEGŁEJ, taniec z flagami.

Przy mikrofonie dyrektor szkoły
Małgorzata Jagiełłowicz.

O godz. 11.11
społeczność szkolna
SP2 Szamotuły zaśpiewała
hymn
Rzeczpospolitej Polskiej – Mazurek Dąbrowskiego, włączając się tym samym
do akcji „Rekord dla
Niepodległej”. - SzaZ mikrofonem koordynatorem akcji Maria
nujmy tę wolność
Tomkowiak.
wywalczoną
przez
pantomima „Wolność”.
naszych przodków w ofiarnej walce.
Podczas
uroczystości Korzystajmy z niej, bo jest jak niebo,
przypomnieliśmy również, bo zapewnia nam spokojne życie. I
w jakich okolicznościach troszczmy się , by już nigdy jej nie
ojczyzna odzyskała niepod- stracić – mówiła dyrektor szkoły
ległość, mówiliśmy o na- Małgorzata Jagiełłowicz.
szych wadach i zaletach,
Dodać jeszcze należy, że urodzinajwybitniejszych Polakach, ny Niepodległej były radosne, kolokuchni i gwarze polskiej. rowe i patriotyczne! A koordynatoJubilatka, ciesząc się z rem akcji była Maria Tomkowiak.
otrzymanych prezentów, ze Natomiast uroczystość przygotowawzruszeniem zauważyła, że na została przez nauczycieli: Marię
jeśli wszyscy dotrzymają Tomkowiak i Roberta Kalisza.
swoich zobowiązań i obietWysłuchał:
nic, złożone życzenia spełR.Milewski
nią się.
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LISTY
Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wyrażane przez ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów. Listy nie spełniające przyjętych
norm społecznych i prawnych
nie będą publikowane.
(dop.red.)

PO PREMIERZE SPEKTAKLU
„SEKRET” – ZAKOŃCZYŁ SIĘ
TYDZIEŃ PROFILAKTYKI:
SZAMOTUŁY SERCEM
OTWARTE NA TEATR I FILM
W dniach 13-16.11.2018r w
Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami sportowymi im. Marii Konopnickiej odbył się Tydzień Profilaktyki w ramach „II Edycji Szamotuły Sercem Otwarte na Teatr i

Film”. Organizatorami Tygodnia
Profilaktyki byli Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi
im. Marii Konopnickiej w Szamotułach i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń sądu w sprawach rodzinnych i
nieletnich przy Sądzie Rejonowym
w Szamotułach, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli;
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Prezes Sądu Okręgowego w
Poznaniu i Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.
Celami Tygodnia Profilaktyki
były promowanie mody na życie
bez uzależnień, propagowanie prospołecznych postaw, zapobieganie
zachowaniom aspołecznym, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, propagowanie idei twórczej
profilaktyki poprzez działania teatralne,
a
także
powołanie
PaTPORTU w Szkole Podstawowej
nr 2 w Szamotułach i promocja
działań Programu PaT w powiecie

szamotulskim wśród młodzieży,
nauczycieli, kuratorów i dyrektorów szkół oraz władz samorządowych.
Tydzień Profilaktyki został
przeprowadzony przez autora
programu PaT i społecznego doradcę Rzecznika Praw Dziecka w
Warszawie Grzegorza Jacha.
Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z ekspertem programu
PaT Agnieszką Nowaczyk, pedagogiem szkolnym Magdaleną Wojciechowską oraz dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 2 Małgorzatą Jagiełłowicz. Swoją pomocą służyli
również kuratorzy Alicja Kałużyńska, Iwona Januszak oraz aplikant
kuratorski Łukasz Kulski. Przez
cały tydzień byliśmy aktywni profilaktycznie, a tym samym ukazaliśmy młodym odbiorcom, jak ważny
jest drugi człowiek; autor programu
PaT
przygotował spektakl
„Sekret”, który otworzył nam
oczy na teatr.
13 listopada w auli SP2 w Szamotułach odbył się casting do
wspomnianego spektaklu. Podczas

Grzegorz Jach.
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Przy mikrofonie dyrektor szkoły
Małgorzata Jagiełłowicz.

