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OSTRÓDA
2019
Zakończyła się piąta edycja
Wystawy Maszyn Rolniczych
MAZURSKIE AGRO SHOW
OSTRÓDA. Impreza odbyła się 9
-10 lutego na terenie Expo Mazury w Ostródzie.
Po raz kolejny wystawa w
Ostródzie przyciągnęła tysiące rolników. Luty nie jest okresem
wzmożonych prac polowych, a zatem rolnicy w większym stopniu
mogą pozwolić sobie na odwiedziny tego typu imprezy. Dla producentów i dystrybutorów maszyn to
doskonała okazja, by jeszcze przed
rozpoczęciem sezonu zaprezentować aktualna ofertę maszyn i urządzeń rolniczych. Tak też było w
Ostródzie, gdzie producenci oraz
regionalni dystrybutorzy zaprezentowali wszystkie czołowe krajowe i
zagraniczne marki maszyn. Nie
zabrakło także producentów nawozów, pasz, budynków inwentarskich, środków ochrony roślin i
innych firm z szeroko pojętej branży rolniczej.
W sumie zaprezentowało się
236 firm. Powierzchnia na jakiej
prezentowały swoje oferty była już
znaczenie większa niż w 2018 roku.
Dzięki możliwości zagospodarowania pod stoiska hali nr 4 tegoroczna
powierzchnia ekspozycji wyniosła
niemal 20 tys. m2, co stanowi prawie 12 % więcej niż rok wcześniej.

Mazurskie AGRO SHOW jest rozpoczęciem sezonu, bo jest to pierwsza wystawa jaką organizujemy w
roku. Myślę, że spokojnie możemy
powiedzieć, że jest to także rozpoczęcie sezonu dla tysięcy rolników,
którzy przyjeżdżają na tą imprezę. Z
roku na rok widzimy jak wystawa
się rozwija. Cieszymy się, że jest tak
dobrze przyjmowana przez przedsiębiorców z regionu i rolników z
tej części kraju. W tym roku mieliśmy znaczenie więcej zgłoszeń na
wystawę niż jest powierzchni do
zagospodarowania. Mam nadzieję,
że ci którym udało się zaprezentować w Ostródzie są usatysfakcjonowani i że będzie to również dla nich
dobry początek sezonu. Wystawę
odwiedziło bowiem 42 120 osób.” mówi Michał Spaczyński wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Pierwszego dnia wystawy imprezę odwiedził Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof
Ardanowski. Pan Minister spędził
w Ostródzie intensywny dzień: najpierw spotkał się z dziennikarzami
na konferencji prasowej, gdzie mówił między innych o znaczeniu odpowiedzialnych i przemyślanych
inwestycji w gospodarstwach rolnych, o planach powołania giełdy
towarowej oraz innych bieżących
kwestiach, nad którymi pracuje
Ministerstwo. Następnie Minister
zwiedził ekspozycję wraz z delega„Dla nas, jako organizatora, cją gości reprezentujących lokalne

władze i agendy rządowe.
Wystawa to również miejsce
gdzie rolnicy mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy. Tym razem mogli to zrobić podczas pokazów udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz pokazu odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej organizowanych przez
Oddział Terenowy KRUS. Pokazy
odbywały się w oba dni trwania
wystawy.
Tradycyjnie już na wystawie
obecna była ekipa TVP, a efekty jej
pracy można było zobaczyć w Magazynie Tydzień, który realizowany
był podczas imprezy. Zrealizowano
również Magazyn Rolniczy.
„Dziękujemy wszystkim, którzy
odwiedzili naszą wystawę w tym
roku. Rolnicy z regionu, którzy tak
licznie przybywają na Mazurskie
AGRO SHOW utwierdzają nas w
przeświadczeniu, że region Warmii
i Mazur zasługuje na w pełni profesjonalną wystawę rolniczą. Dziękujemy też firmom za fachowe podejście i wzorowe przygotowanie
eskpozycji. Tym samym zapraszamy
wszystkich na nasze kolejne wydarzenia: Zielone AGRO SHOW w
Ułężu (w woj. lubelskim) 25-26
maja i AGRO SHOW w Bednarach,
które w tym roku odbywać się będzie w dniach 19-22 września.”-podsumowuje Michał Spaczyński
wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Aktualności dotyczące Mazurskiego AGRO SHOW i innych wydarzeń organizowanych przez PIGMIUR można znaleźć na stronach:
www.agroshow.pl
www.pigmiur.pl
na facebooku:
https://www.facebook.com/AGROCiąg dalszy s.37
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Od naszej korespondentki z Francji

VIVEZ NATURE
Paryż 2019
się w hali wystawowej Grande Halle de la Villette w Paryżu w dniach
25 – 28 stycznia 2019 r. Była to
już 49. edycja tej wystawy organizowanej przez SPAS (instytucje
specjalizującą się w organizacji
wystaw).
W wystawie uczestniczyli między innymi producenci naturalnej
żywności. Można było nabyć znakomite włoskie sery, wina, zioła,
herbatki ziołowe, miód i produkty
pszczele, produkty spożywcze bogate w białko dla wegetarian, produkty znane jako superfoods oraz
bogate w substancje odżywcze nasiona i olej z konopi przeznaczone
do konsumpcji.
Na wystawie produktów natu-

ralnych zawsze można zobaczyć
stoisko piekarnicze. I naprawdę
warto zakupić tutaj pieczywo. Do
wyrobu chleba producent używa
mąki produkowanej ekologicznie, z
ziarna mielonego tradycyjnie w
kamiennych żarnach poruszanych
mechanicznie na wolnych obrotach, co wpływa na jakość mąki.
Do mąki dodawana jest najlepszej
jakości woda, zakwas i nierafinowana sól morska. Tajemnica walorów smakowych polega na sposobie wyrobu, którym jest kilkugodzinne leżakowanie ciasta, pozwalające na wydobycie aromatu produktów. Niezmiernie ważne jest
dodanie zakwasu pozwalającego
nie tylko na wyrośnięcie ciasta, ale

też na usunięcie z mąki,
występującego w mące w
sposób naturalny (w skórce
ziarna), kwasu fitynowego,
powodującego po spożyciu
pogorszenie przyswajalności
soli mineralnych niezbędnych dla organizmu. Chleb
tak produkowany jest nie
tylko bardziej odżywczy, ale
też wyśmienity w smaku, toteż
wydawałoby się, że niczego już do
niego dodawać nie potrzeba. Konsumenci mogą wybierać pomiędzy
różnymi rodzajami chleba i pieczywa słodkiego, gdyż produkowane
są wyroby z różnych typów i rodzajów mąki pszennej, żytniej,
orkiszowej, gryczanej, komosy
ryżowej i innych.
Zwiedzający wystawę chętnie
nabywają także przyprawy ziołowe
produkowane bez użycia substancji
syntetycznych i bez pestycydów.
Różnią się one ponadto od tych
dostępnych w tradycyjnych sklepach tym, że nie są konserwowane
promieniowaniem jonizującym.
Z informacjami na temat kon-

Widok ogólny wystawy.
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Produkty do ochrony przed elektroskażeniem.

Stoisko jednego z terapeutów.
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Stoiska z pieczywem.

serwowania żywności można zapoznać się na stronie internetowej:
https://portal.bioslone.pl/obalaniemitow/konserwowanie-zywnosci.
Zioła niekonserwowane przez
jonizowanie są korzystniejsze dla
zdrowia. Wybór w przyprawach ziołowych jest ogromny i wszystkie zachwycają kolorami i formami, przypominając te, oglądane na straganach
dalekich krajów.
Powszechnie wiadomo, że zdrowie człowieka jest nieodłącznie zależne od jakości środowiska naturalnego.
Natomiast do świadomości ludzkiej
dociera powoli, że sposób żywienia
ludności w dużym stopniu wpływa na
zmiany w środowisku.
Organizacje społeczne mają tu
więc duże pole do popisu. I obfitość
informacji na ten temat dostępna była
właśnie na wystawie, m.in. na stoiskach księgarskich, a także na stoiskach propagujących zmianę w sposobie naszego wyżywienia. Badania
naukowe wykazały też, że żywność na
bazie produktów roślinnych lub z
przewagą takich produktów, oznacza

lepsze zdrowie dla ludzi; a także
mniejsze zatrucie środowiska naturalnego, co też jest bardzo korzystne dla
zdrowia. Przykładowo: 1/. Według
Międzynarodowej Organizacji Rolnictwa i Żywności (FAO) 14,5% emisji
dwutlenku węgla pochodzi z hodowli
zwierząt, a to z kolei jest więcej niż
udział transportu światowego. 2/. Hodowla bydła (która stale rośnie), spowodowała likwidację 80% powierzchni puszczy amazońskiej, wycinanej
pod uprawę paszy, głównie soi GMO
- Genetycznie Modyfikowane Organizmy, (po francusku - Organismes Génétiquement Modifiés, czyli OGM) i z
przeznaczeniem na pastwiska. 3/. Produkcja mięsa jest wielokrotnie kosztowniejsza niż produkcja roślinna i
wymaga większego zużycia wody i
innych środków. 4/. Na warsztatach
kulinarnych podczas wystawy pokazano w jaki sposób należy odżywiać
się zdrowo, i poznać skład produktów
roślinnych z umiejętnością przygotowywania smacznych posiłków wegetariańskich, co jest łatwe w realizacji.
Zmiana sposobu żywienia to mały
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wkład każdego mieszkańca ziemi w
poprawę własnego zdrowia i stanu
środowiska naturalnego w którym
wszyscy żyjemy.
Pięknie wyglądało też stoisko z
wyrobami odzieżowymi z naturalnych
materiałów, takich jak wełna i bawełna organik. Zaskakuje widok wyrobów z włókien pokrzywy. Nie chodzi
tu jednak o naszą rodzimą pokrzywę,
lecz pokrzywę Girardinia diversifolia
(pokrzywa himalajska), dziko rosnąca
w Nepalu w lasach lub w górach powyżej 1500 m. Jej włókna są cienkie,
lecz bardzo wytrzymałe. Należą do
jednych z najdłuższych w świecie
roślin, gdyż osiągają długość do 3
metrów. Są surowcem do produkcji
tkanin, które mają znakomite właściwości termoregulacyjne. Produkcja
tkanin z włókien pokrzywy himalajskiej jest wynikiem współpracy ze
stowarzyszeniem z Nepalu promującym rozwój regionu słabo rozwiniętego gospodarczo, a zamieszkałego
przez grupę etniczną Kulungs: https://
www.natural-ethics.fr/textile-d-ortie/
Jedno ze stoisk proponowało
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Stoisko z przyprawami ziołowymi.

odzież z tkanin produkowanych z włókien konopi, rośliny niemal całkiem
zapomnianej, choć dawniej była ona
powszechnie
uprawiana:
https://
przekroj.pl/nauka/konopie-roslinazbyt-uzyteczna-katarzyna-tyszkiewicz
-boraws
Producenci kosmetyków prezentowali interesujące artykuły do pielęgnacji skóry i leczenia problemów skórnych, z których godnymi polecenia
były wyroby na bazie mleka klaczy,
produkowane w Burgundii (Francja).
Wśród innych wystawców wyróżnić można było przedstawiciela biura
architektonicznego specjalizującego
się w budownictwie ekologicznym,
respektującego zasady zrównoważonego rozwoju, wykorzystującego materiały bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i oszczędne energetycznie:
www.biloba.archi
Podczas trwania wystawy istniała
możliwość uczestniczenia w wielu
konferencjach na tematy ekologiczne,
a także w warsztatach praktycznych
mających na celu zachęcenie mieszkańców aglomeracji paryskiej do
wzbogacenia pejzażu miejskiego przez
sadzenie drzew, kwiatów i innych

str. 6

roślin, tworzenia ogródków kwiatowych i warzywnych wykorzystując
wszystkie nadające się pod uprawę
miejsca.
Idea zazielenienia miast narodziła
się kilka lat temu, a dziś nosi nazwę
rolnictwa miejskiego i staje się coraz
bardziej popularna. Akcje upiększania
betonowych osiedli promowane są
przez władze miejskie Paryża, które
oferują bezpłatnie sadzonki drzew, a
nawet domki dla wróbli i owadów
pożytecznych w ramach programu
zachowania bioróżnorodności, tak
ważnej dla ekosystemów. Jest to
świetna inicjatywa zważywszy, że
pospolite dawniej wróble znikły z ulic
miast w całej Europie. Dbałość o środowisko naturalne należy też do zadań
licznych stowarzyszeń uczestniczących w tegorocznej wystawie, takich
jak
„La Sauge”, „Chez Basile”,”Savoir faire et découverte”, które
proponują zajęcia praktyczne w dziedzinie ogrodnictwa, samodzielnego
wyrobu produktów codziennego użytku, czy też recyklingu. Broszurki dostępne na stoiskach wystawowych
ułatwiają wybór spośród proponowanych zajęć szkoleniowych. Bardziej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

zainteresowani mogą zajrzeć na strony
internetowe:
http://
www.larecyclerie.com/ferme-urbaine/
lub
http://www.lasauge.fr/
oraz
https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/
nauka/1779830,1,miedzynarodowydzien-recyklingu-telefonowkomorkowych.read
Tegoroczna edycja wystawy połączona została z prezentacją kilkudziesięciu alternatywnych metod medycznych. Terapeuci, którzy nabyli swoje
umiejętności podczas szkoleń organizowanych przez instytucje specjalistyczne, rozpowszechniają wiedzę o
leczeniu opierającą się na tradycjach
europejskich, hinduskich, chińskich,
tybetańskich, mongolskich oraz tradycji indian Inca. Na wystawie spotkać
można było: mistrzów jogi, znawców
harmonizacji emocjonalnej, hipnotyzerów, specjalistów litoterapii, i wielu
innych bardzo interesujących specjalności.
Terapeuci stosujący te metody
wykorzystują mało jeszcze znany potencjał energetyczny i spirytualny
człowieka. Wychodzą oni z założenia,
że dla cieszenia się zdrowiem nie wy-
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Stoisko terapeuty z dziedziny psychologii (coaching).

Stoisko dla wegetarian.
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Stoisko naturoterapeutyczne.

Prezentacji soli
do kąpieli stóp.

starczy zlikwidować uciążliwe dla organizmu
objawy lekami, lecz należy wzmacniać odporność organizmu i zapewniać optymalne warunki dla zachowania tej odporności. W przypadku wystąpienia choroby idą przykładem
słynnego starożytnego lekarza, Hipokratesa,
który radził:
-„Jeśli chcesz być dobrym lekarzem, szukaj
przyczyny i lecz ją”.
- „Jeśli chcesz być lepszym lekarzem, szukaj
przyczyny tej przyczyny i lecz ją”.
- „Jeśli chcesz być znakomitym lekarzem,
szukaj przyczyny tej przyczyny i jej przyczyny .... i lecz ją”.
To podejście globalne do kwestii zdrowia
uwzględniające jego aspekt fizyczny, energetyczny i spirytualny, ściśle ze sobą związane,
wymaga czasu od terapeuty i chorego. Dobry
terapeuta poświęca więcej czasu osobie zwracającej się do niego po radę, dlatego może
lepiej poznać trapiący ją problem zdrowotny.
Może być uzupełnieniem ewentualnej terapii
alopatycznej lub metodą prewencyjną. To
stanowi wielką zaletę medycyny alternatywnej, docenianej przez wiele osób przybyłych
licznie na wystawę.
E.Pietruch
(Francja)
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Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
cz.27

Fot: E. Pietruch

Publikujemy już 27. 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:
NA
ZAKONCZENIE, cyt. „(…)
Zdawać mogłoby się, że kobiety o grupach krwi A1B Rh+ znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji
wobec kobiet mających inne grupy
krwi. Ale nie należy im tego zazdrościć, ponieważ i one często
przeżywają dramaty, jeśli są wydalaczami haptenów, a ich mężowie o
innych grupach krwi chorują pod-

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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czas współżycia. Ponadto grupa Hypotheses. Churchill Livingstone
krwi A1B nie daje żadnego zabez- of Edinburgh, London, New York,
pieczenia przed immunizacją anty- Philadelphia, San Francisco, Sydgenami innymi niż A, B, D, a ta- ney and Toronto. 1995; 45, 1: 9498.
kich antygenów jest wiele.
Wszystkie kobiety mogą zapobiegać konfliktowi serologicznemu 3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens
dobierając partnera o odpowiednio as a Possible Cause of Sudden
dobranej grupie krwi. Niezłym spo- Death of Previously Healthy
sobem jednoczesnego uniknięcia Adults and Infants and of Diseaskonfliktów serologicznych, zatruć es and Phenomena Linked to Tisciążowych oraz chorób hapteno- sue Ischemia". Medical Hypothewych jest dobór par rodzicielskich ses. Churchill Livingstone of Edino zgodnych grupach krwi i Rh, a burgh, London, New York, Philajeszcze lepszym sposobem jest do- delphia, San Francisco, Sydney and
bór par o zgodnych najsilniejszych Toronto. 1997; 49, 525-527.
antygenach. Pewne niezgodności są
dopuszczalne i można je określić na 4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Reapodstawie wyników badań antyge- son for the 'Fatal Vision' of the
Famous American Surgeon Jefnów i przeciwciał.
Przyroda, jak mi się wydaje, frey MacDonald" w: Tymieniecka
obdarza zarówno płeć żeńską, jak i A.T. (redaktor): „The origins of
męską, jednakową ilością osobni- life”. World Institute for Advanced
ków o zgodnych grupach krwi oraz
Rh. Załóżmy, że pewna liczba par mogły świadomie kojarzyć pary
dokonała doboru według zgodnych rodzicielskie odpowiednio dobrane
grup krwi oraz Rh. Z tych par uro- pod względem budowy chemicznej.
dziło się zdrowe potomstwo. Jeżeli
Należy pamiętać, że wprawdzie
jednak pary dobrać według rozmai- rzadko, ale zdarzają się rozmaite
tych grup krwi, pojawia się ryzyko błędy w badaniach krwi. Ponadto w
urodzenia potomstwa z ciąży kon- masowych badaniach nie wykrywa
fliktowej. Wyniki zestawiono w się rzadko występujących, ale siltabeli 7.
nych antygenów, dlatego pomimo
W profilaktyce chorób w wyni- formalnej zgodności grup krwi
ku chemicznego oddziaływania dawcy i biorcy, przed przetoczeorganizmów ludzkich należy ozna- niem krwi robi się tzw. próbę krzyczać grupy krwi oraz wydalane żową krwi dawcy i biorcy. Na podhapteny u wszystkich dzieci w wie- stawie wyników próby krzyżowej
ku szkolnym, aby w okresie rozwo- krwi można określić przydatność
ju dzieci je znały i w przyszłości krwi do przetoczenia. Taką samą
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Phenomenological Research and
Learning. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, London.
Analecta Husserliana LXVI, 349355. 2000.
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.)

próbę krzyżową krwi (w próbówce)
można przeprowadzić przed zawarciem małżeństwa, ponieważ dobrze
jest, jeśli krew małżonków nadaje
się do wzajemnego przetoczenia.
Przy zgodności najsilniejszych antygenów, unikając immunizacji
ludzkimi antygenami, dość skutecznie zapobiega się konfliktom serologicznym, zatruciom ciążowym i
chorobom haptenowym w małżeństwie.
Należy pamiętać, że cesarskie
cięcia, przerwania ciąży, skomplikowane porody, przetoczenia obcej
krwi mogą spowodować immuniza-
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cję niezbadanymi ludzkimi antygenami, a wtedy nawet przy zgodności grup krwi mogą zacząć się choroby wskutek wdychania haptenów
wydalanych z organizmów członków rodziny; wzrasta ryzyko ciąży
konfliktowej; zaczyna się szukanie
ratunku u lekarzy, znachorów i
uzdrowicieli. Można zapobiec wystąpieniu takiego błędnego koła.
Ostrzegam przed wyciąganiem

pochopnych wniosków, gdy zachodzi podejrzenie, że to ludzkie hapteny powodują chorobę bliskiej
osoby. Hapteny w powietrzu pochodzą także od zwierząt, roślin,
mikrobów i przedmiotów nasiąkniętych haptenami użytkowników.
Z przedmiotów produkowanych
przez przemysł chemiczny także
przenikają do powietrza substancje
o haptenowych właściwościach.
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Należy też pamiętać o haptenach
wydalanych przez grzyby pleśniowe na skórze i we wnetrzu organizmu.
Lekarz powinien rozpoznać
przyczyny chorób haptenowych w
środowisku chorego (w mieszkaniu,
w miejscu pracy), a nie w gabinecie
lekarskim.
Prawdą jest, że nie z każdej
pary o konfliktowych grupach krwi
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rodzą się dzieci z wadami wrodzonymi. Prawdę jest też, że nie każdą
parę o konfliktowych grupach krwi
dotykają choroby haptenowe. Jednak na podstawie wyników badań
krwi i potu można przewidzieć zagrożenie chorobami i zjawiskami
patologii społecznej. Na tej podstawie można też zapobiegać wielu
nieszczęściom.
W latach 1981 – 1994 zbadałem
kilkaset przypadków chorób i zjawisk, które mogły być powodowane
uczuleniem na ludzkie antygeny. W
75 przypadkach ustaliłem grupy
krwi obu osób: 1) sprawcy i 2)
uczulonego. Par małżeńskich było
57, spokrewnionych – 8, niespokrewnionych – 10. Wyniki zestawiłem w tabelkach 8 i 9.