Publiczność szkolna.
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Radosna młodzież.

castingu uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności teatralne,
jak również skorzystać z porad p.
Grzegorza Jacha dotyczących gry
aktorskiej. Tego dnia zostały przydzielone role oraz rozpoczęła się
praca nad przedstawieniem, połączona z edukacją i zabawą. Uczniowie zostali wprowadzeni do programu edukacyjno – profilaktycznego.
Wsparcia młodym aktorom podczas
wytężonej pracy dodawała młodzież z szamotulskiej grupy PaT.
Dwa dni później, 15 listopada,
dzięki
uprzejmości
dyrektora
SZOK-u Piotra Michalaka uczniowie mogli po raz pierwszy przedstawić owoc swojej pracy – w kinie
Halszka pokazując przedpremierowy spektakl „SEKRET” dla rodziców oraz nauczycieli szkoły. Była
to pouczająca, a zarazem wzruszająca lekcja dla widzów. Pan Grzegorz Jach poruszył ważne tematy
dotyczących znaczenia życia i
związanych z nim wartości. Razem
z młodymi aktorami udział w spektaklu wzięli Dyrektorzy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Szamotułach
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Małgorzata Jagiełłowicz, Sławomir
Dyzert oraz nauczyciele Paulina
Pękosz i Krzysztof Dyzert. Wszyscy wspólnie spotkali się na scenie,
by móc uświadamiać młodych i
dorosłych o konsekwencjach zażywania narkotyków i braku zainteresowania drugim człowiekiem, braku wsparcia i pędu życia wyłącznie
za karierą.
Następnego dnia, 16 listopada,
dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Muzycznej Olgi Siejna – Bernady gościliśmy na Gali Finałowej,
podczas której odbyło się podsumowanie Tygodnia Profilaktyki, premiera spektaklu „SEKRET” oraz
został powołany PaTPORT w
Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach.
Przyznajemy, iż był to intensywny tydzień. Cały ten czas toczył
się wokół młodych ludzi, to właśnie
z nimi zostało stworzone wspólne
dzieło, jakim są twórcze działania
poprzez teatr. Młodzież pokazała
swoim rówieśnikom, rodzicom,
nauczycielom,
przedstawicielom
instytucji, że można bawić się bez
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używek. Wspólny śpiew, zabawa,
gra aktorska zjednoczyła młodzież
przypominając jak ważne są słowa:
„kocham Cię”, „jesteś ważny”,
„bądź dzielny”, „możesz na mnie
liczyć”. Był to niezwykły czas i
wspaniała lekcja profilaktyki dla
młodzieży, która dowiedziała się
jak ważne i skuteczne mogą być
wspólne działania.
„JESTEŚCIE PANAMI
ŚWIATA!”
Profilaktyka w powiecie szamotulskim, jak mawia Pan Grzegorz
Jach, to nie fikcja, a przede wszystkim działanie, praca z młodzieżą i
promowanie mody na życie bez
uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej.
Magdalena Wojciechowska
Agnieszka Nowaczyk
nauczycielki SP-2
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XXIV RAJD
NIEPODLEGŁOŚCI
ZA NAMI
100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Marii Konopnickiej w
Szamotułach uczciła w niedzielę 11
listopada, goszcząc około 330 turystów na mecie XXIV Rajdu Niepodległości,
organizowanego
wspólnie z szamotulskim oddziałem
PTTK. Patronat nad organizacją
imprezy objął Starosta Szamotulski

i Burmistrz MiG Szamotuły.
Na mecie rajdu na turystów
czekały kawa, herbata, pyszna grochówka i zupa pomidorowa. Atrakcją były rogale marcińskie. Gospodarze przygotowali ognisko i zapewnili uczestnikom udział w konkursach – rozgrywanych w 2-3 grupach wiekowych. Zainteresowani
mogli wziąć udział w konkursach:
1/. wiedzy o walorach turystycznokulturowych Regionu Szamotulskiego. 2/. Piosenki żołnierskiej i
patriotycznej. 3/. Plastycznym pt. A
TO POLSKA
WŁAŚNIE. 4/.
Rekreacyjno-

Przed szkołą.

przygotowany pod kierunkiem p.
Joanny Tuszyńskej.
Spośród uczniów naszej szkoły
w rajdzie wzięło udział 17 turystów.
Pod opieką nauczycieli: Krystyny
Izydor i Moniki Paluch już w sobotę wieczorem przebyli trasę około 8
km. Trasa była trudna, ale bezpieczna. Poruszali się we mgle szlakami
wokół Szamotuł. Po drodze odwiedzili groby powstańców na miejscowym cmentarzu, gdzie, w podniosłej atmosferze, na stulecie niepodległości turyści z SP2 zapalili 100

Wspólny marsz.

sprawnościowych.
Konkursy cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Wszyscy
uczestnicy rajdu chętnie siedzieli
przy ognisku, gdzie wspólnie z
dyrekcją szkoły, p. A. Hoffmannem, nauczycielami śpiewali pieśni patriotyczne przy dźwiękach
gitary. O godz. 12.00 wszyscy
zebrani na boisku szkolnym uroczyście, przy akompaniamencie
gitary, odśpiewali hymn Polski.
Następnie dziewczęta z klasy 7b i
8a zatańczyły taniec z flagami,

zniczy.
W niedzielę pod kierunkiem
Anny Sałajczyk uczniowie brali
udział w trasie po Szamotułach,
mającej charakter gry miejskiej.
Pogoda dopisała i humory również.
Wszyscy uczestnicy rajdu pod kierunkiem swoich opiekunów wrócili
bezpiecznie do swoich domów.
Krystyna Izydor
nauczycielka SP-2

Wspólne ognisko.
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Najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia 2018
zdrowia, szczęścia, radości,
ciepłej rodzinnej atmosfery;
a na kolejny Nowy Rok
realizacji marzeń i zamierzeń
wszystkim czytelnikom
spotykającym się na łamach
Wieści Światowych

ŻYCZY
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. M. Konopnickiej w Szamotułach

Małgorzata Jagiełłowicz
Dr n.med. Marzena Binczycka-Anholcer

Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej
specjalista w zakresie zdrowia publicznego, geriatria
pracownik nauki w Katedrze Nauk Społecznych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Gabinet prywatny:
ul. J.Porazińskie 10, Poznań
tel. 605075646, 695880717

wizyty domowe
str. 68
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Śmieci w
ogrodzie działkowym
Ogrody działkowe zwłaszcza w
sezonie są miejscem, w którym
wypoczywa wiele osób. Pobyt dużych skupisk ludności nierozerwalnie związany jest z powstawaniem i
gromadzeniem odpadów komunalnych, zwanych potocznie śmieciami. Muszą one być systematycznie
wywożone z terenów ogrodów
działkowych, by nie powodować
zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych.
Wywóz odpadów komunalnych
generuje koszty, które muszą ponosić działkowcy. Obowiązek ten
wynika z zapisów ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nałożyła na gminy odpowiedzialność za zapewnie czystości i
porządku na swoim terenie i określiła warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.
Różne gminy w różny sposób
wykonywały swoje zadania w tym
zakresie. Niektóre połączyły swoje
działania tworząc związki międzygminne, których przykładem jest
m.in. poznański GOAP. Inne rozwiązywały problem odbioru odpadów samodzielnie. W konsekwencji
powstały bardzo różne sposoby
odbioru odpadów, a co za tym idzie
mocno różniące się opłaty narzucane przez gminy na działkowców.
I tu pojawił się problem, ile za
wywóz odpadów powinni właściwie płacić działkowcy z rodzinnych
ogrodów działkowych. Wielu działkowców uważa nadal, że obciążanie ich opłatami za wywóz śmieci z
terenu ogrodów działkowych jest
niesprawiedliwe, bo będąc mieszkańcami gminy płacą za wywóz
śmieci w swoich miejscach zamieszkania. Zatem płacąc w ogrodzie są podwójnie opodatkowani.