Fragmenty listów
1/. W 1971 roku wyszłam za mąż i
od tamtej chwili coś się zaczęło ze
mną dziać. Po tygodniu dostałam
taki kaszel, jak koklusz. Dusiłam
się. Później zawroty głowy, zachwianie równowagi, brak pamięci,
nerwy, szum w uszach, nogi odmawiały posłuszeństwa. Ktoś powiedział mi, że to może być uczulenie.
Usunęłam z domu wszystkie
kwiaty. Wyniosłam dywan, zerwałam w pokoju tapetę. Rozdarłam
wszystkie futra. Potem z tapczanem
przeniosłam się pod drugą ścianę, a
następnie jeszcze gdzie indziej. Nic
nie pomogło.
Mieszkanie jest suche, bez grzybów i pleśni. Po każdej nocy jestem
opuchnięta, a szczególnie nos, tak
jakbym spała głowa w dół. Język
piekący, sucho w ustach i szum w
głowie. Rano nigdy nie jestem wypoczęta, cała obolała.
Bywa, że będąc w mieście naraz
nie wiem, gdzie jestem. Po kilkunastu minutach poznaje ulice, sklepy.
Cała drze i boję się.
Mężowi z tego nigdy się nie
zwierzam, bo już mi nie raz powiedział, że jestem psychicznie chora.
Dwanaście lat chodziłam spać
do siostry. Było dużo lepiej. Potem
siostra wyjechała i musiałam spać w
swoim mieszkaniu. Wszystkie dolegliwości powróciły. Po pewnym
czasie znów wyjechałam do siostry.
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Byłam 1,5 roku. Czułam się świetnie, przytyłam. Po powrocie do męża przestałam czytać, bo nie rozumiem, co czytam. Jestem otępiała.
Nigdy w swoim domu się nie śmieję. Jestem załamana do granic ludzkiej wytrzymałości.
W ubiegłym roku byłam u rodziny w innym mieście przez dwa
miesiące. W krótkim czasie zaczęłam być inna. Wstąpił we mnie cudowny spokój, którego nigdy nie
doznałam w swoim domu. Rano
wstawałam wypoczęta. Nic mnie
nie bolało. Od rana byłam zupełnie
inna. Czytałam i rozumiałam, co
było napisane. Dużo chodziłam i nie
czułam zmęczenia. Najważniejsze
było to, że naprawdę potrafiłam
śmiać się do łez.
To, co opisałam dla Pana nigdy
nikomu nie mówiłam. Mąż z moich
dolegliwości drwi i każe iść do psychiatry. Lekarze też nic nie pomagają. Jeden z nich powiedział, że nic
mi nie pomoże, bo nie jest Bogiem.
K.X.
2/. Pana odkrycie jest swoistego
rodzaju materializacją moich spekulacji myślowych, które dla większości
ludzi
stanowią
jedynie
„urojenia”. Przyznaję, że do dziś
poszukuję mechanizmów obronnych przed negatywnym oddziaływaniem niektórych ludzi i jest to
spowodowane koniecznością; dlatego, iż mój organizm reaguje częstym osłabieniem sił życiowych,
ociężałością lub złym samopoczuciem, objawami, jak przy zatruciu
lub bólem (silnym) w mostku, kłuciem w sercu, czy zmienną temperaturą niektórych obszarów organizmu. Zjawiska te powodują podświadomą reakcję obronną w postaci unikania niektórych ludzi i pewnych nastawień wewnętrznych w
przypadku ponownego stykania się
z nimi.
Pierwszymi sygnałami niekorzystnego oddziaływania są: 1/.
Drażnienie (drapanie) w gardle,
przeszkadzające w mówieniu. 2/.
Oszołomienie (wata w mózgu). 3/.
Niepokój, niemożność koncentracji,
itp.
W okresie 3-4 lat nauczyłem się
wprawdzie rozpoznawać i jako tako
bronić przed takimi atakami, nie-
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mniej jednak wolałbym nie uzyskiwać
takiego
negatywnego
„odbioru” całkowicie.
Problem jest wyjątkowo złożony i prawdopodobnie związany z
czynnikami psychologicznymi poszczególnych ludzi. U mnie powstał
wskutek świadomego nastawienia
organizmu na odbiór i rozpoznanie
„co siedzi w danym człowieku”.
H.Y.
3/. Od dawna interesowałem się
moimi zaburzeniami oddychania.
Z kolegą z ulicy wybrałem się
na spływ. Musieliśmy spać w namiocie. To były męczarnie. Nie
mogłem zasnąć, a jak zasnąłem ze
zmęczenia, to on mnie szturchał, bo
myślał, że nie oddycham. I ja wtedy
musiałem nie spać i głośno oddychać, żeby go nie niepokoić. Na
spływie byłem nie raz i spałem z
wieloma osobami, ale nie było
większych trudności ze spaniem.
Może nie wszyscy tak na mnie oddziaływują.
Byłem też na wsi na wakacjach i
musiałem spać w jednym łóżku z
kuzynem, bo nie było miejsca. Cały
w nocy się spociłem i też musiałem
nie spać i udawać, że śpię.
Z.B.
4/. Mam 54 lata. Wychowałam
zdrowych dwoje dzieci. Żyłam z
mężem 31 lat i nikt mi do tej pory
nie powiedział, że kogoś zaraziłam
lub zarażam. Mam grupę krwi B
Rh+. Wyniki badań mam dobre –
tak twierdzą lekarze i w tej chwili
mam nerwicę serca. Zięć mój po
przeczytaniu Pana książki i broszur
stwierdził, że ja mu zaraziłam syna,
który od dłuższego czasu choruje.
Obecna sytuacja bardzo skomplikowała moje życie. Dlatego w celu
wyjaśnienia proszę Pana o dokładne
poinformowanie mnie, gdzie i w
jaki sposób mogę przeprowadzić
badania lub testy.
V.Z.
5/. Przeczytałam w „Chimii i Żyźni” nr 1/1990 Wasza publikacje
„Nasilno mił nie budiesz” i bardzo
się zainteresowałam. Myślę, że nieźle byłoby zastosować Waszą teorię
do rozwiązania zagadnień psychoemocjonalnej zgodności i dodatnie-
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go oddziaływania dzieci na siebie w
warunkach codziennego życia w
sanatorium i sanatoryjnej szkole.
Do wdrożenia Waszej idei określiliśmy grupy krwi wszystkim pacjentom. Rozmieściliśmy ich w
sypialniach wg zgodnych grup
krwi, a w klasach posadziliśmy
dzieci o zgodnych grupach krwi
przy jednej ławce, w nadziei na ich
korzystne oddziaływanie na siebie.
Żeby się upewnić, proszę o radę,
jak lepiej ugrupować dzieci.
Podpisali: Dyrektor i
Lekarz sanatorium w Soczi

rozsądne i przystępne wytłumaczenie, dlaczego nie należy zabijać
nienarodzonych dzieci. Kobieta
zadaje sobie większe niebezpieczeństwo, niż jej się wydaje.
P.T.
7/. Jestem lekarzem pracującym w
szpitalu. Mam męża, z którym pożycie układa mi się raczej źle. Od
lat uciekałam od niego. Właściwie
od początku, od kiedy jestem z nim,
zdrowie mi „nawala”, chociaż lekarze twierdzą, że nic mi nie jest.
Czuję się stale zmęczona. Urlopy
wolałam spędzać sama. Po urlopach
z nim zawsze wracałam z uczuciem
Dopisek autora książki. Ponie- zmęczenia. (…).”
waż ten list był adresowany do prof.
Rumyantseva, dlatego odpisałem
Cdn.
Profesorowi, że rozmieszczenie
Zgodę na przedruk
dzieci w sypialniach uważam za
wyraził autor książki:
korzystne, natomiast segregacja
Jerzy Grzeszczuk
dzieci w klasie wydaje mi się przeekspert inżynier
sada, bowiem wprowadzenie zbyt
haptenolog z Goleniowa
daleko idącej segregacji może spoPrzygotował:
wodować trudne do przewidzenia
R. Milewski
psychologiczne następstwa. Klasy
szkolne należy dobrze wietrzyć, a PS
przerwy wykorzystać do zabawy
Czytelników
bardziej
dzieci na świeżym powietrzu.
zainteresowanych
wpływem
haptenów
na
życie
ludzkie
6/. Książka zmusza do myślenia, informujemy, że temat haptenów
jednocześnie w sposób niezamie- wywołał duże zainteresowanie i
rzony może zasiać niepokój. Po dlatego
we
Francji
została
przeczytaniu książki może pozostać specjalnie
utworzona
strona
strach i unikanie ludzi. Książka internetowa
może być przyczyną „fermentu” w www.haptenes.fr
poświęcona
rodzinach.
książce p. Jerzego Grzeszczuka:
W wydaniu czwartym napisał "Haptenowe
(antygenowe)
Pan, że Księgę Tobiasza wyłączono działania organizmów-przyczyna
z Pisma Świętego. To jest kłam- wielu zjawisk i chorób".
stwo. W Biblii Tysiąclecia Księga
W książce autor przedstawił, w
Tobiasza istnieje. Tej księgi fak- jaki sposób odkrył przyczyny
tycznie nie ma tylko w Piśmie chorób przewlekłych i chorób
Świętym używanym przez Świad- zwanych
nieuleczalnymi
oraz
ków Jehowy.
relacje osób, które odzyskały
Na stronie 129 powołuje się Pan zdrowie stosując się do wskazówek
na Biblię (Mojżesz 4, 34-47), a po- i
rad
autora.
Na
stronie
winno być: Księga Kapłańska (14, internetowej, można znaleźć też
34-47).
cześć teoretyczną, zaczerpniętą z
Z Pańskiej książki zrozumia- książki autora, pozwalającą lepiej
łem, dlaczego chorzy ludzie zdro- zrozumieć to tak ważne i niezwykłe
wieją w czasie pielgrzymek, w sa- odkrycie w historii ludzkości.
natoriach, na wczasach, bo to jest
Doświadczenia
autora
bardzo często zmiana środowiska, wykazują, jak prostym sposobem
zmiana otoczenia.
można uniknąć wielu chorób
Myślę, że nakład warto powtó- powodujących
problemy
rzyć, choćby tylko ze względu na zdrowotne. W
tym miejscu
rozdział „Chemiczne oddziaływanie sprawdza się stara maksyma:
matki i płodu”. Tam jest bardzo Łatwiej zapobiegać niż leczyć.
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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.
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E. Pietruch
France
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POEZJA
Janusz Ignacy Borkowski
Jestem cały Twój ...
Jestem cały Twój ... Od pierwszego spojrzenia ...
Od momentu, gdy objęły Cię moje oczy ...
Od pierwszego zachwytem stłumionego westchnienia
Noszę w pamięci Twój obrazek uroczy ... !
Jestem cały Twój ... Bez podziału na drobne ...
Majętność mej duszy jest Twoja w całości ...
Uczuć pokłady tkwią we mnie zasobne ...
I wspólnie stanowią potęgę miłości ... !
Jestem cały Twój ... Marzenie wszelakie oddaję w Twe ręce ...
Czy zechcesz, czy nie – do Ciebie należą ...
I tak długo wytrwam w niepewności męce
Aż Anioły na Niebie w Naszą Miłość uwierzą ... !
Jestem cały Twój ... Od świtu do nocy ...
Myślami wciąż krążę wokół Twojej twarzy ...
I choć mnie dotyka poczucie niemocy
To ufam szalenie, że mój cud się przydarzy ... !
Jestem cały Twój ... Bez istnienia granicy ...
Fizycznej czy z emocji budowanej bariery ...
Jakichkolwiek nie ma w słowach mych tajemnicy ...
Zatajonej przed Tobą mego życia sfery ... !
Jestem cały Twój ... W stosowności lub nie ..
W przyzwoitej myśli oraz w grzesznym pragnieniu ...
W każdym Twoim najskrytszym, najpiękniejszym śnie ...
W pewności największej i w każdym zlęknieniu ... !
Jestem cały Twój ... *

*

*

* * * * * * *

*

*

*

*

* * * * * * *

*

*

*

*

* * * * * * *

*

*

*

*

* * *

*!

*
Będę cały Twój ... Aż do końca Świata ...
Po najdalszych wieków harmonijne mijanie ...
Objęła Cię już mej miłości poświata ...
I tak już, Najdroższa, na zawsze zostanie ... !!!
Janusz Borkowski
dn. * *.*.* * * * r.

*******
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Janusz Ignacy Borkowski

Zbawiciele Narodu!
„Jeśli nie godzicie się z moją oceną
to … skończcie Waszmoście Wasz Spektakl
i … wstydu Narodowi oszczędźcie!!!”
Bezrefleksyjne babranie się w błocie …
Tak nazwać należy rządowe praktyki …
Tażanie się myślą i mową w głupocie …
Cwaniackie uczynki i chytre taktyki …!
I potem w czyste sejmowe ławy
Pchają się brudni Zbawiciele Narodu …!
Dla brzęku monet i pustej sławy
Podjęli się „misji swojego zawodu” …!
Brudne ich ręce i brudne zamiary …,
Błociste plamy na garniturach …
Rzetelne w przekazie symbole złej wiary
Co goszczą się w coraz to większych konturach!
A może któryś ma ….... czyste ręce?
Kto z Was do tego przyzna się szczerze?
Za długo żyję w politycznej udręce
I może dlatego … w cuda nie wierzę …!

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.
***

Janusz Ignacy Borkowski
Rzadka Wola dn. 29 grudnia 2012r.
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Ciąg dalszy ze s.1

Kowal
miejsce narodzin
króla polskiego
strem a z zamiłowania historykiem
Leszkiem Cieślakiem spotkałem się
w Kołobrzegu na wczasach dla nauczycieli organizowanych właśnie
przez Leszka Cieślaka. Był piękny
styczniowy dzień Anno Domini
2019, dzień budzący wiosenne
wspomnienia, bo wyjątkowo ciepły
jak na styczeń w polskiej strefie
klimatycznej; no i, w wiosennym
nastroju prowadzaliśmy przyjaciel-

ską pogawędkę przy herbatce ziołowej w pięknym Ośrodku Sanatoryjno Wypoczynkowym CHALKOZYN.
Leszek jest erudytą, to też nasza rozmowa dotyczyła różnych
spraw i tematów; i doszliśmy do
wniosku, że przy kolejnym spotkaniu pojedziemy do małego miasta
na Kujawach – miejsca narodzin
króla polskiego. A miejsce jest wy-

jątkowo interesujące i atrakcyjne, i
to przynajmniej z dwóch powodów.
Otóż w Kowalu, bo mówimy właśnie o Kowalu, w roku 1310
(30.04.1310) urodził się Kazimierz
Wielki – przyszły król Polski; no i,
w Kowalu ósmą kadencję jest burmistrzem człowiek niespotykany o
wielu zdolnościach i umiejętnościach nie tylko politycznych – Eugeniusz Gołembiewski, będący bardzo dobrym znajomym w formie
przyjacielskiej - Leszka Cieślaka.
To też, będąc w Kowalu nie
sposób byłoby nie wejść z przyjacielską wizytą do burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego na przysłowiową kawę.
Jadąc do Warszawy zatrzymałem się w Kowalu. Oczywiście,
Leszek zadbał o wszystko, to też
burmistrz bardzo serdecznie przywitał nas w swoim gabinecie. Burmistrz faktycznie okazał się bardzo
sympatycznym i rozmownym czło-

Wejście główne do budynku
Urzędu Miasta w Kowalu.
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Kpt. rez. mgr Leszek Cieślak prezentuje pomnik
ustawiony na rynku miasta w Kowalu, upamiętniający setną rocznice odzyskania niepodległości.
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Rynek w Kowalu, widok ogólny.

wiekiem, mówił m.in. o swoich zainteresowaniach i dodatkowych funkcjach, problemach społecznych i samorządowych; dostrzegał również
pozytywne kwestie. A na pytanie
dotyczące wyglądu miasta Kowal,
czym przede wszystkim chciałby się
pochwalić, zaproponował nam przeprowadzenie własnego rekonesansu
dziennikarskiego.
Z propozycji skorzystaliśmy i
nasz rekonesans rozpoczęliśmy od
rynku miasta, czyli od samego serca.
Bardzo zdziwił nas fakt, że nie było
parkometrów w centrum miasta; można było zaparkować w dowolnym
miejscu i można było jechać w dowolną stronę – żadnych nakazów,
zakazów, i nie ma wypadków.
Życie przekonuje nas, że wystarczy kierowcom nie przeszkadzać a na
ulicy staje się bezpieczniej.
Z przyjemnością można powiedzieć, miłe powitanie dla przyjeżdżających, bo większość samorządów w

str. 18

Polsce jest bardzo pazerna, śmiało
można powiedzieć chciwa, i każdego
kierowcę traktuje jak automat do produkcji pieniędzy, i stawiają parkometry wszędzie nawet przy instytucjach
publicznego użytku (w miejscach
gdzie jest największy ruch) takich jak
na przykład Poczta Polska, szkoła,
itp., a na pewno już w centrum miasta, gdzie są sklepiki miejscowych
kupców. Do tego zatrudniają jeszcze
strażnika wystawiającego mandaty i
interes parkingowy świetnie się kręci
z korzyścią dla miejscowego pazernego, chciwego samorządu. Oczywiście,
że stosują jeszcze manipulację informacją i mówią, że to jest dla dobra
społeczeństwa.
Kowal jest jednak w tym zakresie
miastem innym, bo przyjaznym i
otwartym nie tylko dla miejscowych
ale również dla przyjezdnych, nie
widać samorządowej pazerności,
chciwości, dlatego aż miło przyjechać
do Kowala na przykład na wycieczkę
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turystyczną. Nikt nikomu nie przeszkadza, nie nakazuje, nie zakazuje,
można spokojnie i bezpiecznie parkować, chodzić, zwiedzać, itp.
No i, z tak przyjaźnie kierowanym
miastem ludzie się utożsamiają, czego
dowodem jest np. brak fruwających
papierków i leżących różnych drobnych śmieci na rynku i ulicach.
Natomiast trudno jest powiedzieć,
że w miejscowościach rządzonych
przez pazerne, chciwe samorządy nie
ma na ulicach różnych drobnych
śmieci i fruwających papierków. Czy
to jest przypadek?
I właśnie z własnego doświadczenia oraz autopsji śmiem twierdzić, że
w uzyskaniu przez miasto charakteru
przyjaznego dla społeczeństwa największe zasługi ma przede wszystkim
burmistrz danego miasta. To też nie
ma się co dziwić, że Eugeniusz Gołembiewski ma bardzo dobrą opinię
wśród mieszkańców i ósmą kadencję
jest już burmistrzem.
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Ojcowie niepodległości wyeksponowani na rynku w Kowalu, łącznie z krótkimi biografiami.
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Ojcowie niepodległości wyeksponowani na rynku w Kowal, łącznie z krótkimi biografiami.
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Rynek miasta po przebudowie
robi wrażenie. Wchodząc na rynek
wyraźnie widać, że przebudowa miała na celu uzewnętrznienie odczuć
miejscowych, czyli pokazanie światu
pamięci i sposobu uczczenia setnej
rocznicy niepodległości Polski. I jest
to w pełni uzasadnione, bo jak z historii wynika, to Kowal przez całe
wieki walczył o przynależność do
państwa polskiego, oczywiście z różnym skutkiem.
Na stronie internetowej: http://
wloclawek.naszemiasto.pl/artykul/tak
-bedzie-wygladal-nowy-pomnik-naplacu-rejtana-wkowalu,4141926,artgal,t,id,tm.html
można przeczytać, cyt.: „Decyzja ta
została poprzedzona uzyskaniem pozytywnej opinii konserwatora zabytków, a także konsultacjami z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Uzasadnieniem tej decyzji jest z
jednej strony zły stan techniczny pomnika, którego wadliwy fundament
sprawia, że przechyla się on na
wschodnią stronę, z drugiej zaś fakt,
że na pl. Rejtana ma stanąć Pomnik
Niepodległości. (…).
Prace rozbiórkowe będą prowadzone z użyciem dźwigu ważącego
40 ton. (…).”
Przybliżmy teraz historię miasta
szczycącego się narodzinami króla
państwa polskiego. Na stronie internetowej:
https://pl.wikipedia.org/
wiki/Kowal_(miasto) można przeczytać, cyt., „Udokumentowane dzieje
Kowala sięgają początków XII w. i
związane są z wieloma faktami z
historii Kujaw wschodnich. Nazwa
miasta prawdopodobnie pochodzi od
warownego grodu zwanego Kowale,
wokół którego była rzemieślnicza
osada kowali. Co do daty powstania
tegoż grodu nie zachowały się źródła
pisane, które ten fakt mogłyby udokumentować. Należy domniemywać,
iż nastąpiło to w początkach tworzenia się polskiej państwowości. Osadnictwu na tym terenie sprzyjały warunki geograficzne i obronne. Na
wyspie dużego, nieistniejącego już
jeziora, nazywanego ówcześnie Krzewiata, znajdował się zapewne warowny gród wraz z podgrodziem.
Pierwsza wzmianka o Kowalu
datowana jest na 20 stycznia 1185 r.
Wtedy to książę mazowiecki Leszek,
syn Bolesława Kędzierzawego, nadał