Dr inż. Zdzisław Śliwa
Ukończył Wydział Chemii i
Fizyki Technicznej w Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie uzyskując tytuł mgr inż. chemika.
Przez ponad 30 lat był wykładowcą, a po obronie pracy doktorskiej adiunktem, następnie szefem
Wydziału Naukowo-Badawczego i
dyrektorem Instytutu Nauk Podstawowych w poznańskiej uczelni wojskowej.
Obecnie prowadzi wykłady w
Wyższej Szkole Logistyki i w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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 konkursu
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku”.
Od 2009 r. pełni funkcję prezesa
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, a w 2015r. Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
powierzył mu funkcję wiceprezesa
PZD.
(dop.red.)

Nr 12 (76) Wieści Światowe 01 grudnia 2018 r.

Wielu działkowców bulwersował
też fakt, że opłaty są bardzo różne.
Znane są przykłady ogrodów graniczących ze sobą, z tą różnicą, że
jeden jest usytuowany na terenie
jednej a drugi na terenie innej gminy. Ci pierwsi (w ramach GOAP)
muszą płacić 96 zl rocznie od działki za śmieci segregowane, a drudzy
tylko 30 zł.
Znane są też przypadki, że
niektóre gminy nie obciążały
ogrodów kosztami wywozu odpadów.
Zmiany prawa zachodzące w
ostatnich latach wprowadziły tzw.
opłatę ryczałtową, którą musiał
płacić użytkownik działki rocznie,
bez względu na okres użytkowania
działki. Ogrody musiały wpłacać
do gminy zaliczki w każdym miesiącu, chociaż zimą śmieci w ogrodzie nie powstawały, lub powstawały w niewielkiej ilości. …….
Wiele podmiotów zainteresowanych problemem, w tym działkowcy wnosili do Ministerstwa
Środowiska o zmiany w obowiązującej ustawie. W ich efekcie
Ministerstwo przystąpiło do prac
nad nowelizacją ustawy, przygotowało projekt zmian oraz zwróciło
się o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Warto dodać,
że Krajowy Zarząd PZD, a w ślad
za nim także inne organy PZD zajęły w tej sprawie stanowiska.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu, celem nowelizacji jest
uproszczenie i ujednolicenie systemów gospodarowania odpadami,
zwiększenie kontroli nad sposobem
gospodarowania odpadami i poziomu selektywnego zbierania i recyklingu. Projekt zakłada także istotne zmiany w zakresie gospodarki
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A latem na działkach wypoczywać można całymi rodzinami...

odpadami w ROD. Najważniejsze z
proponowanych zmian oznaczają,
że:
1) odbiór śmieci z ogrodów będzie
odbywał się na podstawie deklaracji
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym,
ROD nie będą już mogły indywidualnie zlecać wywozu śmieci prywatnym firmom. Nie będzie też obowiązywał system ryczałtowy opłat
za wywóz odpadów;
2) zarządy ROD będą musiały składać deklarację „śmieciową”, w której
zaznaczą
pojemność
(ewentualnie liczbę) pojemników/
worków do wywiezienia z terenu
ROD, następnie mnożyć ją przez
częstotliwość wywozu śmieci w
miesiącu i mnożyć przez stawkę
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opłaty za pojemnik w określonej
pojemności. W ten sposób będzie
wyliczana miesięczna opłata za
wywóz śmieci;
3) rada gminy zwolni z części opłaty za wywóz śmieci właściciela
nieruchomości, w tym ROD, który
zagospodarowuje bioodpady w
przydomowym
kompostowniku
Informację dotyczącą posiadanych
kompostowników, zarząd ROD
będzie podawał w deklaracji
„śmieciowej”;
4) w przypadku niedopełnienia
przez ROD selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, podmiot
odbierający odpady będzie przyjmował je jako zmieszane i informował o tym gminę. Na podstawie
powiadomienia w drodze decyzji
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określi ona wysokość opłaty tak jak
za śmieci zmieszane. Stawka opłaty
za śmieci zmieszane będzie 4 –
krotnie wyższa niż za segregowane.
Analizując proponowane zmiany można stwierdzić, że idą one w
pożądanym kierunku. Należy mieć
tylko nadzieję, że ustawodawca
zdąży uchwalić ustawę jeszcze
przed walnymi zebraniami w ROD,
by móc uchwalić właściwe koszty
wywozu odpadów. Tymczasem
należy śledzić proces legislacyjny
oraz prace podejmowane w gminie,
które będą nowelizować obowiązujące Regulaminy wywozu odpadów
komunalnych.
dr Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu
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Policji są niedopuszczalnie.

Komunikat MSWiA
ws. kontroli w Suwałkach
skich policjantów jest zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Wypełniając swój ustawowy
obowiązek, Policja zawsze stoi na
straży prawa, wobec którego wszyscy są równi. Policja jest apolityczna i ma swoje zadania, które jest
zobowiązana wykonywać. Komendant Główny Policji zapowiedział,
że sytuacje, w których przełożeni
zlecają policjantom jakiekolwiek
Podstawowym zadaniem pol- działania niewynikające z zadań

Minister Joachim Brudziński
zapoznał się z wynikami kontroli
przeprowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Szef MSWiA polecił
gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi zapoznanie kadry kierowniczej Policji z wnioskami płynącymi z kontroli.

Chodzi zwłaszcza o działania
wykraczające poza ustawowe
obowiązki Policji w kontaktach
oraz współpracy z osobami pełniącymi funkcje publiczne, takimi jak parlamentarzyści, czy samorządowcy wszelkich szczebli i
różnych opcji politycznych. Wobec
przełożonych wydających funkcjonariuszom polecenia wykraczające
poza ustawowe obowiązki Policji
będą wyciągane konsekwencje
służbowe.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Dzięki wsparciu z NFOŚiGW
Zakłady Azotowe „Puławy”
ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu
Zapobieganie emisji tlenków
azotu (NOx) ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Substancje znajdujące się w spalinach
oddziałują bowiem niekorzystnie
na ekosystemy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, tworząc
smog w połączeniu z innymi szkodliwymi związkami i pyłami.
Udostępnienie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej ponad 50
mln zł niskooprocentowanej pożyczki
Zakładom Azotowym
„Puławy” pozwoli zadbać o stan
powietrza nie tylko w zachodniej
części województwa lubelskiego.
Umowa – regulująca przekazanie przez NFOŚiGW finansowego
wsparcia dla Zakładów Azotowych
„Puławy” SA (Grupa Azoty) na
realizację projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w
celu redukcji emisji NOx – została
podpisana
przez
Wiceprezesa
NFOŚiGW Artura Michalskiego
oraz Prezesa GA ZA Puławy SA
Krzysztofa Bednarza. Preferencyjna

pożyczka udzielona beneficjentowi
ze środków własnych NFOŚIGW
wyniesie 52 500 000 zł. Beneficjent
zaangażuje również środki własne
w wysokości 31 627 900 zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 84 127 900 zł.
W ramach inwestycji zostanie
wykonana kompleksowa modernizacja wspomnianego wyżej kotła,
która zapewni zmniejszenie emisji
tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/mu3 z wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu
(SCR). Instalacja ma być przystosowana do dalszej redukcji NOx do
poziomu 50 mg/mu3. W procesie
SCR do strumienia spalin dozuje się
reagent, a powstała mieszanina
przepływa przez reaktor zaopatrzony w katalizator. W procesie tym
tlenki azotu są redukowane do azotu cząsteczkowego.
Dodatkowo w ramach projektu
przewiduje się wdrożenie systemów
pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz
powietrza do kotła, co pozwoli na
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pierwotną redukcję emisji. W zakres prac wejdą: modernizacja części ciśnieniowej kotła wraz z podgrzewaczem wody i przegrzewaczami pary, modernizacja układów
obiegu powietrza i spalin wraz z
palnikami, dyszami oraz obrotowymi podgrzewaczami powietrza,
zabudowa reaktora katalitycznego,
instalacja kompletnego układu dozowania reagenta, modernizacja
odpylacza oraz wymiana wentylatorów sztucznego ciągu.
Dzięki modernizacji kotła parowego zostanie osiągnięte ograniczenie emisji tlenków azotu o 287 Mg/
rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/
rok). Ten efekt ekologiczny ma być
osiągnięty do końca czerwca 2021
r.
Projekt, poza wymienionymi
kwestiami technicznymi, przewiduje także zwiększenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa poprzez
odpowiednie działania edukacyjne.
W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą
konferencje i prelekcje dla grup, a
następnie instalacja udostępniona
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zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania inwestycyjnego spowoduje nie tylko redukcję
emisji NOx, lecz będzie zarazem
swoistą „lekcją poglądową” pokazującą, jak wielkie przedsiębiorstwo
w branży chemicznej może harmonijnie koegzystować ze środowi-