kanonikom włocławskim kościół i
całą osadę Kowale. Historia ziemi
kowalskiej nierozerwalnie związana
była z funkcjonującymi w Kowalu
kościołami. W dokumentach z początku XIV w. wśród parafii diecezji
włocławskiej wymienia się ośrodki
parafialne w Białotarsku, Grabkowie,
Kłóbce i Kowalu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że
miejscowości te były parafiami o
wiele wcześniej. W początkach XVII
w. na skutek nowych podziałów dekanatów, Kowal stał się ośrodkiem
władzy kościelnej dla wyżej wymienionych parafii. Stan ten utrzymał się
do końca XVIII stulecia. (…)
W 1262 r. Kazimierz I kujawski
(ur. ok. 1211, zm. 14 grudnia 1267)
podpisał szereg znaczących dla późniejszego rozwoju Kowala dokumentów. Książę traktował gród jako jedną
z wielu swoich rezydencji. Jednak
data uzyskania praw miejskich przez
Kowal nie jest znana. (…).
Jan Długosz w Kronikach podaje,
że w 1327 Kowal był grodem. Natomiast w dokumentach Władysława
Łokietka z lat 1296–1327 widnieje
informacja, że pierwszy kasztelan w
Kowalu pojawił się w 1314 Miejscowość była usytuowana przy ważnym
trakcie drogowym o znaczeniu państwowo-handlowym. Gród czy dwór
był zapewne już w połowie XIII w.
ośrodkiem zarządu dóbr książęcych i
najprawdopodobniej dużym osiedlem
targowym. Posiadał zapewne, jak
wzmiankują źródła XIV-wieczne,
komorę celną, dobrze funkcjonujący
średniowieczny kościół oraz odbywające się tam regularnie targi i jarmarki.
Wyżej wymienione sugestie z
tego okresu zaświadczają, że Kowal
był ośrodkiem miejskim przedlokacyjnym. Wiadomym jest, że stać się
to miało przed 1370 r. Zdarzenie to
łączy się z osobą Kazimierza Wielkiego. Nie budzącym wątpliwości
faktem jest to, iż Kowal w latach 80.
XIV w. był ośrodkiem miejskim.
Ówczesny kronikarz Janko z Czarnkowa
określa
go
mianem
„oppidum” [miasto], opisując przy tej
okazji zajęcie Kujaw brzeskich przez
wojska mazowieckie w 1383 r., jak
też walki księcia płockiego Siemowita IV w 1384 r. (…).
Podczas dwukrotnych najazdów
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Krzyżaków w 1327 i 1331 r. gród i
okolice zostały splądrowane, a później zburzony zamek oraz spalona
część miasta. Rezultatem tych poczynań było ustanowienie w Kowalu
krzyżackiej komturii. W wyniku postanowień pokoju kaliskiego w 1343
r. Kowal powrócił do Polski. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego gród
odbudowano i wzmocniono zamek,
co spowodowało nadanie znaczącemu już na Kujawach grodowi w 1339
r. praw miejskich na prawie magdeburskim. W 1387 r. na kilka lat zamek przeszedł we władanie Abrahama Sochy – wojewody płockiego.
Król Władysław II Jagiełło w 1420 r.
na kowalskim zamku przyjął posłów
czeskich, którzy proponowali mu
przyjęcie korony. Tenże władca w
1428 r. uwolnił mieszkańców Kowala
od opłaty cła targowego podczas
sprzedaży wywożonych towarów i
produktów z ziemi kujawskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. Później, w
1432 r., rozciągnął także ten przepis o
zwolnienie od składania powinności
w naturze dla zamku.
W królestwie zjednoczonym
przez ostatnich Piastów kowalskie
ziemie znalazły się w strefie przygranicznej. Ich znaczenie wzrosło z tytułu wytyczenia traktu warszawskiego
przez: Patrowo, Baruchowo, Świątkowice, Rakutowo, Kowal, Gołaszewo i Brześć Kujawski. Ponadto istniał także do niego szlak poprzeczny
z „Wielkopolski ku Wiśle”, przebiegający przez: Kowal, Wolę Nakonowską, Kuźnice, Lubraniec ku Wielkopolsce. Oprócz nich funkcjonowało
jeszcze kilka innych lokalnych traktów, które umożliwiały przemieszczanie się ludności, przemarsz wojsk
oraz prowadzenie handlu. Ponowną
relokację miasta – na prawie chełmińskim – ustanowił król Zygmunt I
Stary w 1519 r., co łączyło się także z
przywilejami do prowadzenia jarmarków. Natomiast Zygmunt III Waza w
latach 1593 i 1613 zezwolił miastu na
utworzenie konfraterni [bractwu]
literackiej z prawem wytwarzania i
sprzedawania wódek oraz piwa.
Ówczesny Kowal należał do bardziej
znaczących miast województwa brzeskokujawskiego. Był siedzibą starostów grodzkich, którzy sprawowali
władzę administracyjną i sądowniczą
(sądownictwo ziemskie i grodzkie) na
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Kpt. rez. mgr Leszek Cieślak prezentuje pomnik ustawiony
w Kowalu, upamiętniający narodziny króla Polski.
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Zbliżenie tablicy na pomniku ustawionego w Kowalu.
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Jedna z tablic ustawiona przy pomniku upamiętniającym narodziny króla.
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Celem lepszej czytelności informacjĘ z tablicy (publikowanej na stronie poprzedniej) przedstawiającą HISTORIĘ I
WSPÓLCZESNOŚĆ MIASTA kOWALA przepisaliśmy, cyt.:
„20 stycznia 1185r. - Leszek, książę Mazowiecki, nadaje kapitule włocławskiej kościół i wieś Kowale.
1277r. – Spustoszenie okolic Kowala w czasie najazdu Litwinów.
Początek XIVw. - Utworzenie kasztelanii kowalskiej – pierwszy kasztelan kowalski Mikołaj z Powałów.
30 kwietnia 1310r. – Na zamku w Kowalu urodził się król Kazimierz Wielki. Miasto zawdzięcza mu nadanie praw miejskich magdeburskich i ufundowanie kościoła parafialnego.
1327 i 1331r. - Krzyżacy niszczą gród i położoną wokół niego osadę.
1332 – 1343r. – Kowal siedzibą komturii krzyżackiej.
1343r. – W wyniku pokoju kaliskiego miasto, wraz z Kujawami, wraca do Korony.
1383r. – Kowal opanowany przez wojewodę płockiego Abrahama Sochę i włączony do Księstwa Płockiego.
1398r. – Władysław Jagiełło za sumę 10000 kop groszy praskich wykupił Kowal i włącza go do Korony.
Przełom XIV i XV wieku – Kowal staje się siedzibą starostwa grodowego oraz powiatu kowalskiego w ramach województwa brzesko-kujawskiego.
1420r. – Na zamku w Kowalu posłowie czescy z Wernerem z Rankowa ofiarowują królowi Władysławowi Jagielle koronę
Czech.
1431r. – Krzyżacy palą Kowal w czasie najazdu na Kujawy.
1459r. – W czasie wojny trzynastoletniej z Krzyżakami Kowal wystawia 8 pieszych.
19 grudnia 1519r. – Król Zygmunt Stary nadaje Kowalowi prawa miejskie chełmińskie.
1543r. – W Kowalu urodził się Piotr Tylicki, biskup krakowski i podkanclerzy koronny.
1604-1608r. - Biskup Piotr Tylicki odbudowuje kościół parafialny po wielkim pożarze.
1616r. – Według lustracji w Kowalu było wtedy 240 domów i 1440 mieszkańców.
1665r. – Upadek miasta w wyniku „potopu szwedzkiego” – w Kowalu pozostało tylko 30 domów.
1793-1797r. – Rozbiórka resztek zabudowań zamkowych.
Przełom XVIII-XIX wieku – W wyniku rozbiorów Polski Kowal znalazł się najpierw w zaborze pruskim, potem w Księstwie Warszawskim, a od 1815r. w zaborze rosyjskim.
1804r. – Rozbiórka pochodzącego z XVI w. kościoła zamkowego pw. św. Mikołaja.
1809r. – Zniszczenie Kowala przez wojska austriackie.
1823r. – Rozbiórka zbudowanego w XVII w. kościoła pw. św. Fabiana i Sebastiana.
1829r. – Po uderzeniu pioruna obniżono wieżę kościoła parafialnego i zmieniono jej kształt na obecny.
1832r. - Pożar kościoła pw. św. Ducha zbudowanego w XVII w.
1839-1841r. – Budowa drogi Włocławek – Kowal – Krośniewice.
1847r. – Powstaje kaplica św. Rocha (rozebrana przez Niemców w 1940r.).
1870r. – Kowal traci prawa miejskie i otrzymuje status osady.
1902r. – Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, a 6 lat później strażackiej orkiestry dętej.
1919r. – Kowal otrzymuje prawa miejskie. Administracyjny obszar miasta wynosił wtedy ponad dwa tysiące hektarów.
8 sierpnia 1921r. – Wielki pożar w mieście – spłonęło 396 budynków mieszkalnych i gospodarskich.
5 listopada 1939r. – W Kowalu urodził się Jan Nowicki, wybitny aktor teatralny i filmowy, Honorowy Obywatel Miasta
Kowala.
Lata 1918-1939r. – W mieście żyło od 5 do 6 tys. mieszkańców narodowości: polskiej, żydowskiej, niemieckiej. W
W 1939r. było w nim 479 domów, a w nich 760 mieszkań, z których aż 410 składało się tylko z jednej izby. Miasto miało
charakter rolniczy i handlowo-usługowy. Znajdowało się w nim 17 ulic o łącznej długości 13 km, w większości nieutwardzonych. W 1928r. rozpoczęto elektryfikację. Trwałym dorobkiem tego jest budynek szkolny przy ulicy Kazimierza Wielkiego, remiza strażacka i bank spółdzielczy.
1939-1945r. – Okupanci niemieccy w obozach zagłady wymordowali ponad 1300 kowalskich Żydów oraz kilkudziesięciu
polskich patriotów. Pierwszy okupacyjny burmistrz, kowalski Niemiec – Ottomar Piper ratuje życie wielu miejscowych
Żydów i chroni kościół parafialny przed rozbiórka.
Lata PRL 1945-1989r. – Po drugiej wojnie światowej obszar Kowala został zmniejszony do 892ha, a po utworzeniu w
1973r. miasto – gminy Kowal – do 224ha. Liczba mieszkańców wynosiła ok. 3 tys. Po likwidacji sektora prywatnego utworzono zajmujący się handlem – GS, obsługą rolnictwa – SKR i gospodarką komunalną – ZGKiM. Największym pracodawcą przez wiele lat była filia Włocławskich Fabryk Mebli. Stworzono komunalny zasób mieszkaniowy składający się z 216
lokali, w tym ze 150 nowo wybudowanych mieszkań, w większości na osiedlu Kopernika - Zielona. Powstały tez dwa bloki
spółdzielcze oraz dwa osiedla domków jednorodzinnych (pomiędzy ul. Jagiełły – Traugutta i przy ul. Szkolnej). Wybudowano bibliotekę, dom kultury, ośrodek zdrowia, stadion, dworzec autobusowy, budynek szkoły podstawowej (12 sal), który
rozbudowano w latach 70-tych o 12 klasopracowni i sale gimnastyczną. Pod koniec PRL w mieście było 31 ulic, o łącznej
długości 19 km, z których utwardzonych było 12 km (trasy przelotowe i centrum miasta). Wybudowano 6 km kanalizacji
deszczowej. W drugiej połowie lat 80-tych zakończono budowę wodociągu miejskiego, wybudowano wysypisko odpadów
oraz 4 km magistralnej kanalizacji sanitarnej. Przygotowano też tereny pod budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. M.
Konopnickiej oraz koncepcję budowy obwodnicy Kowala i oczyszczalni ścieków.
Kowal w III RP po roku 1990 – W 1991r. nastąpił rozdział miasta i gminy Kowal. Powierzchnia miasta została zwiększona
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do 471 ha. Liczba mieszkańców wzrosła do 3,5 tys. W mieście jest 850 domów wielo i jednorodzinnych, z których 225 zostało wybudowanych od podstaw. Liczba ulic zwiększyła się z 31 do 48. Łączna długość ulic w mieście to 30 km, z których 26 km ma utwardzona nawierzchnię. W 27 ulicach wybudowano nowe chodniki. Siec
drogową Kowala uzupełnia wybudowana w 2007 r. po wieloletnich staraniach samorządu miejskiego obwodnica drogi krajowej Nr 1, o długości 4,5km. W listopadzie 2012r. oddano do użytku odcinek autostrady A1 Kowal
– Stryków wraz z węzłem „Kowal”, zlokalizowanym 4km na południe od miasta. Wszystkie ulice w Kowalu
wyposażono w kanalizacje sanitarną, połączoną z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej i wodociąg miejski, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Wybudowano nowe targowisko miejskie. Gruntownie zmodernizowano i rozbudowano kompleks oświatowy przy ul. Piwnej (o przedszkole i zespół boisk Orlik 2012) oraz stadion miejski. Z inicjatywy władz miasta wybudowano nowoczesny
dom pomocy społecznej oraz uruchomiono podstacje pogotowia ratunkowego. W mieście funkcjonują obecnie
trzy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i cztery apteki. Wszystkie budynki użyteczności publicznej poddane zostały gruntownym remontom i termomodernizacji. Rozbudowano i zmodernizowano remizę strażacką.
Przebudowano i urządzono od podstaw stary park miejski im. Leona Stankiewicza i zbudowano nowy im. Kazimierza Wielkiego. Oprócz parków, upiększono zielenią większość ulic i skwerów. Zieleń, ład i porządek to wizytówka Kowala. Miasto ma swój herb, flagę, hymn i hejnał. Patronem Miasta jest kowalanin, męczennik z Dachau błogosławiony ksiądz Dominik Jędrzejewski, wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II.”

terenie powiatu kowalskiego[5].
Ostrożne szacunki mówią, iż liczył
on ponad 1400 mieszkańców, którzy zamieszkiwali w ok. 240 domostwach.
W wyniku przemarszu wojsk, w
czasie potopu szwedzkiego w latach
1655–1660, walk Stefana Czarnieckiego o wyzwolenie Kujaw i Mazowsza, działań militarnych prowadzonych w czasie wojny północnej
w latach 1700–1721 oraz panującej
w tym czasie zarazy liczba domów i
mieszkańców Kowala zmniejszyła
się prawie o połowę. Po zakończeniu wojny szwedzkiej w drugiej
połowie XVII w. w mieście pozostało jedynie ok. 30 domów. (…).”
Natomiast na stronie internetowej:
http://nasze.kujawskopomorskie.pl/ciekawostki/
miejscowosci/k/429-kowal-gmkowal-pow-wloclawski.html można
przeczytać, cyt.: „Miejscowość
położona jest w południowowschodniej części Kujaw, wśród
pól, na rozległej równinie, w bliskim sąsiedztwie dużego obszaru
leśnego, na którym znajdują się
liczne
jeziora
GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego (w Kowalu mieści się siedziba dyrekcji parku). (…). Na kowalskim zamku istniejącym do końca
XVIII w. urodził się w 1310 r. król
Kazimierz Wielki. Było jednym z
ważniejszych miast w województwie brzesko-kujawskim, siedzibą
starostów, a do 1831 r. miastem
powiatowym. W latach 1658-1672
urząd starosty kowalskiego pełnił
wybitny poeta polskiego baroku,
str. 26

Jan Andrzej Morsztyn. Kowal był
też ważnym ośrodkiem kościelnym
- na początku XIX w. istniały tu
cztery kościoły. Dzieje parafii kowalskiej sięgają XII w. W 1543 r. w
Kowalu urodził się Piotr Tylicki,
biskup chełmiński, warmiński, kujawski i krakowski, podkanclerz
koronny, sekretarz królewski, dyplomata, a w 1886 r. - błogosławiony ksiądz Dominik Jędrzejewski,
więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zamęczony w 1942
r. w Dachau, patron Kowala.
(…).”
Trzeba też dodać, że miejscowi
dokładnie wiedzą, iż w miejscu po
zniszczonym zamku, stoi obecnie
remiza straży pożarnej.
A z kolejnej strony internetowej:
https://kujawskopomorskie.travel/pl/kowal można
dowiedzieć się, cyt.: „Miejscowość
stała się siedzibą kasztelanii, a następnie starostwa. W latach 1327 i
1331 Krzyżacy dwukrotnie niszczą
gród i osadę, a w latach 1332-1343
zajęli Kowal lokując siedzibę komtura. W 1343 r. król Kazimierz III
nakazał odbudowę zamku oraz lokował miasto na prawie magdeburskim. Pod koniec XIV wieku miejscowość znalazła się we władaniu
Mazowsza, od którego odzyskał ją
król Władysław II Jagiełło. Do wojny z lat 1626-1629, Kowal przeżywał okres rozwoju. Miasto upadło
po wielkiej wojnie północnej. Zamek popadł w ruinę; ostatecznie
rozebrano go w 1791 r. Po II rozbiorze Polski w 1793 r., miasto
znalazło się w Królestwie Prus. Po
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okresie Księstwa Warszawskiego
Kowal stał się częścią Królestwa
Polskiego. Za udział w powstaniu
styczniowym dotknęły represjami
zaborców. Od 1867 r. do w 1919 r.
utracił prawa miejskie. W okresie II
Rzeczypospolitej miejscowość liczyła około pięć tysięcy mieszkańców, z których blisko połowę wymordowali Niemcy w trakcie II
wojny światowej. Miasto jest siedzibą
dyrekcji
WłocławskoGostynińskiego Parku Krajobrazowego. (…).”
W tym miejscu można jeszcze
dodać, że na stronie internetowej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kowal_(miasto) można przeczytać,
cyt.: „ Kowal – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie włocławskim. W latach
1975–1998 miasto administracyjnie
należało do województwa włocławskiego.
Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego[3].
Według danych z 1 stycznia
2018 Kowal liczył 3 544 mieszkańców[1].
Obok miejscowości przepływa
niewielka rzeka Rakutówka, dopływ Lubienki. (…).”
Oczywiście, że ze względu na
przyjazny klimat wytworzony przez
miejscowe władze, czyli brak pazerności, chciwości, w Kowalu
planujemy jeszcze kolejne wizyty.
W Kowalu był
opracował i fot.:
Dr Ryszard Milewski
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OŚRODEK

BIOVILLA

ZAPRASZA

Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze,
zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia,
konferencje, spotkania firmowe.
Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy
w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach.
Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny
sprzęt audiowizualny.

Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
Kolejne 50 mln zł z NFOŚiGW
na poprawę efektywności energetycznej
systemów oświetlenia zewnętrznego
O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz
montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci
oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia
2019 r. Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie
oszczędności energii elektrycznej.
To drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego
Sowa – oświetlenie zewnętrzne, którego budżet wynosi 50 mln zł. Na
preferencyjne pożyczki (do 100%
kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do
10%, ale nie więcej niż 1 mln zł)
mogą liczyć jednostki samorządu
terytorialnego (JST) i ich związki

oraz spółki z większościowym
udziałem JST, posiadające tytuł do
dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Dofinansowanie
może
być
udzielone na inwestycje, polegające
na kompleksowej modernizacji
oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.
W szczególności chodzi o: demontaż starych wyeksploatowanych
opraw oświetleniowych i montaż
nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach
wraz z wymianą zabezpieczeń, a
także wysięgników, zapłonników
oraz wyeksploatowanych słupów
kablowych;
modernizację/
przebudowę istniejących punktów
zapalania i sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych ukła-
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dów redukcji mocy oraz stabilizacji
napięcia zasilającego, a ponadto
inteligentnego sterowania oświetleniem. Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych
punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów
oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PNEN 13201 „Oświetlenie dróg”).
Zakres modernizacji oświetlenia
wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio
związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów,
prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku. Dofinansowanie nie może być
udzielone na przedsięwzięcia, któ-
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rych realizacja została zakończona W pierwszym naborze w ramach
przed dniem złożenia wniosku o programu Sowa (24 maja – 30 paźdofinansowanie.
dziernika 2018 r.) do NFOŚiGW
wpłynęło 14 wniosków na łączną
Cel tego programu jest zbieżny kwotę dofinansowania w wysokości
z zadaniami – nadzorującego ponad 56 mln zł. Ocena wniosków
NFOŚiGW – Ministerstwa Środo- dobiega końca. Prowadzone są już
wiska, które prowadzi działania negocjacje warunków umów o dofiprzyczyniające się do walki ze smo- nansowanie.
giem.

Szczegóły II naboru:
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/
owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Dwujezdniowa obwodnica Brzeska
jako pierwszy etap Sądeczanki
Minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk zatwierdził aneks do
programu inwestycji dla budowy
drogi krajowej nr 75 na odcinku
Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy -

str. 28

stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska - powstanie jako droga
dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).
Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu
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przeprowadzona w ramach studium
techniczno-ekonomicznośrodowiskowego wykazała, że
przekrój ten może się okazać niewystarczający.
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Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi
dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie
wybranego wariantu będzie miała
ok. 48 km długości.

Dwujezdniowa
obwodnica
Brzeska to drugi etap realizacji
łącznika DK75 z autostradą A4.
Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do
ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie
Jej realizacja została podzielona projektuj i buduj, w latach 2020 –
na dwa odcinki: 1/. Odcinek I – 2023.
drugi etap łącznika brzeskiego o
długości 3 km (obwodnica BrzeDla odcinka Sądeczanki od
ska). 2/. Odcinek II – od Brzeska Brzeska do Nowego Sącza Genedo Nowego Sącza o długości ok. 45 ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i
km.
Autostrad (GDDKiA) prowadzi

prace przygotowawcze. Obecnie
jest opracowywane studium korytarzowe. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głownie na
skutek protestów kilku gmin, przez
które ma przebiegać projektowana
droga. Z uwagi na wczesny etap
prac przygotowawczych inwestycja
ta jest planowana do realizacji w
latach 2023 – 2027.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Nowe prawo dostosowane do nowych technologii
Nowe przepisy dla operatorów
bezzałogowych statków powietrznych w Polsce
Rząd stawia na innowacyjne
sektory gospodarki. Taką nowością
w gospodarce jest rynek dronów.
W projektach legislacyjnych rząd
skupia się na eliminowaniu barier i
ułatwieniach dla przedsiębiorców
tego sektora. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów
ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i
wymagań dotyczących używania
tych statków, które weszło w życie
31 stycznia 2019 r., ułatwiające
loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) poza
zasięgiem wzroku i dopuszczające
loty automatyczne, jest silnym
wsparciem rządu dla nowo powstającego sektora gospodarki. Jest też
ważne w realizacji projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
Żwirko i Wigura, którego celem
jest rozwój zastosowań BSP oraz
reindustrializacja.
Drony są coraz częściej wykorzystywane w wielu dziedzinach
gospodarki. Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzając tak nowatorskie w skali Europy i świata

przepisy, wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom rynku. Nowe przepisy otwierają nowe możliwości
dla biznesu i perspektywy wielu
korzyści dla obywateli. Musimy
pamiętać, że wykorzystanie dronów w przestrzeni publicznej musi
być bezpieczne. Ministerstwo Infrastruktury wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, będzie w
dalszym ciągu podejmowało działania by zapewniać bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej i zrównoważony rozwój nowej dziedziny gospodarki - powiedział sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Mikołaj Wild.

wanie strat po klęskach żywiołowych.

Liczba zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w celach komercyjnych i w wykonywaniu zadań administracji publicznej
dynamicznie rośnie. Zastosowania
obejmują różne dziedziny gospodarki, wspierając wykonywanie
czynności takich jak rejestracja
obrazu, loty fotogrametryczne,
patrolowanie granic, lasów, jezior,
wód terytorialnych, dróg i autostrad, koordynacja i wsparcie akcji
ratunkowych, a także dokumento-

Biała Księga Rynku BSP
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Bezzałogowe statki powietrzne
znakomicie sprawdzają się również
w roli platform do badania skażenia atmosfery, stanu upraw, rurociągów lub linii energetycznych.
Są w stanie wykonywać prace lotnicze w miejscach niedostępnych
lub zbyt niebezpiecznych dla tradycyjnych, załogowych statków powietrznych. Będą też coraz częściej
wykorzystywane do transportu
przesyłek. Dzięki rozwijającej się
automatyzacji i autonomii, urządzenia te stają się coraz bardziej
precyzyjne i użyteczne w zastosowaniach komercyjnych.

Ministerstwo
Infrastruktury
wraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym opracowało Białą Księgę
Rynku Bezzałogowych Statków
Powietrznych, która prezentuje
szerokie spektrum wykorzystania
BSP i pokazuje, jak ogromny potencjał ekonomiczny tkwi w lotnictwie bezzałogowym. Według obliczeń przeprowadzonych przez PIE,
wartość rynku dronów wyniesie do
2026 roku 3,26 mld złotych, ale
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efekt dla całej gospodarki może
wynieść nawet 576 mld złotych, wg
scenariusza umiarkowanego. Biała
Księga prezentuje tendencje rozwojowe lotnictwa bezzałogowego,
które podlega szybkiej automatyzacji, kreując nowy wymiar Internetu
rzeczy w przestrzeni powietrznej,
tzw. U-space.

bezpieczeństwa operacji lotniczych
dlatego jako jeden z pierwszych
krajów na świecie wprowadzamy
regulacje dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi poza zasięgiem
wzroku. Tworząc nowe regulacje
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom branży oraz dynamicznemu
rozwojowi technologii bezzałogowych. Świadczy o tym stale rosnąca
liczba osób posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone
uzyskaniem świadectwa kwalifikacji, których wydano już ponad 10
tysięcy – powiedział prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.
Rząd podejmuje działania, by
włączyć nowo powstający sektor
bezzałogowych statków powietrznych do sprawnie funkcjonującego
systemu lotnictwa załogowego, w
celu utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej.
Stąd m.in. zainicjowany we wrześniu 2018 roku Centralnoeuropejski
Demonstrator Dronów, który zakłada prowadzenie szeregu testów
technologii i rozwiązań związanych
z organizacją przyszłych zaawansowanych lotów dronów, w dialogu w
wszystkimi interesariuszami i obywatelami.
Dzięki zmianom w przepisach
zyskujemy optymalne warunki do
rozwoju sektora BSP i dołączamy
do czołówki najbardziej innowacyjnych państw w tym obszarze. Znoszenie barier prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i porządku na niebie, to
kolejny krok w kierunku integracji
lotnictwa bezzałogowego z załogowym – powiedział pełniący obowiązki prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

Dotychczasowe regulacje prawne pozwoliły na skuteczne zabezpieczanie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu lotniczego, przy szacowanej skali nawet 100 tysięcy Bezzałogowych Statków Powietrznych
znajdujących się na polskim niebie.
Kolejnym krokiem będzie zbudowanie nowego segmentu rynku,
który ma ogromne możliwości rozwojowe. Jego skala na lata 20172026 szacowana jest na 3,3 mld
złotych. Jednak wartość integracji
dronów z gospodarką, czyli korzyści pośrednie jakie może przynieść
całej gospodarce wykorzystanie
dronów, jest znacząco wyższa. Uspace otworzy zupełnie nowy rynek
technologii i usług, którego wstępnie szacowana wartość na przestrzeni 10 lat, w zależności od scenariusza rozwojowego, obejmuje kwotę
od 310 do nawet 913 mld złotych.
Biorąc pod uwagę umiarkowany
rozwój tego sektora, to w latach
2017-2026 wpływ integracji dronów do gospodarki wyniósłby 576
mld złotych, czyli równowartość
kwoty pozwalającej na zredukowanie długu publicznego o 60 procent
– podkreślił dyrektor Polskiego
Instytutu Ekonomicznego Piotr
Arak.
Polska jest w ścisłej światowej
czołówce państw wspierających
rozwój branży usług realizowanych
przy wykorzystaniu dronów. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na europejskim rynku BSP jest
niedawne zaproszenie przedstawi- Pełnomocnik ds. Bezzałogowych
ciela z Polski do grupy roboczej
Statków Powietrznych
EUASA (European Union Aviation
Safety Agency), która będzie zajNowym otwarciem w kontakmowała się wypracowaniem ram tach z branżą i z interesariuszami
regulacyjnych dla U-space.
jest powołanie przez Ministra Infrastruktury pełnomocnika ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
Po pierwsze bezpieczeństwo
oraz programu Centralnoeuropejski
Dla Urzędu Lotnictwa Cywilne- Demonstrator Dronów. Zadaniem
go najważniejsze jest zachowanie pełnomocnika jest koordynowanie,
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w imieniu Ministra Infrastruktury,
współpracy z innymi resortami i
administracją publiczną oraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem, i zapewnienie integracji działań, w celu wypracowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia
państwa i biznesu. Trwają też prace
nad kolejnymi krokami, w tym rozwiązaniami
legislacyjnoorganizacyjnymi, które pozwolą na
stworzenie dalszych regulacji i
usług administracji publicznej.
Integracja coraz bardziej zautomatyzowanych
bezzałogowych
statków powietrznych jako nowego
użytkownika przestrzeni powietrznej, w szczególności tej nad miastami i terenami zamieszkałymi, jest
niezwykle
multidyscyplinarnym
przedsięwzięciem, o przełomowym
znaczeniu dla gospodarki. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury i
usług publicznych uwalniających
przestrzeń powietrzną dla BSP, a
jednocześnie zapewniających bezpieczeństwo, jest podstawowym
wyzwaniem jakie stoi przed administracją – powiedziała Małgorzata
Darowska, pełnomocnik Ministra
Infrastruktury ds. BSP.
Nowe przepisy i uproszczone procedury
Zmieniono zasadę dotyczącą
lotów wykonywanych w pobliżu
lub nad rurociągami paliwowymi,
liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i
śluzami oraz innymi urządzeniami
znajdującymi się w otwartym terenie. W rozporządzeniu określono
zasady wykonywania lotów poza
zasięgiem
wzroku
operatora
(BVLOS). Do tej pory mogły być
one wykonywane po zgłoszeniu
wniosku oraz wyznaczeniu strefy
powietrznej 90 dni przed planowanym lotem przez Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej, obecnie będą
mogły być wykonywane po uzyskaniu zgody wydanej przez Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgoda będzie wydawana podmiotowi
na okres 12 miesięcy. Operacje
lotnicze będą mogły być wykonywane 7 dni po zgłoszeniu do służb
ruchu lotniczego.
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W rozporządzeniu dopuszczono
loty automatyczne (operacje, w
której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny
realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy operator
pełni jedynie zdalny nadzór nad
operacją, zachowując możliwość
niezwłocznego przejęcia zdalnego
sterowania bezzałogowym statkiem
powietrznym lub podjęcia innych
działań na wypadek wystąpienia
sytuacji niebezpiecznej). Loty automatyczne umożliwią wykonywanie
m.in. rutynowych inspekcji o zaplanowanych godzinach na wyznaczonym obszarze bez ingerencji czło-

wieka, wykorzystywanie nowych liwość uprawiania sportu i rekreacji
technologii, dostarczanie przesyłek z wykorzystaniem dronów.
itp.
Więcej informacji na temat zasad
Rozporządzenie
wprowadza wykonywania lotów dronami na
dodatkowy nadzór i certyfikację stronie Polskiej Agencji Żeglugi
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Powietrznej
(PAŻP):
https://
podmiotów, które będą chciały wy- www.pansa.pl/index.php?
konywać loty dronów poza zasię- megiem wzroku.
nu_lewe=ops_drony&lang=_pl&o
pis=OPS/ops_rpa_vlos#_blank
Wprowadzone zmiany umożliwiają szerszy dostęp do świadectw
kwalifikacji m.in. poprzez zniesieSzymon Huptyś
nie limitu wiekowego dla osób
Ministerstwo Infrastruktury
ubiegających się o wydanie świaRzeczypospolitej Polskiej
dectw i uproszczenie zasad egzaminowania. Zwiększona została moż-

Ciąg dalszy ze s.1

Będzie nowe i bardziej czytelne oznakowanie
odcinkowego pomiaru prędkości
niom kierowców, opracowało nowe pisów rozporządzenia w sprawie
Ministerstwo
Infrastruktury, znaki informujące o odcinkowym znaków i sygnałów drogowych oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwa- pomiarze prędkości. Zmiana prze- rozporządzenia w sprawie szczegó-
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łowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

ru odcinkowego następuje przez
umieszczenie tabliczki T-1a pod
znakiem D-51, na której podawana
jest długość odcinka pomiarowego,
co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru
prędkości na drodze. Stąd potrzeba
bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym
Nowy
znak
D-51a niż zazwyczaj sposobie wykonywa„automatyczna kontrola średniej nia pomiaru.
prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym
Projekt rozporządzenia rozszepomiarem prędkości, natomiast rza ponadto zakres stosowania taznak D-51b „koniec automatycznej bliczki T-1a o wskazywanie odlekontroli średniej prędkości” koniec głości znaku informacyjnego do
tego odcinka. Ponadto na znaku D- początku odcinka drogi objętego
51a umieszczana będzie miniatura pomiarem. Takie rozwiązanie poznaku B-33, wskazująca dopusz- zwoli na umieszczenie dodatkoweczalną prędkość jazdy na odcinku go znaku D-51a wraz z tabliczką Tobjętym pomiarem.
1a przed początkiem odcinka drogi
objętego kontrolą prędkości, w
Obecnie znak D-51 stosowany przypadku, gdy początek tego odjest zarówno dla pomiaru prędkości cinka znajduje się w miejscu o
punktowego, jak też dla pomiaru ograniczonej widoczności, np. ze
odcinkowego. Oznakowanie pomia- względu na geometrię drogi albo

obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Projekty nowelizacji: rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na
drogach, zostały skierowane do
konsultacji
publicznych
oraz
uzgodnień
międzyresortowych.
Nowe przepisy wejdą w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w
dzienniku ustaw.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Rozmowy ministrów infrastruktury
Polski i Ukrainy
o współpracy w zakresie transportu
31 stycznia 2019 r. minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk
spotkał się w Kijowie z Volodymyrem Omelyanem – ministrem infrastruktury Ukrainy. W spotkaniu
uczestniczyli również wiceministrowie Andrzej Bittel i Viktor
Dovhan oraz, z uwagi na główny
temat rozmów - mechanizm rozliczeń finansowych związanych z
użytkowaniem taboru pomiędzy
Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi (UZ) - Prezesi PKP SA, PKP
LHS, PKP Cargo oraz UZ.
Celem współpracy polsko –
ukraińskiej w zakresie transportu
jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju gospodarczego i
sprzyjanie wymianie handlowej, w
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tym przygotowanie konkurencyj- relacji – dodał minister A. Adamnych ofert dla klientów spółek – czyk.
wskazał minister A. Adamczyk.
Podczas spotkania ustalono, że w
Nie będzie zatrzymania towaro- ciągu najbliższych czterech tygowych przewozów kolejowych od dni, tj. do 4 marca 2019 r. polskie i
lutego 2019 r. w relacjach PKP – ukraińskie spółki kolejowe będą
UZ – zapewnili obaj ministrowie, prowadziły negocjacje w zakresie
dementując pojawiające się w prze- stawek za pobyt wagonów i lokostrzeni publicznej nieprawdziwe motyw UZ na terytorium RP oraz
informacje w tym zakresie.
warunków współpracy w tym zakresie. W czasie trwania negocjacji
Polska wspiera proeuropejskie przewozy kolejowe odbywać się
dążenia Ukrainy i cieszymy się, że będą na takich samych zasadach jak
infrastruktura transportowa może w 2018 roku.
być jednym z wyznaczników tego
zbliżenia. Wspieramy partnerów z
Cieszymy się, że po kilku tygoministerstwa infrastruktury i jako dniach milczenia Koleje Ukraińskie
partnerzy nie wahamy się zwrócić wyraziły gotowość do podjęcia
uwagi na działania rodzące bardzo rozmów, gdyż strona polska była i
poważne ryzyka dla wzajemnych nadal jest gotowa do podjęcia part-
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nerskich negocjacji – powiedział drogowych przez przewoźników z
prezes PKP K. Mamiński.
obu państw. Ustalenia z ostatniego
posiedzenia Komisji Mieszanej ds.
Ministerstwo
Infrastruktury międzynarodowych
przewozów
monitoruje rozwój wydarzeń pod drogowych nie zostały zmienione kątem tego, czy strona ukraińska wstępna wymiana zezwoleń na rok
wywiązuje się z wszystkich poczy- 2019 wynosi po 160 tys. zezwoleń,
nionych na spotkaniu ustaleń. MI co pozwala na niezakłócony przeniezwłocznie podejmie niezbędne wóz towarów, a jednocześnie daje
środki zaradcze w przypadku braku możliwość rewizji ustalonej kwoty
realizacji uzgodnionych postano- w połowie roku 2019 na podstawie
wień.
rzeczywistego wykorzystania zezwoleń. Pozwali to na prawidłową
Podczas spotkania ministrowie ocenę realnego zapotrzebowania.
odnieśli się również do omawianego pod koniec 2018 r. tematu zeDziałania ukierunkowane na
zwoleń drogowych. Podkreślili rewizję obowiązujących w 2018 r.
potrzebę wymiany informacji na kontyngentów zezwoleń drogotemat rzeczywistego wykorzystania wych w corocznych ustaleniach na
w I i II kwartale 2019 r. zezwoleń rok bieżący miały miejsce w relacji

do wszystkich partnerów na
wschodniej granicy Polski, w toku
standardowych procesów negocjacyjnych.
Nie jest prawdą informacja,
jakoby liczba zezwoleń drogowych
wydawanych dla Ukrainy spadła
kosztem wzrostu zezwoleń drogowych dla Rosji – jednoznacznie
stwierdził minister Andrzej Adamczyk, dementując doniesienia pojawiające się w ukraińskiej przestrzeni medialnej.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja Ewy Błaszczyk i Fundusz Sprawiedliwości:

powstanie Klinika BUDZIK
dla dorosłych w Warszawie
Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, sfinansuje utworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. Fundacja Ewy Błaszczyk
„Akogo?” otrzyma na ten cel ponad
37 mln zł. To pozwoli wybudować i
w pełni wyposażyć nowoczesną
placówkę w Warszawie, gdzie ratunek znajdą ludzie, którzy zapadli w
śpiączkę.
Decyzja
o
przeznaczeniu
ogromnej kwoty z Funduszu Sprawiedliwości na budowę w Warszawie Kliniki „Budzik” dla dorosłych
została dziś (6 lutego 2019 r.) ogłoszona na konferencji prasowej w
Ministerstwie Sprawiedliwości, w
której wzięli udział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro, Prezes Fundacji
„Akogo?” Ewa Błaszczyk, koordynator medyczny Fundacji „Akogo?”
Tomasz Jastrzębski oraz pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości
dr Marcin Romanowski.