skiem naturalnym.
czędnej gospodarki, Część 1) ENiskooprocentowana pożyczka KUMULATOR – Ekologiczny Akudla Zakładów Azotowych „Puławy” mulator dla Przemysłu.
zostanie
udostępniona
przez
NFOŚiGW ze środków krajowych
Sławomir Kmiecik
w ramach programu priorytetowego
NFOŚiGW
pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosz-

Drodzy Działkowcy
Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą Wam
wiele radości – wspólnie spędzonego czasu,
rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle optymizmu,

by nie skończył się
przez cały zbliżający się rok.

Życzę Wam,
abyście to Boże Narodzenie spędzili w atmosferze

miłości i wzajemnego zrozumienia.
Wesołych Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku
życzy
Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu
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Ciąg dalszy ze s.1
Od naszej korespondentki z Australii

przez pracodawców. Nie dotyczy to
jednak tylko miejsc pracy. Ludzie
spotykają się również na innych
płaszczyznach – na przykład:
Klub Seniora, Klub Książki, grupa
koleżanek, członkowie rodziny
itd. W ten sposób zaznacza się
wzajemny szacunek, podsumowuje
się miniony rok, życzy się Wesona niektóre z tych pytań.
łych Świąt (Merry Christmas) i
obdarowuje się nawzajem drobnyOznaki zbliżających się Świąt mi prezentami.
Bożego Narodzenia (Christmas)
można zauważyć już na początku
W okresie przedświątecznym
listopada czyli zaraz po zakończe- często słyszy się pytania: „Have
niu wyścigów konnych (Spring you done your Christmas shopRacing Festival). Dotyczy to przede ping?” (Czy zrobiłeś już zakupy
wszystkim centrów handlowych, świąteczne?), What are you doing
które przypominają, nam, że zbliża- for Christmas? (Jak spędzasz święją się święta i trzeba robić zakupy, ta?).
czyli mnóstwo prezentów.
Przyznam, że są to pytania zasmucające (przynajmniej w moim
Jednocześnie zaczyna się se- odczuciu) w przypadku kiedy ma
zon
spotkań
towarzy- się tutaj mało rodziny, albo nie ma
skich (Christmas parties). Takie się nikogo. Mam tu na myśli główspotkania często organizowane są i fundowane w
całości lub częściowo

Merry Christmas
W czasie kiedy przyjechałam
do Australii, a było to wiele lat
temu, miałam uczucie, że nie da
się przeżyć świat Bożego Narodzenia w lecie. Po prostu nie mogłam
sobie tego wyobrazić.
Od tamtej pory przeżyłam już
wiele takich świat, ale jestem pytana jak wyglądają święta w Australii
i chodzi tu o to, że wtedy tu
jest lato.
Czy macie choinkę? Jaka to
choinka? Jakie są wtedy temperatury? Czy macie gwiazdora? Co jecie? Pytań jest mnóstwo.
Pomyślałam więc, że teraz,
kiedy zbliżają się kolejne święta napiszę odpowiadając chociaż

Choinka sosnowa, ozdoby- płatki śniegu wyjopkonane są przez Hanie Sakowicz z Sydney.
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Christmas outings- spotkania przedświąteczne.
nie imigrantów, chociaż tu urodzeni, też mogą się znaleźć w takiej
sytuacji.
Dekoracje świąteczne w domach można zobaczyć już na początku grudnia. A dodam, że dzień
pierwszy grudnia podawany jest
tutaj jako data kiedy należy udekorować dom na święta. Oprócz choinki I innych dekoracji wewnątrz,
dekorowane są również domy na
zewnątrz. Wtedy wśród światełek, poruszających się figurek i
muzyki można poczuć się jak w
bajce. Niektóre domy stają do konkursów. Ludzie przychodzący oglądają te cuda i wrzucają pieniądze do
puszek na rzecz jakieś organizacji
charytatywnej wybranej przez właściciela udekorowanego domu.
Swego czasu, ku naszemu zaskoczeniu zauważyliśmy, że wtedy
kiedy my dopiero zaczynamy cieszyć się choinką Australijczycy już
sprzątają swoje dekoracje. No bo
jeśli mieli sosnową choinkę (jodeł
ani świerków tu nie ma) od początku grudnia to po czterech tygodniach ona może być już do wyrzucenia. No ale nie dotyczy to tylko
żywych choinek. Wszystkie dekoracje zdejmowane są zaraz po świętach.
Interesującą dekoracją w domach australijskich są kartki świą-
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teczne zawieszane na specjalnym
sznurku ze spinaczami albo ustawione na obudowie kominka czy w
innym widocznym miejscu. Kartki
świąteczne są nie tylko wysyłane,
ale również wręczane tak jak prezenty.
Po latach, my Polacy też zaczęliśmy to robić, bo są takie oczekiwania od bliższych sąsiadów czy
współpracowników.
Przyjęliśmy też wiele innych
zwyczajów. Wcześniej wspomniane
Christmas parties, Christmas lunch
z indykiem lub owocami morza.
Nowe zwyczaje przyjęliśmy, a
podstawowe nasze stare zwyczaje utrzymaliśmy; jak na przykład:
Wigilia
Bożego
Narodzenia
(Christmas Eve). Nie ważne jak jest
gorąco, a może być nawet ponad
40oC– nasze tradycyjne potrawy
muszą być na stole wigilijnym.
Na pierwszą gwiazdkę na niebie
nie czekamy, bo musielibyśmy czekać aż do około godziny 2200, a o
tej godzinie zaczyna się już pasterka.
Ale w każdym polskim domu
może być inaczej. A zależne jest to
z jakiego regionu Polski pochodzimy, jakie tradycje wynieśliśmy z
domu i co przyjęliśmy z australijskiej kultury czy od naszych polskich przyjaciół w Australii.
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Ale tradycyjnie to mamy:
barszcz czerwony, pierogi, sałatkę
jarzynową, śledzie, kapustę z grochem, karpia, oraz inne ryby dostępne w Australii, są też makówki,
kutie, sernik, makowiec i piernik.
Australijskim akcentem są popularne krewetki.
A teraz powiem jak to było z
karpiem w Australii. Otóż, karp
został sprowadzony z Europy i teraz
jest tutaj traktowany jako szkodnik,
nie jest hodowany. Jest nielubiany I
w ogóle niedoceniany przez Australijczyków. Poza tym, smak karpia
ma opinię nienajlepszą; mówi się,
że karp ma smak mułu.
Jest kilka sklepów, które sprzedają karpie przed świętami, ale
znam też jeden, który ma karpie
przez cały rok.
Lata temu trudno było o karpia,
a jak był to nie był smaczny.
Polacy na ogół dają sobie prezenty w dniu Wigilii. Tam gdzie są
dzieci
przychodzi znany
nam Święty Mikołaj nazywany Santa od Santa Claus.
Australijczycy i nie-Polacy obdarowują się prezentami również w
pierwszy dzień świąt. Dzieci dostają prezenty z samego rana, w skarpecie, a dorośli wręczają sobie podczas lunchu. Prezenty są również
wysyłane pocztą.
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Święta zimowe w pełni lata, na plaży
nad pięknym ciepłym morzem.