Szlachetny cel

Fundacja „Akogo?” i Klinika
„Budzik” to miejsca zakorzenione
w świadomości wszystkich Polaków, którzy mają w sobie empatię,
wrażliwość na ludzkie cierpienie i
krzywdę. Pani Ewa Błaszczyk potrafiła piękną ideę przekuć na konkretną pomoc i stworzyć zespół
wspaniałych ludzi. Doprowadziła
do utworzenia pierwszej Kliniki
„Budzik”, która czyni niemal cuda,
przywracając dzieci w śpiączce z
powrotem do życia – powiedział
minister Zbigniew Ziobro.
Przypomniał, że marzeniem
Pani Ewy Błaszczyk było rozszerzenie oferty kliniki dla większej
ilości osób potrzebujących. - Dlatego Fundusz Sprawiedliwości podjął
decyzję, by przekazać kwotę blisko
40 milionów złotych, w ciągu kilku
lat, na wybudowanie kliniki, gdzie
można będzie budzić ze śpiączki
osoby dorosłe, które w większości
są ofiarami wypadków drogowych.
Fundusz Sprawiedliwości ma w
swoich celach ustawowych to, by
pomagać osobom pokrzywdzonym
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i przywracać ich do normalnego
funkcjonowania. Ten cel będzie w
sposób znakomity, piękny i szlachetny realizowany rękoma tak
wspaniałych osób jak Pani Ewa
Błaszczyk oraz cały zespół zaangażowany w projekt „Budzik” – podkreślił.

Wsparcie daje nam
spokój
To dla nas szczególny dzień,
który pozwoli nam spokojnie spać,
spokojnie planować i budować. Jest
ogromna potrzeba powstania takiej
placówki dla dorosłych. Wsparcie
daje nam spokój w jej tworzeniu.
Chcę podziękować wszystkim, którzy dostrzegają wysiłek, żeby to
zrobić, bo naprawdę warto. Obserwujemy w Fundacji, że jakaś
„niebieska reżyseria” towarzyszy
nam przez lata działalności – mówiła Ewa Błaszczyk.
Klinika „Budzik” dla dorosłych,
dysponująca - jak zapowiada Ewa
Błaszczyk - technologią XXII wie-
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ku, powstanie w Warszawie na
terenie Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego, który jest partnerem medycznym przedsięwzięcia.
Pierwszych pacjentów w nowej klinice chcemy przyjąć w ciągu trzech lat. Dzięki wsparciu,
które mamy i środkom, na które
liczymy, będziemy mogli mieć
technologię nawet XXIII wieku.
Wszystkie nowe technologie i programy eksperymentalne będą mogły być w tej klinice wdrażane –
zapowiedział Tomasz Jastrzębski.
Trzypiętrowy obiekt będzie
miał powierzchnię około 3 tys.
metrów kwadratowych. Zostanie
kompleksowo wyposażony w
sprzęt medyczny, rehabilitacyjny,
diagnostyczny i obrazowy. Do
wybudzania ze śpiączki posłużą
urządzenia do krioterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz terapii manualnych, a także specjalne łóżka.
Klinika zakupi też ultranowoczesny japoński system pionizowania
pacjentów i przemieszczania ich
po terenie całej placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie.
Pomocny będzie również sprzęt
multimedialny i sensoryczny.

Spełniony obowiązek
Zaawansowanym zabiegom i
kompleksowej terapii będzie poddawanych równocześnie 16 pacjentów. Unikatowym na skalę
światową rozwiązaniem jest włączenie w proces rehabilitacyjny i
pielęgnacyjny rodzin i osób bliskich pacjentów, co stanowi olbrzymią wartość całego programu
wybudzania. Zarówno pacjenci,
jak ich opiekunowie, nie będą
uiszczali za pobyt w klinice żadnych opłat.
Projekt BUDZIK DLA DOROSŁYCH Fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez
Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków.
Rocznie w Polsce zapada w
śpiączkę ponad 600 osób, w tym
około 150 dzieci. Ponad połowa to
ofiary przestępstw – najczęściej
drogowych, ale sporą grupę stanowią również ofiary przemocy. Bu-
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dowa, wyposażenie i utrzymanie
nowoczesnej placówki sprawującej
opiekę nad tymi pacjentami jest
koniecznością - moralnym, społecznym i instytucjonalnym obowiązkiem państwa. Ten obowiązek
wypełnia Funduszu Sprawiedliwości, do którego głównych zadań
należy niesienie pomocy ofiarom
przestępstw.
Dwa lata temu Minister Sprawiedliwości przeprowadził zmiany
legislacyjne w zakresie funkcjonowania Funduszu. Dzięki temu możemy ponad dziesięciokrotnie
zwiększyć pomoc, którą udzielamy
również osobom pokrzywdzonym
przestępstwem – zaznaczył dr
Marcin Romanowski.

Sens pomocy
Wzorcem Kliniki „Budzik” dla
dorosłych jest uruchomiona w
2013 roku przez Fundację
„Akogo?” Klinika „Budzik” dla
dzieci. Działająca przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka
placówka przeznaczona jest dla
dzieci (do 18. roku życia) po ciężkich urazach mózgu. Dotychczas
wybudziło się w niej ponad 50
dzieci.
Czasami rano przychodzimy, a
mama mówi: „Powiedział: mama!”. Mówimy, że to niemożliwe,
przecież nic się wczoraj nie działo.
A dziecko mówi: „mama”! Stało
się! – opowiadał dr Andrzej Lach,
dyrektor Kliniki „Budzik” im. Oli
Janczarskiej.
Wspominał pierwsze wybudzenia w Klinice: - Pierwsza była
dziewczynka z Ustki potrącona
przez samochód. (…) Wybudziła
się jesienią 2013 roku, a w 2015
roku zatańczyła na swoich osiemnastych urodzinach! Druga dziewczynka miała u nas pseudonim
„Kiełbasa”. Gdy mama zapytała ją
po wybudzeniu, na co ma ochotę,
to odpowiedziała, że na kiełbasę.
Mama to pierwsze słowo powiązała z faktem, że dziewczynka została potrącona przez samochód, gdy
szła do sklepu kupić kiełbasę.
Przejmujący, a zarazem budujący wiarę w sens pomocy, jest
także przypadek chłopca, kibica
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piłki nożnej. - To było coś nieprawdopodobnego, młody chłopak
miał wypadek na rowerze, zapadł
w śpiączkę. Był u nas krótko. Pomogła mu rehabilitacja, ale też
rodzice, którzy dawali mu do słuchania mecze Realu Madryt. Zauważyli, że słuchając ich, zaczął
reagować, gdy jego idol strzelił
bramkę. Chłopiec wyszedł z
„Budzika” na własnych nogach. A
kilka miesięcy potem Ronaldo
zaprosił go do Hiszpanii na mecz
Realu Madryt – relacjonował dr
Andrzej Lach*.

Nadzieja dla innych
Czas oczekiwania na przyjęcie
w klinice dla dzieci nie wynosi
dłużej niż dwa tygodnie. O wiele
trudniejsza sytuacja dotyczy dorosłych. Od 2016 roku, dzięki inicjatywie Fundacji „Akogo?” i współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem, działa pierwszy oddział „wybudzeniowy” dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Na
przyjęcie do ośrodka czeka ponad
800 osób, a może się w nim leczyć
równocześnie zaledwie 8 pacjentów. Stąd potrzeba tworzenia kolejnych „Budzików” dla dorosłych.
Prawie 19 lat temu Ewę Błaszczyk dotknęła tragedia. Jej córka
Ola zakrztusiła się, połykając tabletkę na przeziębienie i zapadła w
śpiączkę. Od tej pory aktorka walczy o zdrowie córki i jej prawo do
godnego życia. Wraz z założoną
przez siebie Fundacją walczy też o
stworzenie systemowej opieki dla
osób w śpiączce.
Ewa zna lepiej niż ktokolwiek
dramatyczną sytuację, bezsilność i
rozpacz ludzi, którzy opiekują się
osobami w śpiączce. Swoje osobiste cierpienie i rozpacz potrafiła
przekuć w nadzieję dla innych –
mówiła Anna Dymna.
*Relacje dr. Andrzeja Lacha zostały zaczerpnięte z publikacji
„Niebieska reżyseria. 15 lat Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?””
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Będą większe środki
na budowę S11
Koszalin – Bobolice
7 lutego 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał aneks do programu inwestycji
dla budowy drogi ekspresowej S11
Koszalin – Szczecinek na odcinku
od węzła Koszalin Zachód do węzła
Bobolice. Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki na realizację zadania w wysokości umożliwiającej

GDDKiA wszczęcie postępowania realizacji kolejne drogi. Decyzja o
przetargowego.
zwiększeniu finansowania tego odcinka pozwoli GDDKiA na ogłoDroga ekspresowa S11 Koszalin szeniem przetargu na realizację –
– Bobolice to bardzo ważna trasa, powiedział minister infrastruktury
na którą mieszkańcy środkowego Andrzej Adamczyk.
Pomorza i Wielkopolski czekali od
lat. S11 to przykład na to, że dotrzyPo podpisaniu aneksu szacunkomujemy obietnic i w ramach walki wy łączny koszt inwestycji wynosi
z wykluczeniem komunikacyjnym obecnie 1 487 mln zł (wcześniej 1
sukcesywnie przygotowujemy do 208 mln zł). Głównym czynnikiem
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wzrostu kosztów jest wzrost cen przy obecnej DK11. W ramach
materiałów budowalnych oraz wy- inwestycji powstanie również łącznagrodzeń w sektorze budowlanym. nik S11 z DK25 na południe od
Bobolic.
Inwestycja polegać będzie na
budowie drogi ekspresowej na odW ramach zadania zostanie
cinku Koszalin - Bobolice. Nowa wybudowany odcinek drogi ekspretrasa w większości będzie poprowa- sowej S11 o długości 47,7 km wraz
dzona nowym przebiegiem, w od- z infrastrukturą towarzyszącą. Rozdaleniu od obecnej DK11. Ten od- budowany zostanie węzeł Koszalin
cinek umożliwi całkowite ominię- Zachód, oraz wybudowane zostaną
cie Koszalina, włączając się w bu- 4 nowe węzły drogowe: „Zegrze
dowaną obwodnicę Koszalina i Pomorskie", „Koszalin Południe",
Sianowa na węźle Koszalin Za- „Głodowa", „Bobolice”. Dzięki
chód. Droga wyprowadzi ruch tran- inwestycji skróci się czas podróży,
zytowy z szeregu miejscowości co pozwoli na zwiększenie dostęp-
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ności ekonomicznej i komunikacyjnej tego regionu. Ponadto poprawie
ulegnie bezpieczeństwo ruchu przy
jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Przewidywany okres realizacji
inwestycji w trybie Projektu i Buduj to lata 2019–2023. Wybór wykonawcy jest planowany w 2019 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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OSTRÓDA
2019
SHOW-Polska-Izba-GospodarczaMaszyn-i-Urz%C4%85dze%C5%
84-Rolniczych-103986729642087/

Urządzeń Rolniczych. To jedyna
organizacja zrzeszająca firmy z
branży maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce. Jej głównym zadaoraz na Youtube:
niem jest dbanie o interesy branży
https://www.youtube.com/user/
w tym o jej promocję, co realizuje
AgroShowPIGMiUR
m.in. przez organizację wystaw
rolniczych. Prócz Mazurskiego
AGRO SHOW, Izba organizuje
***
Organizatorem wystawy jest również Zielone AGRO SHOW,
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i które odbędzie się 25-26 maja w

Ułężu (woj. lubelskie) i najbardziej
znane AGRO SHOW w Bednarach,
które w tym roku odbędzie się w
dniach 19-22 września. Izba prowadzi także inne działania na rzecz
rozwoju branży, takie jak m.in.:
konkursy branżowe, szkolenia, spotkania branżowe, debaty tematyczne, współpracuje ze szkołami rolniczymi, monitoruje i sporządza raporty dotyczące rynku maszyn i
urządzeń rolniczych. O interesy
zrzeszonych podmiotów dba również uczestnicząc w pracach legislacyjnych nad powstającymi aktami
prawnymi, które dotyczą branży.
Źródło:
Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
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Przełom w walce z lichwą
projekt nowej ustawy antylichwiarskiej
Bezpieczne zakupy na raty,
„chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań
za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity
kosztów
dodatkowych
i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Są elementem
programu
reform
„Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” ogłoszonego w kwietniu
2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
Projekt uderza w patologie
związane z plagą lichwiarskich
pożyczek. Firmy pożyczkowe wykorzystują często swoją uprzywilejowaną pozycję i zarabiają krocie
żerując na ufności, niewiedzy czy
trudnej sytuacji materialnej polskich rodzin. To problem, który
dotyczy milionów ludzi w Polsce.
Można mówić o zniewoleniu tych,
którzy popadli w spiralę zadłuże-

nia, istnieje swoiste niewolnictwo
pożyczkowe – powiedział na konfeKończymy z fikcją nieskuteczrencji prasowej minister Zbigniew nego prawa, kończymy z naciągaZiobro.
niem i oszukiwaniem Polaków,
kończymy ze sprzedawaniem tokZmiany w prawie mają skutecz- sycznych pożyczek, które wikłają
nie chronić Polaków przed plagą człowieka do końca życia – dodał.
lichwiarzy i nadużyciami firm pożyczkowych. Mają położyć kres
Mecenas Tomasz Darkowski –
wykorzystywaniu niewiedzy i ufno- ekspert, który uczestniczył w przyści klientów. Mają skończyć z żero- gotowaniu projektu – przytoczył
waniem przez naciągaczy na bie- stwierdzenie Adama Smitha, że
dzie i tragediach życiowych ludzi pożyczki lichwiarskie niszczą ekozmuszanych do zaciągania poży- nomię. - Staramy się uporać z proczek o lichwiarskim oprocentowa- blemami związanymi z lukami w
niu.
obowiązującym dziś stanie prawnym – zaznaczył.
Wyobraźmy sobie kobietę, która zaciągnęła pożyczkę o wartości
Na konferencji prasowej
650 zł, spłaciła 21 tys. zł, a zostało (14.02.2019 dop.red.) przedstajej do spłaty 52 tys. zł. To nie jest wiono najważniejsze rozwiązania
przykład z sufitu, lecz realny przy- zawarte w projekcie ustawy antypadek. Prokuratura w latach 2008- lichwiarskiej:
2010 umorzyła prawie 90 proc. 1/. Nowe przepisy kończą z dowoltakich postępowań. W tej konkret- nością w ustalaniu dodatkowych
nej sprawie odmówiła wszczęcia opłat za zakupy na raty. Nie będzie
postępowania – podkreślił wicemi- już można bez ograniczeń doliczać
nister Marcin Warchoł, który nad- prowizji, marży, opłat za złożenie
zorował prace nad projektem.
czy rozpatrzenie wniosku albo obo-
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wiązkowego ubezpieczenia, co prowadzi do sytuacji, że nieświadomi
klienci nie są często w stanie spłacić rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Okazuje się bowiem, że mimo atrakcyjnej oferty
„zerowych odsetek”, za nowo kupiony sprzęt muszą płacić znacznie
więcej, niż wynikałoby z ceny na
etykiecie.
Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony
na 45 proc. kwoty pożyczki w
skali roku. A jeśli zdecydujemy
się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą
mogły przekroczyć 32,5 proc.
Limit odsetek pozostanie na
obecnym poziomie, czyli maksymalnie 10 proc. w skali roku.
2/. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać przy zaciąganiu krótkoterminowych pożyczek na niewielkie kwoty, czyli chwilówek. Dziś
zachęcani umiarkowanym oprocentowaniem nominalnym klienci często nie zdają sobie sprawy, jak wysoką kwotę będą musieli w rzeczywistości spłacić. Koszty pożyczki,
jak przy zakupach na raty,
są bowiem powiększane o wyśrubowane prowizje, marże czy opłaty.
Limit dodatkowych opłat w
przypadku „chwilówek” zostanie
radykalnie ograniczony do 45
proc. kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres miesiąca limit ten wyniesie jednak
tylko 22 proc.
Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd, wynosił do 10
proc. w skali roku.
3/. Nie będzie więcej odbierania
mieszkań i domów, pozbawiania

dorobku całego życia osób, które
nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie
niższej wysokości. Nowe prawo
wprowadzi ścisłe limity w zakresie
ustanawianych zabezpieczeń.
Zabezpieczenie pożyczek (np.
w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty
powiększonej maksymalnie o 45
proc.
Niedopuszczalne będzie
żądanie przenoszenia własności
nieruchomości na zabezpieczenie
zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też zostanie możliwość
prowadzenia egzekucji komorniczej z mieszkania, jeżeli wysokość
zadłużenia nie przekracza 5 proc.
wartości domu lub lokalu.
4/. Skończy się dowolność w ustalaniu dodatkowych opłat przez banki pożyczające pieniądze osobom
fizycznym. Podobnie będzie w
przypadku pożyczek udzielanych
na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc zaciąganych np. u
prywatnej osoby. Dziś windowanie
dodatkowych opłat to częsta metoda lichwiarzy, by pozbawić ludzi
majątków. Biorący pożyczki, którzy podpisują długie i skomplikowane
umowy,
często
nie zdają sobie sprawy z dodatkowych kosztów, jakimi się ich obciąża.
W przypadku bankowej pożyczki konsumenckiej (to pożyczka do 255 tys. 550 zł udzielona na
podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) dodatkowe opłaty
nie będą mogły przekroczyć 45
proc. kwoty pożyczki w skali roku. Maksymalne odsetki to 10
proc. w skali roku.
Wskazany limit będzie także

obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. Przy pożyczce udzielanej na podstawie
umowy cywilno-prawnej limit
dodatkowych opłat wyniesie 25
proc. pożyczonej kwoty.
5/. Nowe przepisy wyraźnie zdefiniują, które pożyczki mają charakter lichwiarski, a za złamanie prawa
będzie grozić więzienie. Skończą z
zasadą, która uzależniała ściganie
lichwiarza od tego, czy wiedział, że
osoba biorąca pożyczkę jest „w
przymusowym położeniu”, a więc
np. w trudnej sytuacji życiowej i
dramatycznie potrzebuje pieniędzy
na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia, jak jedzenie, leki, opłatę rachunków. Ta
uznaniowość prawa była dotąd
przyczyną bezkarności lichwiarzy.
Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.in. z umowy pożyczki,
żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych
niż maksymalne lub żąda od niej
zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.
Polska dołączy do krajów, które
bezwzględnie i skutecznie walczą z
lichwą. Są wśród nich Austria i
Kanada, gdzie za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić
na 5 lat do więzienia. W Niemczech
kary za lichwę sięgają 10 lat pozbawienia wolności, a w Stanach Zjednoczonych – nawet 20 lat.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Budowa pokoju i bezpieczeństwa
na Bliskim Wschodzie
ministerialne w sprawie budowania rzami byli Rzeczpospolita Polska i
W dniach 13-14 lutego 2019 w pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Stany Zjednoczone.
Warszawie odbyło się spotkanie Wschodzie, którego współgospoda-
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Oświadczenie współprzewodniczących po spotkaniu ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim
Wschodzie

interests in promoting peace and ic effort that makes progress on
security in the region. Additional these and other issues of iminformation on the working groups portance in the region.
will be released in the coming
weeks.
Further, Poland and the United
States recommend that participants
Counterterrorism and Illicit
present at the ministerial meet again
Co-chairs’ Statement on
Finance:
in the future to discuss the progress
the Ministerial to Promote a
of the working groups.
Future of Peace and Security
1.
Counterterrorism and Illicit
in the Middle East
Finance
On February 13-14, 2019, ForWarsaw, Poland,
eign Ministers and representatives Curbing Missile Development and
14 February 2019
of 62 states met in Warsaw, Poland, Weapons Proliferation:
at a conference organized jointly by
the Minister of Foreign Affairs of 2. Missile Proliferation
Oświadczenie
Poland and Secretary of State of the
współprzewodniczących po
United States, to work toward a 3. Maritime and Aviation Security
spotkaniu ministerialnym
more secure and stable Middle
poświęconym budowaniu pokoju
East.
Combatting Cyber and Emerging
i bezpieczeństwa na
threats:
Bliskim Wschodzie
The participants discussed how
terrorism, proliferation, and the 4. Cybersecurity
Tekst polski oświadczenia jest
escalation of conflicts in the Middle
wersją roboczą. Wersją oficjalną
East pose a threat to regional and 5. Energy Security
jest tekst angielski.
international peace and security.
Humanitarian issues and human
W dniach 13-14 lutego 2019 r.
The participants discussed the rights:
ministrowie spraw zagranicznych
risks stemming from the proliferaoraz przedstawiciele 62 państw
tion of weapons and the develop- 6. Humanitarian Issues and
spotkali się w Warszawie na konfement of ballistic missile programs Refugees
rencji współorganizowanej przez
in the region. They also discussed
Ministra Spraw Zagranicznych RP
ways of addressing humanitarian 7. Wrongful Detainees and Human oraz Sekretarza Stanu Stanów Zjedcrises in the region, countering vio- Rights
noczonych pragnąc działać na rzecz
lent extremism, combatting threats
bezpieczniejszego i stabilniejszego
to cyber and energy infrastructure,
The co-chairs also welcome the Bliskiego Wschodu.
and disrupting illicit financial net- announcement that the Polish Instiworks.
tute of International Affairs intends
Uczestnicy spotkania dyskutoto work with a U.S. think tank to wali o tym, w jaki sposób terroThe broad and productive par- convene a global forum of experts, ryzm, proliferacja broni oraz eskaticipation in the ministerial demon- the Middle East Strategic Study lacja konfliktów na Bliskim
strates that the international com- Group. This forum can enable Wschodzie stanowią zagrożenie dla
munity is committed to addressing leading academics and issue experts pokoju i bezpieczeństwa w regionie
drivers of instability in the re- from across the world to provide i na całym świecie.
gion. Many of the participating strategic insight to support the concountries expressed an intention to tinued efforts of the working
Uczestnicy dyskutowali na tecontinue to act collaboratively to groups.
mat ryzyka płynącego z proliferacji
promote a more prosperous future
broni oraz rozwijania programów
for the region and its people.
The United States and Poland pocisków balistycznych w regionie.
share many common interests in the Dyskutowali również na temat spoTo this end, Poland and the region. These include, among oth- sobów rozwiązania kryzysów huUnited States are pleased to an- ers, to promote respect for human manitarnych w regionie, walki ze
nounce the establishment of inter- rights, counter violent extremism, stosującym przemoc ekstreminational working groups that will advance
international
non- zmem, zwalczania zagrożeń dla
drive momentum toward concrete proliferation norms, and address infrastruktury cybernetycznej i
solutions in the areas listed be- humanitarian challenges. Our two energetycznej oraz przeciwdziałalow. The groups plan to convene at countries hope that this ministerial nia siatkom nielegalnego finansothe working level in countries and the follow-on working groups wania.
around the world to advance the will be the beginning of a Warsaw
international community’s shared process, a collaborative and dynamSzeroki i wydajny udział w spo-