W rodzinach mieszanych na
ogół święta celebruje się w polskim
domu w Wigilię , a w nie-polskim
domu w pierwszy dzień świąt.
Australijski posiłek świąteczny (Christmas lunch) składa się na
ogół z pieczonego indyka, z wędzonej pieczonej z goździkami i glazurą pomarańczową szynki – I christmas pudding (ciasto z suszem owocowym, przyprawami korzennymi I
brandy. Jest ono gotowane w wodzie zawinięte w kawałek płótna).
Już pewnie dawno zauważyli-

ście, że do tej pory tylko raz była
wzmianka o kościele. Rzeczywiście
mało się mówi o faktycznym znaczeniu świąt Bożego Narodzenia,
ale Ci którzy chcą święta przeżywać religijnie to idą do kościoła.
Polacy mają wybór pójścia do kościoła polskiego, czyli do wypożyczonego tylko na polską mszę innego kościoła albo mogą pójść do
australijskiego kościoła. Pewnie są i
tacy, którzy idą na msze w innych
językach, zwłaszcza jeśli mają w
rodzinie osobę innej narodowości.
Po zwariowanym okresie przed-
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świątecznym i świątecznym, dla
wielu przychodzi czas wypoczynku.
Oczywiście, w czasie świat wiele zakładów pracy zamyka się i
pracownicy dostają wtedy przymusowy urlop. Dla jednych jest to
wspaniała rzecz, bo zawsze mają
święta wolne. Natomiast dla tych,
którzy chcą odwiedzać rodzinę za
granicą w okresie polskiego lata to
jest to problem, bo urlop wykorzystany mają w okresie australijskiego lata.
Niektórzy wyjeżdżają na święta
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i spędzają je w ośrodkach wypoczynkowych (resorts ) lub nawet na
campingach.
Natomiast na Sylwestra chodzimy do restauracji, które w ciągu
roku wynajmowane są na wesela
lub bale.
Jest stosunkowo mało imprez w
prywatnych domach. Ludzie jadą
do miasta oglądać spektakularne
pokazy sztucznych ogni lub na pla-
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że.
Po świętach i sylwestrze nastaje
okres spokoju. Nawet jak się nie
jest na urlopie to też odczuwa się
pewną ulgę. Nawet ruch na drogach jest mniejszy, bo mało ludzi
jeździ do pracy i nie odwozi się
dzieci do szkół.
Widzimy więc, że do wszystkiego można się przyzwyczaić,
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zwłaszcza jak nie ma się innego
wyjścia.
I tym miłym akcentem, życzę
wszystkim Czytelnikom Wieści
Światowych Merry Christmas, czyli
Wesołych Świat.
Anna Tomala
Melbourne
Australia
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Ciąg dalszy ze s.1
Od naszej korespondentki z Australii

Albert Park
W niedzielę 18/11/18 , w Melbourne (Albert Park) odbył się Piknik Polonii.
Organizatorem pikniku była
Lucyna Bąk, która prowadzi grupę
FB Polonia Melbourne (Polacy w
Melbourne Australia). Grupa założona była w listopadzie 2007 i liczy

spotkać się na żywo.
I też z każdym rokiem powstaje
coraz więcej przyjaźni, które owocują działalnością społeczną
w różnych przedsięwzięciach polonijnych.
Przykładowo, w w minionych
dniach braliśmy udział w Festiwalu
Filmów Polskich, czyli Polskim
Festiwalu na Federation Square
(prezentacja polskiej kultury i biznesu), a teraz przygotowujemy
finał WOŚP.

sobie już ponad 6600 członków z
Melbourne, oraz innych stron Australii i z zagranicy. Grupa ma na
celu jednoczenie Polaków poprzez
wymianę informacji i wzajemną
pomoc.
Przez dwa dni przed piknikiem i
Dzięki takim piknikom człon- rano, w dniu pikniku była bardzo
kowie
mogą

Dzieci też mogą mieć różne zajęcia i przyjemnie spędzać czas.
Stół na pikniku.

nieprzyjemna
pogoda - wiatr,
deszcz zimno, a
w górach padał
śnieg.
Prawdopodobnie z tego
powodu, w tym
roku było stosunkowo mało ludzi,
ale jak widać, po
południu pogoda
była jak na zamówienie i wszyscy
spędziliśmy miło
czas na łonie
przyrody.
Anna Tomala
Melbourne
Australia
Na pikniki przychodzi się całymi rodzinami, i są też wspólne zdjęcia.
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