Nr 03 (79) Wieści Światowe 01 marca 2019 r.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 39

tkaniu ministerialnym świadczy o
tym, że społeczność międzynarodowa pragnie angażować się w zwalczanie źródeł niestabilności w regionie. Wiele uczestniczących państw wyraziło chęć kontynuowania
wspólnych działań na rzecz budowania lepszej przyszłości dla regionu oraz jego mieszkańców.

proliferacji broni:

strategicznych rozważań w celu
wsparcia dalszych działań grup
2. Proliferacja pocisków balistycz- robonych
czych.
3. Bezpieczeństwo morskie i lotnicze

Stany Zjednoczone i Polska
mają wiele wspólnych interesów w
Zwalczanie zagrożeń cybernetycz- regionie. Obejmują one, między
nych i nowych zagrożeń:
innymi, popieranie poszanowania
praw człowieka, zwalczanie gwał4. Cyberbezpieczeństwo
townego ekstremizmu, sprzyjanie
rozwojowi
międzynarodowych
5. Bezpieczeństwo energetyczne
norm dotyczących zakazu rozprzestrzeniania broni i podejmowanie
Kwestie humanitarne i prawa
wyzwań humanitarnych. Nasze
człowieka:
kraje mają nadzieję, że ta konferencja i dalsze działania grup robo6. Kwestie humanitarne i związane czych zapoczątkują proces warz uchodźcami
szawski, wspólny i dynamiczny
wysiłek, który dokonuje postępu w
7. Bezprawnie zatrzymani i prawa tych i innych kwestiach ważnych
człowieka
dla regionu.

W tym celu Polska i Stany
Zjednoczone mają przyjemność
ogłosić powołanie międzynarodowych grup roboczych, które będą
działać na rzecz wypracowania
konkretnych rozwiązań w obszarach wskazanych poniżej. Grupy
będą spotykać się w trybie roboczym w krajach na całym świecie,
aby działać na rzecz realizacji
wspólnych interesów społeczności
międzynarodowej
dotyczących
budowania pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Dodatkowe informacje na temat grup roboczych
Współprzewodniczący wyrażazostaną opublikowane w najbliż- ją również zadowolenie z faktu, że
szych tygodniach.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zamierza współpracować z
Przeciwdziałanie terroryzmowi amerykańskim think-tankiem w
i jego nielegalnemu finansowaniu: celu zwołania globalnego forum
ekspertów pt. „Grupa Studiów Stra1. Przeciwdziałanie terroryzmowi i tegicznych nad Bliskim Wschojego nielegalnemu finansowaniu
dem.” Forum to może umożliwić
czołowym naukowcom i ekspertom
Ograniczenie rozwoju pocisków i z całego świata zaprezentowanie

36 mld zł na wsparcie
dróg samorządowych
do 2028 r.
Lepsze drogi to większe szanse
na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy
modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu
10 lat wspomożemy samorządy
kwotą 36 mld zł - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W ramach przygotowanego
przez Ministerstwo Infrastruktury
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Funduszu Dróg Samorządowych
dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie
lub remoncie dróg powiatowych i
gminnych, a także inwestycje na
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które zostały
jednocześnie zaliczone do dróg o
znaczeniu obronnym.
Pokazujemy, że można budować dobre drogi lokalne, skomunikowane ze sobą, funkcjonalne –
podkreślił premier Mateusz Mora-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Ponadto, Polska i Stany Zjednoczone rekomendują, by uczestnicy tej konferencji spotkali się ponownie w przyszłości w celu przedyskutowania postępów poczynionych przez grupy robocze.
Warszawa, Polska,
14 lutego 2019 r.

wiecki podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 lutego
2019 r. w Raszynie.
Z Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest również
wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji
mostowych zgodnie z postanowieniami Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty
dla Regionów.
Zachowanie sieci drogowej we
właściwym stanie i zapewnienie
bezpieczeństwa korzystającym z
niej mieszkańcom jest dla wielu
samorządów bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki, jakimi na ten cel
dysponują powiaty i gminy. Dlatego, we współpracy z przedstawicielami samorządów, wypracowaliśmy
zmiany, które pozwolą na lepsze
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wykorzystanie wsparcia rządu. Fundusz Dróg Samorządowych, zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego, umożliwi staranie się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów – dodał minister Andrzej Adamczyk.
Zasady działania funduszu, gromadzenia środków, a także zasady
dofinansowania zadań na drogach
publicznych zarządzanych przez
jednostki samorządu terytorialnego
szczebla powiatowego i gminnego
określa ustawa o Funduszu Dróg
Samorządowych.
Ustawa o FDS przewiduje
zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach samorządowych, mające na celu zapewnienie większej ilości środków,
wraz z zagwarantowaniem ich sta-

bilności. Wprowadzenie możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim pozwoli na realizację większych zadań, które dotychczas były przez samorządy
odkładane.
FDS będzie mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli
na stworzenie w przyszłości spójnej
sieci dróg lokalnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania samorządów,
które wskazywały na konieczność
wsparcia państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie z FDS do wysokości 80%
przewidywanych kosztów realizacji
zadania. Wysokość dofinansowania
ustali wojewoda biorąc pod uwagę
dochody samorządu.

Ciąg dalszy ze s.1

NFOŚiGW ogłasza
dwa nowe programy
Następny etap walki o poprawę jakości powietrza, to Programy Energia Plus z budżetem 4
miliardów złotych oraz Ciepłownictwo powiatowe z budżetem 500
milionów złotych. Są to dwie nowe propozycje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze
smogiem. Pierwszy nabór wniosków o dotacje i pożyczki na projekty z zakresu poprawy jakości
powietrza ruszy już 1 marca i
potrwa do 20 grudnia 2019 r.
Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia
oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także
otwarcie się na potrzeby „Polski
powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek
ciepłowniczych, które przez lata
były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie
poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówi

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.
Oba programy skupiają się na
wsparciu dla przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia
szkodliwych emisji do atmosfery
(zarówno związanych ze źródłami
spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
przedsięwzięć mających na celu
poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii
elektrycznej,
modernizacji/
rozbudowy sieci ciepłowniczych
oraz energetycznego wykorzystania
zasobów geotermalnych.
Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW Energia
Plus mogą być przedsiębiorcy, dla
których przewidziano: pożyczki
preferencyjne (w szczególnych
przypadkach z możliwością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach
rynkowych, a także dotacje, ale
tylko dla technologii ORC. Całko-
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FDS przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na
drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od roku 2019. Niemniej środki zgromadzone przez
FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których
wnioski zostały złożone w naborach
ogłoszonych na dotychczasowych
zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019. Dzięki temu pomoc państwa
na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

wity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł. To program,
który odpowiada zidentyfikowanym
potrzebom rynkowym polskiego
przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm
emisyjnych oraz ogólnych potrzeb
związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju.
Z kolei program priorytetowy
Ciepłownictwo powiatowe ma charakter pilotażowy i kierowany jest
do przedsiębiorców produkujących
energię cieplną na cele komunalnobytowe, których większościowym
udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%).
Całkowity budżet programu to 500
mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 150 mln zł na wsparcie
bezzwrotne. Program ten stanowi
kompleksowy instrument wsparcia
odpowiadający zidentyfikowanym
potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności
oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
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Szczegółowy opis programów poniżej
Program priorytetowy NFOŚiGW Energia Plus
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Informacje ogólne
Program priorytetowy Energia
Plus stanowi bezpośrednią kontynuację programu priorytetowego
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, który od 2015 r.
dofinansował przedsięwzięcia ekologiczne związane z ograniczaniem
negatywnego wpływu polskich
przedsiębiorstw na środowisko
kwotą prawie 3 miliardów złotych,
a także kontynuację programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.
Nowy program to konsolidacja kilku części i zakresów, tak aby oferta
była bardziej czytelna i dostosowana do potrzeb beneficjentów.
Program stanowi kompleksowy
instrument wsparcia odpowiadający
zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm emisyjnych
oraz ogólnych potrzeb związanych
z rozwojem działalności biznesowej
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakres wsparcia
Program Energia Plus oferuje
wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu:
– ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery
(zarówno związanych ze źródłami
spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
– zmniejszenia zużycia surowców
pierwotnych;
– przedsięwzięć mających na celu
poprawę efektywności energetycznej;
– nowych źródeł ciepła i energii
elektrycznej;
– modernizacji/rozbudowy sieci
ciepłowniczych;
– energetycznego wykorzystania
zasobów geotermalnych.

jące otoczenie prawne w zakresie
energetyki oraz ochrony środowiska w tym zarówno unijny pakiet
klimatyczno-energetyczny na rok
2020 jak również stopniowo wdrażany przez Komisję Europejską
tzw. „Pakiet zimowy”, a więc dokumenty wyznaczające m.in. cele w
zakresie ograniczania emisji, poprawy efektywności energetycznej i
OZE w horyzoncie do 2030 r. W
kontekście polskiego przemysłu, a
zwłaszcza sektora ciepłowniczego i
energetyki, kluczowe są zobowiązania wynikające z Dyrektywy w
sprawie emisji przemysłowych
(tzw. Dyrektywa IED) oraz standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy o średnich obiektach energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa
MCP).
Program jest spójny ze Strategią
działania NFOŚiGW, a także stanowi odpowiedź na zalecenia Zarządu
NFOŚGW dotyczące konsolidacji
oferty finansowej Funduszu. Zakres
tematyczny skonsolidowanego,
programu priorytetowego Energia
Plus konsumuje dotychczasowy
zakres programu priorytetowego
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (za wyjątkiem
współfinansowania POIiŚ 20142020), zakres dotyczący energetycznego wykorzystania zasobów
geotermalnych (program priorytetowy Poprawa jakości powietrza,
Część 1) oraz nowe zakresy dotyczące modernizacji sieci ciepłowniczych i indywidualnych źródeł
energii oraz systemów jej magazynowania.

Założenia programu
Beneficjenci: przedsiębiorcy

zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych
warunków i potrzeb rynku.
– pożyczki preferencyjne: od 1 do
300 mln zł z oprocentowaniem na
poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie
mniej niż 2 % w skali roku). Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10%
udzielonej pożyczki do 1 miliona
zł) dla przedsięwzięć z zakresu
zmniejszenie zużycia surowców
pierwotnych oraz ograniczenie lub
uniknięcie szkodliwych emisji do
atmosfery dla źródeł spalania paliw
o mocach 1 MW – 50 MW;
– okres finansowania – pożyczka
może być udzielona na okres nie
dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy
niż 20 lat dla zakresu dotyczącego
nowych źródeł ciepła w przypadku
gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system
ciepłowniczy
warunków
„efektywnego systemu ciepłowniczego”, a co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalnobytowe);
– pożyczki na zasadach rynkowych:
to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać
pomocy publicznej są natomiast
zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć
zmniejszających ich negatywną
presję na środowisko;
– dotacje: Wsparcie bezzwrotne
oferowane jest wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/
elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych), a poziom dotacji może
wynieść do 50%.

Całkowity budżet programu: 4
miliardy złotych

Nabór wniosków: od 1 marca
2019 do 20 grudnia 2019 r.
(kwota alokacji w ramach naboFormy finansowania: pożyczki
preferencyjne (w szczególnych ru: 2 251 863 073 złotych).
przypadkach z możliwością umo***
rzenia) oraz pożyczki na zasadach
1/. Dyrektywa Parlamentu Europejrynkowych, dotacje – tylko dla
skiego i Rady 2010/75/UE z dnia
Uwarunkowania
technologii ORC.
24 listopada 2010 r., w sprawie
Silne uwarunkowania dla wdra- Warunki finansowania: Zakres, emisji przemysłowych (Industrial
żania programu stanowi obowiązu- forma oraz zasady finansowania Emission Directive - IED).
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2/. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193/UE z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie
ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich
obiektów energetycznego spalania
(Medium Combustion Plants MCP).
3/. Jako utrzymanie efektywnego
systemu
ciepłowniczego
i/lub
chłodniczego uznaje się wdrożenie
takiego przedsięwzięcia, którego

zaniechanie spowoduje niespełnienie przez dany system ciepłowniczy
jednego z warunków wynikających
z efektywnego systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego.
4/. Efektywny system ciepłowniczy,
system w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w
co najmniej: 50% energię ze źródeł
odnawialnych lub 50 % ciepło odpadowe lub 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50 % wyko-

rzystuje się połączenie takiej energii
i ciepła.
5/. Organic Rankine Cycle. W układach ORC przy produkcji energii
wykorzystuje się zamiast wody/para
wodna innych organiczny czynnik
roboczy, który ulega odparowaniu
w niższych temperaturach, stąd
możliwość wykorzystania ciepła o
niskich parametrach np. odpadowego z innych procesów lub energii
wód geotermalnych.
***

Program priorytetowy NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż
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15 mln odbiorców a długość
ciepłowniczych;
– energetycznego wykorzystania wszystkich sieci to ponad 21 tys.
km). Likwidacja nieefektywnych
Program priorytetowy Ciepłow- zasobów geotermalnych.
indywidualnych źródeł ciepła i podnictwo powiatowe – pilotaż stanowi
łączanie odbiorców do ciepła systekompleksowy instrument wsparcia
Uwarunkowania
mowego jest jednym z najbardziej
odpowiadający zidentyfikowanym
skutecznych i efektywnych ekonoZasadność uruchomienia pro- micznie mechanizmów działania na
potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na śro- gramu potwierdza zidentyfikowany rzecz czystego powietrza (w tym
dowisko prowadzonej działalności potencjał inwestycyjny, który wyni- ograniczania niskiej emisji). Dodatka przede wszystkim z konieczności kowo wykorzystanie ciepła systeoraz dostosowywania do zaostrzająpodjęcia przez polski sektor cie- mowego oprócz korzyści środowicych się norm emisyjnych polskie- płowniczy inwestycji dostosowują- skowych i ekonomicznych, pozwala
go sektora ciepłownictwa na szcze- cych instalacje do wymogów Dy- również poprawić bezpieczeństwo
blu powiatowym.
rektywy w sprawie emisji przemy- energetyczne (zwłaszcza w sytuacji
słowych (tzw. Dyrektywa IED), integrowania w systemach lokalaktualnych konkluzji dotyczących nych zasobów energetycznych w
Zakres wsparcia
najlepszych dostępnych technik tym OZE), a także przeciwdziałać
(tzw. Konkluzje BAT) oraz norm zjawisku ubóstwa energetycznego.
Program Ciepłownictwo powia- emisyjnych wynikających Dyrekty- Jednym z podstawowych czynnitowe – pilotaż oferuje wsparcie dla wy o średnich źródłach spalania ków aktualnie ograniczających
przedsięwzięć z zakresu:
(tzw. Dyrektywa MCP) w zakresie możliwość rozwoju systemów cie– ograniczenia lub uniknięcia szko- niezbędnych rozwiązań dotyczą- płowniczych jest fakt, że przepisy
dliwych emisji do atmosfery cych m.in. odpylania, odazotowania pozwalają na udzielanie pomocy
(zarówno związanych ze źródłami i odsiarczania. Przedsięwzięcia publicznej na modernizację wyłączzwiązane z dostosowaniem instala- nie systemów ciepłowniczych spełspalania paliw jak i pozostałej dziacji do wymogów środowiskowych niających definicję „efektywnego
łalności przemysłowej);
wynikających z ww. dokumentów systemu ciepłowniczego” (czyli
– zmniejszenia zużycia surowców charakteryzują się wysoką kapitało- takiego, w którym do produkcji
pierwotnych;
ciepła lub chłodu wykorzystuje się
chłonnością.
co najmniej: w 50 % energię ze
– przedsięwzięć mających na celu
Niezwykle istotne w kontekście źródeł odnawialnych lub w 50 %
poprawę efektywności energetyczrozwoju
sektora ciepłowniczego ciepło odpadowe lub w 75 % ciepło
nej;
jest
fakt,
że ciepłownictwo syste- pochodzące z kogeneracji lub w 50
– nowych źródeł ciepła i energii
mowe pokrywa aż 42% krajowego % wykorzystuje się połączenie ww.
elektrycznej;
zapotrzebowania na ciepło (prawie energii i ciepła). W Polsce prawie
– modernizacji/ rozbudowy sieci
90% istniejących systemów cie-

Informacje ogólne
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płowniczych (zwłaszcza w mniejszych miastach do 100 tys. mieszkańców) nie spełnia ww. warunku.
Poniższy wykres przedstawia udział
ciepła dostarczanego do miast o
różnej wielkości z efektywnych
systemów (źródło Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie).

***
1/. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24
listopada 2010 r., w sprawie emisji
przemysłowych (Industrial Emission Directive - IED).
2/. BAT – Best Available Techniques

3/. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193/UE z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie
ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich
obiektów energetycznego spalania
(Medium Combustion Plants MCP).
***

Jak widać na wykresie „problem”
nieefektywnych systemów dotyczy
głównie ciepłownictwa
„powiatowego”.
W dużych miastach, powyżej
500 tys. mieszkańców, 100% ciepła
jest objęte systemami efektywnymi,
a na przeciwległym biegunie znajdują się małe miejscowości do 20
tys. mieszkańców, dla których tylko
14% ciepła zalicza się do tej kategorii.
Osiągnięcie (lub utrzymanie)
statusu efektywnego systemu wymaga od spółek ciepłowniczych
podjęcia szeregu inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy
źródeł energii. Podjęcie koniecznych inwestycji w zakresie bazy
wytwórczej, w połączeniu z potrzebami modernizacyjnymi wynikającymi ze standardów emisyjnych
(MCP/IED/BAT) powoduje, że
możliwość funkcjonowania i rozwoju sektora ciepłowniczego stoi w
obliczu niezwykle kapitałochłonnych i technologicznie złożonych
wyzwań, a ich realizacja uzależnio-

na jest od dostępu do niezbędnych
źródeł finansowania. Większość
przedsiębiorstw
ciepłowniczych
działających na poziomie lokalnym
należy do jednostek samorządów
terytorialnych, a ich słaba kondycja
finansowa powoduje, że możliwości podejmowania inwestycji są
bardzo ograniczone.
Duża liczba systemów nieefektywnych i ich rozdrobnienie są dodatkowym wyzwaniem w procesie
modernizacji ciepłownictwa.

przedsiębiorców prywatnych nie
przekracza 30%). Jednocześnie
całkowita moc cieplna zamówiona
systemu ciepłowniczego, w ramach
którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej
niż 50 MW.
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Założenia programu

Beneficjenci: przedsiębiorcy
produkujący energię cieplną na
cele komunalno-bytowe, których
większościowym
udziałowcem
NFOŚiGW zidentyfikował 130 jest jednostka samorządu terytolokalnych przedsiębiorstw ciepłow- rialnego (min. 70%)
niczych objętych przedmiotowymi
normami, a których większościoCałkowity budżet programu:
wym właścicielem są jednostki 500 milionów złotych (z czego 350
samorządu oraz miasta (lista przed- mln przeznaczone jest na zwrotne
siębiorstw stanowi załącznik do formy finansowania a 150 mln zł na
niniejszego wniosku). Przedmioto- wsparcie bezzwrotne)
wy Program dedykowany jest właśnie przedsiębiorcom produkująFormy finansowania: dotacje,
cym energię cieplną na cele komu- pożyczki preferencyjne (w szczenalno-bytowe, których większo- gólnych przypadkach z możliwościowym udziałowcem jest jednost- ścią umorzenia) oraz pożyczki na
ka samorządu terytorialnego (udział zasadach rynkowych.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Warunki finansowania: Zakres,
forma oraz zasady finansowania
zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych
warunków i potrzeb rynku. Ze
względu na formę beneficjentów,
charakter wspieranych inwestycji
oraz potrzeby inwestycyjne program oferuje atrakcyjniejsze niż
standardowo warunki finansowania.
– dotacje: co do zasady do 30%, a
w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii
elektrycznej technologię ORC (w
ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych) poziom dotacji może wynieść do
50%;
– pożyczki preferencyjne: od 1 do
300 mln zł z oprocentowaniem na
poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie
mniej niż 2 % w skali roku) ;

– w sytuacji pozyskania dotacji
finansowanie w formie pożyczki
jest obligatoryjne i stanowi uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– pożyczki mogą być częściowo
umorzone
(maksymalnie
10%
udzielonej pożyczki do 5 milionów
zł);
– okres finansowania – pożyczka
może być udzielona na okres nie
dłuższy niż 20 lat;
– pożyczki na zasadach rynkowych:
to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać
pomocy publicznej są natomiast
zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć
zmniejszających ich negatywną
presję na środowisko.

(kwota alokacji w ramach naboru: 500 milionów złotych).
***
4/. Definicja efektywnego systemu
ciepłowniczego zawarta jest w Dyrektywie o efektywności energetycznej (2012/27/UE) z dn.
25.10.2012 i musiała zostać transponowana do polskiego porządku
prawnego poprzez odpowiednie
zapisy w Ustawie o efektywności
energetycznej (Dz.U. z 2016 poz.
831) z 20 maja 2016 r.
5/. Organic Rankine Cycle. W układach ORC przy produkcji energii
wykorzystuje się zamiast wody/
para wodna innych organiczny
czynnik roboczy, który ulega odparowaniu w niższych temperaturach,
stąd możliwość wykorzystania ciepła o niskich parametrach np. odpadowego z innych procesów lub
Nabór wniosków: od 1 marca
energii wód geotermalnych.
2019 do 20 grudnia 2019 r.
***

Ciąg dalszy ze s.1

Fundusz Sprawiedliwości
tworzy sieć punktów pomocy
dla ofiar przestępstw
Dzięki dotacjom z Funduszu
Sprawiedliwości ruszyła budowa
ogólnopolskiej sieci ośrodków i
punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymają tysiące ofiar przemocy,
szczególnie kobiety i dzieci. Zostaną także uruchomione ośrodki
rehabilitacji dla ofiar ciężkich
wypadków i telefoniczna Linia
Pomocy Pokrzywdzonym.
Rozstrzygnięta już została duża
część konkursów na prowadzenie
ośrodków i punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, dzięki czemu 35 ośrodków
okręgowych, wraz z przypisanymi
do nich 187 punktami lokalnymi,
już działa. Rozstrzygnięty został
również konkurs na placówkę reha-

bilitacji, w którym zwyciężył projekt „Klinika Budzik dla dorosłych”
fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”.
W ramach tego konkursu środki na
rehabilitację leczniczą świadczoną
dla ofiar przestępstw otrzymała też
fundacja „Subvenio”.
Komu pomagamy
Dziś (18 lutego 2019 r.) rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”,
który potrwa do 24 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej
przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest z ustanowieniem
dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na
potrzebę stałego monitorowania
sytuacji osób pokrzywdzonych
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przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich
położenia.
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw. Są też doskonałą okazją do
przybliżenia działań w tej sferze na
stałe podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są one
realizowane w ramach całościowego Programu wsparcia dla ofiar
przestępstw.
Co roku w Polsce około 200 tys.
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

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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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.

sowanie dostosowania mieszkania
do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.
Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zakłada utworzenie
ogólnopolskiej sieci pomocy składającej się z ośrodków okręgowych
i punktów lokalnych. Będę tak rozmieszczone, by na „mapie pomocy”
nie było już białych plam. W każCoraz większa pomoc
dym z punktów i ośrodków osoba
Od czasu zreformowania we pokrzywdzona i jej najbliżsi będą
wrześniu 2017 roku Fundusz Spra- mogli uzyskać pomoc psycholowiedliwości działa coraz skutecz- giczną, prawną i materialną.
niej. W latach 2013-2017 kwoty
kierowane do organizacji pozarząCentra specjalistyczne
dowych (to za ich pośrednictwem
udzielana jest pomoc) na ośrodki
Uzupełnieniem sieci pomocy
pomocy osobom pokrzywdzonym będą centra specjalistyczne - zwiąnie przekraczały 20 mln zł rocznie. zane z rehabilitacją osób pokrzywW 2018 r. było to 25 mln zł. W dzonych, które doznały uszczerbku
2019 r. i kolejnych latach skala na zdrowiu, bądź przeznaczone dla
pomocy ma być znacznie większa – osób wymagających szczególnej
w tym roku na ośrodki pomocy opieki (np. dzieci i młodzieży).
Fundusz Sprawiedliwości przezna- Pierwszym takim centrum będzie
czył już ok. 50 mln zł.
Klinika „Budzik” dla dorosłych,
która powstanie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Konkretne wsparcie
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”
Ofiary przemocy, zwłaszcza otrzyma na ten cel z Funduszu
kobiety i dzieci, skorzystają nie Sprawiedliwości ponad 37 mln zł,
tylko z porad prawników czy psy- co pozwoli na wybudowanie i wychologów, ale otrzymają pomoc posażenie nowoczesnej kliniki.
dostosowaną do konkretnych po- Ratunek znajdą w niej dorośli, któtrzeb. Będzie to między innymi rzy zapadli w śpiączkę. Rocznie w
pokrywanie kosztów leczenia i re- Polsce zapada w śpiączkę ponad
habilitacji, leków nierefundowa- 600 osób, w tym około 150 dzieci.
nych i wyrobów medycznych, szko- Ponad połowa to ofiary przestępstw
leń czy kursów zawodowych. Prze- – najczęściej drogowych, ale sporą
widziane zostało również np. finan- grupę stanowią również ofiary prze-

mocy. Wzorcem Kliniki „Budzik”
dla dorosłych jest uruchomiona w
2013
roku
przez
Fundację
„Akogo?” Klinika „Budzik” dla
dzieci.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Rozstrzygnięty został również
konkurs na prowadzenie ogólnokrajowej telefonicznej „Linii Pomocy
Pokrzywdzonym”, która zacznie
działać w najbliższych dniach.
Dzięki niej będzie można anonimowo uzyskać informację o możliwości pomocy, także umówić się na
spotkanie w dowolnym punkcie
pomocy na terenie całej Polski.
Linia da też możliwość uzyskania
szybkiej porady psychologicznej i
prawnej. Do kontaktu posłuży również specjalny adres e-mail. To
znaczne ułatwienie dla osób poszukujących pomocy. Obecnie funkcjonują bowiem różnego rodzaju
linie telefoniczne, ale nie mają one
charakteru ogólnokrajowego i kompleksowego oraz nie umożliwiają
skierowania do dowolnego ośrodka.
***
Lista działających ośrodków i
punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępna na
interaktywnej mapie:
https://
www.funduszsprawiedliwosci.gov.
pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

NFOŚiGW przekaże ponad 10 mln zł
na poprawę efektywności energetycznej
Mowa jest o trzech instytucjach
leczniczo-opiekuńczych:
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi w Laskach pod
Warszawą, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie. Instytucje
uzyskają wsparcie finansowe ze
środków krajowych NFOŚiGW
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na działania poprawiające efektywność gospodarowania energią
elektryczną i cieplną. Inwestycje
przyniosą wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe,
ale także podwyższą standard
pobytu pacjentów i podopiecznych.
Wszystkie trzy umowy regulujące przekazanie dotacji 18 lutego

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

2019 r. podpisał z przedstawicielami beneficjentów Wiceprezes Zarządu
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Artur Michalski. W każdym przypadku efekty ekologiczne
przedsięwzięć oznaczają zmniejszenia emisji CO2, co – w adekwatnej
skali – przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realiza-
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cja umów skutkować będzie również zmniejszeniem zużycia energii
pierwotnej i końcowej w budynkach, a ponadto zapewni produkcję
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Działania podnoszące efektywność energetyczną przyniosą dodatkowo komfort pobytu, leczenia i
rehabilitacji pacjentów i podopiecznych we wspomnianych trzech placówkach. Zwiększy się także wygoda socjalna osób ich odwiedzających.
Przekazanie wszystkich trzech
dotacji umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW Poprawa jakości
powietrza, Część 2) Zmniejszenie
zużycia energii w budownictwie.
Instytut Matki i Dziecka
w Warszawie
Na termomodernizację głównego budynku Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie NFOŚiGW
przekaże – na podstawie umowy,
którą ze strony beneficjenta podpisał Tomasz Mikołaj Maciejewski,
Dyrektora Instytutu – 2 900 419 zł
dotacji. Całkowity koszt projektu
wynosi 3 475 816 zł, z czego 575
397 zł zainwestuje beneficjent ze
środków własnych. Przedsięwzięcie
obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, a stropu – wełną
mineralną. Wymieniona zostanie
zewnętrzna stolarka okienna i
drzwiowa. Prace będą dotyczyć
także modernizacji systemu ciepłej
wody użytkowej i zaowocują m.in.
montażem 40 sztuk kolektorów
słonecznych, gazowych pomp ciepła oraz montażem zasobników.
Przewidziano również wymianę
węzła cieplnego centralnego ogrzewania i zainstalowanie zestawu
gazowych pomp ciepła oraz wymianę 425 sztuk grzejników i termostatów. O szerokim zakresie modernizacji świadczy także plan montażu
70 sztuk paneli fotowoltaicznych
(17 kWp) o mocy jednostkowej
0,25 kWp.
Całość działań ma zostać sfinalizowana z końcem 2020 r., a powierzchnia budynków nimi objętych to ponad 10 000 m2. Efekt
ekologiczny inwestycji to zmniejszenie emisji CO2 (531,01 Mg/

rok). Nastąpi też ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 4299,20
GJ/ rok. Równoległym osiągnięciem będzie produkcja energii elektrycznej z OZE, przy użyciu paneli
fotowoltaicznych, na poziomie 15,8
MWh/rok oraz energii cieplnej
(341, 31 GJ/rok).
Instytut Matki i Dziecka jest
szpitalem utworzonym na wniosek
Ministra Zdrowia w 1948 r. Prowadzi działania z zakresu opieki zdrowotnej, przede wszystkim z myślą o
ochronie zdrowia matek i dzieci.
Zobowiązany jest także do podejmowania aktywności naukowobadawczej oraz edukacyjnej. Instytut prowadzi również działania opiniodawcze, m.in. bierze udział w
określaniu standardów bezpieczeństwa produktów dla dzieci.
Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi Stowarzyszenie z
siedzibą w Laskach
Dzięki dotacji z NFOŚiGW w
wysokości 4 134 400 zł, remont
termomodernizacyjny
przejdzie
sześć budynków założonego jeszcze
w czasach II RP Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą.
Umowę ze strony beneficjenta podpisał Prezes Zarządu TOnOS w
Laskach Paweł Kacprzyk. Pełny
koszt prac wyniesie 4 352 000 zł,
przy czym 217 600 zł ma pochodzić
ze środków własnych beneficjenta.
I w tym przypadku przewidziano
głęboką termomodernizację obiektów służących na co dzień osobom
chorym, z różnym stopniem niesprawności. W czterech budynkach
zaplanowano ocieplenie stropodachów, a w jednym – dachu. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej będzie przeprowadzona w pięciu budynkach.
W jednym z obiektów szklane pustaki (tzw. luksfery) zostaną wymienione na okna PCV. Wszędzie
pojawi się nowa stolarka okienna.
Remont obejmie też wymianę
oświetlenia (sześć kompletów LED
o łącznej mocy 36,342 kW).
Dodatkowo w dwóch budynkach zmodernizowana będzie instalacja ciepłej wody użytkowej, a w
jednym centralnego ogrzewania. Na
trzech obiektach planuje się zamon-
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tować trzy komplety paneli fotowoltaicznych (85 sztuk) o łącznej
mocy 22,10 kW. Zakończenie prac i
osiągnięcie efektu ekologicznego
nastąpi pod koniec września 2022 r.
Emisja CO2 zmniejszy się o 344,23
Mg/rok. Zużycie energii pierwotnej
zmaleje do 6 101,12 GJ/rok. Pozyskiwanie energii ze słońca za pomocą paneli fotowoltaicznych przyniesie 19,68 MWh energii elektrycznej/rok. Całkowita powierzchnia
budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach objętych remontem to 4202 m2.
Warto przypomnieć, że ośrodek
w Laskach powstał w 1921 r. dzięki
hrabiance Róży Czackiej, która
wcześniej założyła w Warszawie
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a także zainicjowała powstanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. We
wrześniu 1939 r. oraz w czasie Powstania Warszawskiego na terenie
zakładu okazywano pomoc szpitalną polskim żołnierzom i powstańcom. Kierując się zasadami społecznej nauki Kościoła katolickiego, „Laski” do dziś prowadzą działania opiekuńcze, rehabilitacyjne i
edukacyjne dla osób niewidomych i
słabowidzących. Obok kompleksu o
charakterze rehabilitacyjnym i placówek edukacyjnych, prowadzone
są tam internaty, pracownie zajęciowe oraz obiekty konferencyjne,
socjalne i sportowe. Ośrodek w
Laskach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego
Parku Narodowego.
Szpital Neuropsychiatryczny im.
prof. Mieczysława Kaczyńskiego
w Lublinie
Projekt poprawy efektywności
energetycznej i podwyższenia standardu techniczno-użytkowego zostanie przeprowadzony przez Szpital
Neuropsychiatryczny
(Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej) w Lublinie.
Umowę w sprawie przekazania 3
406 242 zł dotacji NFOŚiGW na
ten cel ze strony beneficjenta sygnował dr n. med. Piotr Dreher,
kierownik SPZOZ. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wyniesie 4 371 505
zł, w tym szpital zaangażuje własne
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środki finansowe w wysokości 965
263 zł.
Przewidziane działania termomodernizacyjne potrwają do końca
września 2020 r. i obejmą 1009,6
m2 powierzchni budynków. Trzeba
nadmienić, że szpital jest obiektem
leżącym na terenie przedwojennego, zabytkowego majątku należącego niegdyś do rodziny Sachsów.
Kompleks szpitalny otoczony jest
również zabytkowym parkiem. Placówka prowadzi specjalistyczne
przychodnie przeznaczone dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Są to
m.in. poradnie zdrowia psychicznego, neurologiczne oraz terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. W szpitalu dostępnych jest

ponad 1000 łóżek. Korzystają z
niego pacjenci z całej Polski.
Dotowane przez NFOŚiGW
przedsięwzięcie obejmie ocieplenie
ścian zewnętrznych, tych przylegających do gruntu oraz fundamentowych. Ocieplona zostanie także
podłoga na gruncie oraz podłoga w
podziemiu. Warstwa izolacji zostanie też położona na poddaszu. Okna
w pomieszczeniach mają być wymienione na drewniane, skrzynkowe, a drzwi zewnętrzne poddane
zostaną modernizacji. Ważnym
krokiem będzie budowa systemu
wentylacji mechanicznej nawiewno
-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Modernizacja dotyczyć będzie również systemu przygotowania ciepłej

wody użytkowej oraz oświetlenia
wbudowanego (zaplanowano wymianę instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z zastosowaniem opraw typu LED i wymianą
rozdzielnic). Nastąpi zarazem montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39 kWp (156 paneli).
Wraz z zakończeniem prac zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery (o
235,38 Mg/rok). Zużycie energii
pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/
rok, a ilość wytworzonej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 39,82 MWh/rok.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Projekt nowej ustawy antylichwiarskiej
trafił do konsultacji
Ministerstwo Sprawiedliwości
skierowało do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w
celu przeciwdziałania lichwie. Na
stronie internetowej ministerstwa
zaprezentowany został cały projekt wraz z uzasadnieniem.
Bezpieczne zakupy na raty,
„chwilówki” bez zdzierstwa, koniec
z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów
dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych
zmian w prawie, które mają skutecznie chronić Polaków przed plagą lichwiarzy i nadużyciami firm
pożyczkowych.
Przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości rozwiązania mają
położyć kres wykorzystywaniu
niewiedzy i ufności klientów. Mają
skończyć z żerowaniem przez naciągaczy na biedzie i tragediach
życiowych ludzi zmuszanych do
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zaciągania pożyczek o lichwiarskim malnie 10 proc. w skali roku.
oprocentowaniu.
2/. Restrykcyjne zasady będą obo1/. Nowe przepisy kończą z dowol- wiązywać przy zaciąganiu krótkonością w ustalaniu dodatkowych terminowych pożyczek na niewielopłat
za
zakupy kie kwoty, czyli chwilówek. Dziś
na raty. Nie będzie już można bez zachęcani umiarkowanym oprocenograniczeń doliczać prowizji, mar- towaniem nominalnym klienci częży, opłat za złożenie czy rozpatrze- sto nie zdają sobie sprawy, jak wynie wniosku albo obowiązkowego soką kwotę będą musieli w rzeczyubezpieczenia, co prowadzi do sy- wistości spłacić. Koszty pożyczki,
tuacji, że nieświadomi klienci nie jak przy zakupach na raty,
są często w stanie spłacić rzekomo są bowiem powiększane o wyśruatrakcyjnie oprocentowanej po- bowane prowizje, marże czy opłaty.
życzki. Okazuje się bowiem, że
mimo atrakcyjnej oferty „zerowych
Limit dodatkowych opłat w
odsetek”, za nowo kupiony sprzęt przypadku „chwilówek” zostanie
muszą płacić znacznie więcej, niż radykalnie
ograniczony
do
wynikałoby z ceny na etykiecie.
45 proc. kwoty pożyczki w skali
roku. Przy pożyczce na okres
Maksymalny limit dodatko- miesiąca limit ten wyniesie jedwych opłat w przypadku zaku- nak tylko 22 proc.
Limit odsetek od samej pożyczpów ratalnych zostanie ustalony
na 45 proc. kwoty pożyczki w ki będzie, jak dotąd, wynosił do 10
skali roku. A jeśli zdecydujemy proc. w skali roku.
się
na
rozłożenie
rat
na 6 miesięcy, to dodatkowe kosz- 3/. Nie będzie więcej odbierania
ty nie będą mogły przekroczyć mieszkań i domów, pozbawiania
dorobku całego życia osób, które
32,5 proc.
Limit odsetek pozostanie na nie spłaciły pożyczki o wielokrotobecnym poziomie, czyli maksy- nie niższej wysokości. Nowe prawo
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wprowadzi ścisłe limity w zakresie życzki konsumenckiej (to pożyczustanawianych zabezpieczeń.
ka do 255 tys. 550 zł udzielona na
podstawie ustawy o kredycie konNiedopuszczalne będzie żąda- sumenckim) dodatkowe opłaty nie
nie przenoszenia własności nieru- będą mogły przekroczyć 45 proc.
chomości na zabezpieczenie zacią- kwoty pożyczki w skali roku.
gniętych zobowiązań. Wyelimino- Maksymalne odsetki to 10 proc. w
wana też zostanie możliwość pro- skali roku.
wadzenia egzekucji komorniczej z
mieszkania, jeżeli wysokość zaWskazany limit będzie także
dłużenia nie przekracza 5 proc. obowiązywał w przypadku banwartości domu lub lokalu.
kowej pożyczki dla osoby fizycznej na wyższą kwotę. Przy po4/. Skończy się dowolność w ustala- życzce udzielanej na podstawie
niu dodatkowych opłat przez banki umowy cywilno-prawnej limit
pożyczające pieniądze osobom fi- dodatkowych opłat wyniesie 25
zycznym. Podobnie będzie w przy- proc. pożyczonej kwoty.
padku pożyczek udzielanych na
podstawie
umów
cywilno- 5/. Nowe przepisy wyraźnie zdefiprawnych, a więc zaciąganych np. u niują, które pożyczki mają charakter
prywatnej osoby. Dziś windowanie lichwiarski,
dodatkowych opłat to częsta metoda a za złamanie prawa będzie grozić
lichwiarzy, by pozbawić ludzi ma- więzienie. Skończą z zasadą, która
jątków. Biorący pożyczki, którzy uzależniała ściganie lichwiarza od
podpisują długie i skomplikowane tego, czy wiedział, że osoba biorąca
umowy,
często pożyczkę jest „w przymusowym
nie zdają sobie sprawy z dodatko- położeniu”, a więc np. w trudnej
wych kosztów, jakimi się ich obcią- sytuacji życiowej i dramatycznie
ża.
potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych warunków
W przypadku bankowej po- do życia, jak jedzenie, leki, opłatę

rachunków. Ta uznaniowość prawa
była dotąd przyczyną bezkarności
lichwiarzy.
Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej
świadczenie pieniężne wynikające
m.in. z umowy pożyczki, żąda od
niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż
maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie
wyższej niż maksymalna.
Polska dołączy do krajów, które
bezwzględnie i skutecznie walczą z
lichwą. Są wśród nich Austria i Kanada, gdzie za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić na 5 lat
do więzienia. W Niemczech kary za
lichwę sięgają 10 lat pozbawienia
wolności, a w Stanach Zjednoczonych – nawet 20 lat.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Walka z mafią lekową
rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym
Rada Ministrów przyjęła dziś
(12 lutego 2019 r.) przygotowane
w Ministerstwie Sprawiedliwości
przełomowe zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z
mafią lekową. Projekt nowelizacji
ustawy – Prawo Farmaceutyczne
oraz niektórych innych ustaw powstał we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.
Mafia lekowa powoduje poważne zagrożenie dla setek tysięcy
Polaków, którzy potrzebują leków
ratujących zdrowie i życie. W wielu wypadkach leki są refundowane,
państwo do nich dopłaca, a mimo
to grupy przestępcze wyprowadzają
je poza granicę i sprzedają z zy-

skiem, kosztem polskich pacjentów. Przygotowaliśmy kompleksowe zmiany w prawie, które ukrócą
tego rodzaju przestępczy proceder i
pozwolą polskiemu państwu skutecznie dbać o interes pacjentów –
powiedział na konferencji prasowej
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
Bulwersujący proceder
Bulwersujący proceder był
możliwy dzięki dziurawemu prawu,
które w żaden sposób nie ograniczało zbywania przez apteki leków,
często deficytowych, do hurtowni.
Następnie zamiast do polskich pacjentów leki ratujące zdrowie i życie były transferowane za granicę –
podkreślił wiceminister Marcin
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Warchoł, który nadzorował w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowanie nowych rozwiązań.
Wiceminister zdrowia Janusz
Cieszyński dziękował Ministerstwu
Sprawiedliwości za podjęcie prac
nad projektem. - To dla nas niezwykle cenne wsparcie, ponieważ
Ministerstwo Zdrowia od wielu lat
prowadzi działania związane z
ograniczaniem nielegalnego wywozu leków – zaznaczył.
Zapewnienie Polakom dostępu
do leków ratujących życie i zdrowie (przede wszystkim refundowanych) to podstawowy obowiązek
państwa. Nie można tolerować sytuacji, w której brakuje w kraju
leków dla ciężko chorych ludzi, bo
zostały przez zorganizowane grupy
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wyprowadzone za granicę na handel.
Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z
Polski. Ceny większości leków są w
Polsce znacznie niższe niż w krajach
Europy Zachodniej. Wynika to z polityki państwa polegającej m.in. na refundowaniu wielu leków, tak by były
powszechnie dostępne. Dlatego ich
ceny nie są dyktowane przez rynek,
lecz ustalane w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Sprawia
to, że ten sam medykament, który w
Polsce kosztuje przykładowo 100 zł,
w Niemczech lub Francji może kosztować 100 euro, a więc około czterokrotnie więcej. W wielu przypadkach
różnica w cenie jest jeszcze większa.
Żerują na tym nieuczciwi handlarze
lekami – wywożą je z kraju i sprzedają za granicą, zbijając krociowe zyski.
A wywiezionych leków brakuje w
polskich aptekach (w kontraktach z
koncernami farmaceutycznymi obowiązują limity dostaw), na czym cierpią chorzy.
Lawinowo rosnący problem
Skala
procederu,
zwanego
„odwróconym łańcuchem dystrybucji”, jest tak duża, że można mówić o
działaniu w Polsce mafii lekowej.
Wartość nielegalnie wyprowadzonych
medykamentów szacuje się na prawie
2 mld zł. Wywożone są one za pomocą specjalnie do tego celu zakładanych aptek, hurtowni prowadzących
podwójną księgowość, fałszywych
przychodni, a nawet lecznic weterynaryjnych. W rezultacie na półkach aptecznych w Polsce niemal notorycznie
brakuje około 200 leków.
Od IV kwartału 2015 roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny udostępnił aptekom system Zgłoszeń Odmów Realizacji Zamówienia (ZORZ),
który pozwala oszacować liczbę raportowanych odmów realizacji zamówień składanych przez apteki. Na
koniec lipca 2018 r. w bazie ZORZ
znajdowało się łącznie ponad 16,6
mln zgłoszeń odmowy realizacji zamówienia na leki. W latach 20162017 braki w głównej mierze dotyczyły preparatów antynowotworowych, przeciwzakrzepowych, prze-
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ciwastmatycznych i stosowanych w
leczeniu cukrzycy, a więc leków ratuWzmocnienie inspekcji
jących życie chorych. Dlatego konieczne są zmiany w prawie farmaPoza regulacjami, które pozwolą
ceutycznym, które pozwolą na sku- prokuratorom na skuteczne ściganie
teczną walkę z mafią lekową.
mafii lekowej, a następnie sądom na
wymierzanie adekwatnych kar, proZwalczanie przestępczych hurtowni jekt wprowadza przepisy wzmacniające pozycję inspektorów Państwowej
W obecnym stanie prawnym za Inspekcji Farmaceutycznej. Dziś są
nielegalny obrót lekami można ścigać oni często praktycznie bezradni w
nieuczciwych właścicieli aptek. Ale to starciu z szarą strefą obrotu lekami.
nie oni najczęściej stoją za organiza- Nieuczciwi hurtownicy czy aptekarze
cją procederu wywozu leków, lecz sabotują kontrole, ukrywają dokumendziałający na wielką skalę hurtowni- tację, zamykają przed inspektorami
cy. Gromadzą leki z ustawionych ap- magazyny, a nawet stosują wobec
tek, przychodni i lecznic i wywożą za kontrolerów upokarzające przeszukagranicę. Dziś są praktycznie bezkarni. nia. Nowe przepisy postawią temu
Nowy przepis obejmie odpowiedzial- tamę.
nością karną wszystkich, którzy biorą
udział w nielegalnym handlu.
Do 3 lat więzienia za utrudnianie
Nowela wprowadza wyraźny zakontroli
kaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty leczZa udaremnianie lub utrudnianie
nicze u detalistów, czyli m.in. w apte- czynności służbowych inspektora
kach. Zakaz ten obejmie również farmaceutycznego grozić będzie nie
przesunięcia międzymagazynowe w do 2 lat więzienia, jak obecnie, lecz
ramach jednej firmy, a więc np. z ap- do 3 lat.
teki do hurtowni tego samego właściciela.
Dostęp do pomieszczeń
Z drugiej strony nowelizacja ściśle
określa przypadki, w których apteka
Inspektorzy farmaceutyczni będą
może zbyć leki. W ten sposób projekt mieli pełny dostęp do wszystkich pow sposób kompleksowy i zamknięty mieszczeń hurtowni, również do tych
reguluje dopuszczalny kierunek dys- zamkniętych, co do tej pory uniemożtrybucji leków – od producenta, po- liwiło kontrole. Będą mogli zarządzić
przez hurtownię i aptekę, do pacjenta. otwarcie takiego pomieszczenie, np.
przy pomocy ślusarza.
Do 10 lat więzienia
Pomoc policji
Dziś brakuje wyraźnej sankcji
karnej za nielegalny wywóz leków.
Państwowa Inspekcja FarmaceuUstawa – Prawo farmaceutyczne prze- tyczna będzie mogła korzystać przy
widuje jedynie karę grzywny, ograni- kontrolach z pomocy funkcjonariuszy
czenie wolności albo do 2 lat więzie- policji i Straży Granicznej. Wynika to
nia dla aptekarza, który zbywa leki do z częstych przypadków stosowania
hurtowni lub innej apteki. Nowe sank- gróźb wobec kontrolerów, uniemożlicje są surowe i nie pozostawiają wąt- wiania im wstępu do hurtowni i ograpliwości. Każdy, kto wbrew prawu niczania swobody poruszania się po
nabywa, zbywa, przywozi, wywozi sprawdzanym obiekcie.
lub przechowuje produkt leczniczy
będzie podlegał karze pozbawienia Przyjęty przez rząd projekt ustawy
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przy trafi teraz do Sejmu.
przestępstwach na dużą skalę – od 6
miesięcy do 8 lat. A jeśli przestępstwo
Ministerstwo Sprawiedliwości
będzie dotyczyło leku zagrożonego
Rzeczypospolitej Polskiej
brakiem dostępności w Polsce (wykaz
takich leków prowadzi Ministerstwo
Zdrowia) - sprawca narazi się na karę
od roku do 10 lat więzienia.
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Kolejna umowa na opracowanie
koncepcji programowej
dla drogi ekspresowej S74
20 lutego 2019 r. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka,
podpisała umowę na opracowanie
koncepcji programowej dla odcinka
drogi ekspresowej S74 Łagów –
Jałowęsy. Koncepcję programową
opracuje w ciągu 16 miesięcy od

podpisania umowy spółka Mosty
Katowice za 3,8 mln złotych. Dokumentacja dla odcinka o długości
14,5 km powinna być gotowa w
połowie 2020 roku.

Dzisiaj podpisujemy umowę na
koncepcję programową dla kolejnego jej odcinka. W najbliższych tygodniach kolejne umowy na kolejne odcinki. Koncepcja programowa
to ostatni etap prac przygotowawBudowa drogi ekspresowej S74 czych przed fazą realizacyjną –
to dla mieszkańców Kielc i woje- powiedział minister infrastruktury
wództwa świętokrzyskiego inwe- Andrzej Adamczyk.
stycja oczekiwana od wielu lat.
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Odcinek drogi S74 Łagów –
Jałowęsy będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a
w miejscowości Jałowęsy włączy
się w planowaną obwodnicę Opatowa. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w
Baćkowicach na skrzyżowaniu z
drogą powiatową, 15 mostów i
wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi
ekspresowej S74, dwa miejsca obsługi podróżnych. Wybudowane
zostaną przejścia dla zwierząt i
urządzenia ochrony środowiska
oraz drogi dojazdowe.
Koncepcja programowa
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dla 100 km S74
W lutym 2019 r. podpisana
została umowa na opracowanie koncepcji programowej dla
odcinka Cedzyna – Łagów o długości 32 km. Wykonawcą dokumentacji będzie firma Trakt Katowice,
która opracuje ją w ciągu 16 miesięcy za około 5,6 mln złotych.
Od ubiegłego roku trwają prace
nad koncepcją programową dla
ponad 27,5-kilometrowego odcinka
S74 granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/
Mniów. Na przełomie lutego i marca planowane jest podpisanie kolej-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

nej umowy na taką dokumentację
dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości 16,4
km. Trwa również realizacja umowy, w ramach której opracowana
będzie koncepcja programowa dla
obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/
S74 oraz przejścia przez Kielce w
ciągu S74. To oznacza, że koncepcje programowe opracowane zostaną dla wszystkich odcinków S74 od
granicy województwa łódzkiego i
świętokrzyskiego do Opatowa o
łącznej długości ponad 100 km.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Fundusz Dróg Samorządowych
rekordowe wsparcie dla dróg lokalnych
Lepsze drogi to większe szanse na
rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz
Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W
ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne
realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak
duże środki - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
21 lutego 2019 r. został uzgodniony
plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu, na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie sposobu podziału środków
Funduszu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie budowy, przebudowy
lub remontu dróg powiatowych i dróg
gminnych na poszczególne województwa, ustalony został limit wydatków na
rok 2019 r. dla każdego z województw.
Zachowanie sieci drogowej we wła-

ściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom jest dla wielu samorządów
bardzo trudne. Podstawowym ograniczeniem są niewystarczające środki,
jakimi na ten cel dysponują powiaty i
gminy. Dlatego, we współpracy z
przedstawicielami samorządów i minister finansów Teresą Czerwińską wypracowaliśmy zmiany, które pozwolą
na lepsze wykorzystanie wsparcia rządu. Fundusz Dróg Samorządowych,
zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, umożliwia staranie
się o pomoc także biedniejszym samorządom, poprzez uzależnienie dofinansowania od wysokości dochodów –
dodał minister Andrzej Adamczyk.
Kolejnym etapem będzie weryfikacja przez wojewodów list zadań zgłoszonych przez samorządy w ramach
naboru na 2019 r. z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej i dostosowanie ich do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS.
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Następnie wojewodowie przeprowadzą
nabory uzupełniające, do wysokości
maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.
Dofinansowanie ze środków FDS
na zadania powiatowe i gminne będzie
uzależnione od dochodów jednostek
samorządu terytorialnego: im niższy
dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło
wynieść do 80% kosztów realizacji
zadania. Nowością jest także to, że z
FDS możliwe będzie dofinansowanie
zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został ponadto maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln zł.
Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019
r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy:
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1/. Województwo dolnośląskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 206 822 094,52 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 50 944 927,99 zł na każdy
kolejny rok.
2/.
Województwo
kujawskopomorskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa kujawskopomorskiego wyniesie 250 672
415,40 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 61 746 247,09 zł na każdy
kolejny rok.
3/.
Województwo
lubelskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego
wyniesie 426 286 175,16 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 105 003 861,14 zł na każdy kolejny rok.
4/. Województwo lubuskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego
wyniesie 136 462 288,37 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 33 612 727,15 zł na każdy
kolejny rok.
5/.
Województwo
łódzkie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego
wyniesie 239 162 980,35 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 58 911 214,68 zł na każdy
kolejny rok.
6/. Województwo małopolskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 298 120 004,89 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
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wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 73 433 654,24 zł na każdy
kolejny rok.
7/. Województwo mazowieckie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 497 598 938,56 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 122 569 796,76 zł na każdy kolejny rok.
8/. Województwo opolskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego
wyniesie 94 322 074,31 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 23 233 645,78 zł na każdy
kolejny rok.
9/. Województwo podkarpackie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 270 222 785,17 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 66 561 942,34 zł na każdy
kolejny rok.
10/. Województwo podlaskie
·Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego
wyniesie 332 535 669,06 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 81 911 005,45 na każdy
kolejny rok.
11/. Województwo pomorskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 208 005 792,30 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 51 236 499,34 zł na każdy kolejny rok.
12/. Województwo śląskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego
wyniesie 234 396 412,29 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
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wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 57 737 101,89 zł na każdy
kolejny rok.
13/. Województwo świętokrzyskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 239 634 265,95 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 59 027 302,91 zł na każdy
kolejny rok.
14/. Województwo warmińskomazurskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa warmińskomazurskiego wyniesie 277 074
629,41 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 68 249 705,50 zł na każdy
kolejny rok.
15/. Województwo wielkopolskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 376 993 570,91 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 92 861 985,40 zł na każdy
kolejny rok.
16/. Województwo zachodniopomorskie
Dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 174 394
903,33 zł;
Limit na dofinansowanie zadań
wieloletnich, których realizacja
może się rozpocząć w tym roku,
wyniesie 42 957 382,34 zł na każdy
kolejny rok.
Więcej o FDS na stronie MI:
https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/fundusz-drogsamorzadowych
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Wotum zaufania sędziów
dla nowych prezesów sądów
Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się. Pozytywnie
oceniają je sami sędziowie, o czym
świadczą najnowsze informacje
roczne o działalności sądów rejonowych. Aż 96 proc. tego rodzaju
raportów zostało pozytywnie zaopiniowanych, w tajnym głosowaniu,
przez zebrania sędziów.
Informacja roczna, to najważniejsze sprawozdanie, w którym
ocenia się, czy prezesi sądów dobrze wykonywali swoje obowiązki.
Raport zawiera m.in. dane o obsadzie kadrowej sądu i działalności

administracyjnej, statystykę spraw,
informacje o ewentualnych skargach na opieszałość. To również
podsumowanie zawierające diagnozę sytuacji sądu oraz opis podjętych
i planowanych działań.
Informację sporządza prezes, a
opiniuje ją zebranie sędziów, czyli
wszyscy sędziowie sądu rejonowego. Uchwały zebrania sędziów zapadają bezwzględną większością
głosów. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi choć jeden z
obecnych członków zebrania.
Ta w pełni przejrzysta procedura jest więc głosowaniem sędziów
nad swoistym wotum zaufania dla

obecnych prezesów sądów rejonowych. Blisko 70 proc. z nich zostało powołanych od 12 sierpnia 2017
r., na mocy znowelizowanej ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, która jest elementem reformy
wymiaru sprawiedliwości.
Na 318 sądów rejonowych w
Polsce, tylko w 12 sądach (3,8
proc.) informacje roczne zostały
zaopiniowane negatywnie. Świadczy to o tym, że zmiany zachodzące
w polskim sądownictwie są dobrze
oceniane przez samych sędziów.
Informacje roczne podlegają
ocenie prezesa sądu wyższego rzędu, a informacja roczna sporządzona przez prezesa sądu apelacyjnego
podlega ocenie Ministra Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Szybsze i sprawniejsze sądy
rząd przyjął projekt reformy procesu karnego
Rada Ministrów zaaprobowała
dziś (19 lutego 2019 r.) przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania
służą
usprawnieniu,
uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. To element
programu reform „Sprawiedliwość
i bezpieczeństwo”, ogłoszonego w
kwietniu 2018 roku przez Ministra
Sprawiedliwości
Zbigniewa
Ziobro.
Gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego zlikwiduje
absurdalne
procedury,
jak np. odczytywanie wyroków
przy pustej sali -- w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie sędzia ogłaszał wyrok 13 godzin i 55 minut, a
na sali nikogo nie było - czy obowiązek wymieniania na rozprawie
wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami.

Nie będzie już też tak łatwo
stosować wybiegów procesowych,
żeby przedłużać sprawy. To czasami prowadziło wręcz do paraliżu
postępowań – np. w Sądzie Rejonowym w Chełmie z 41 terminów
rozpraw karnych 35 się nie odbyło,
bo nie stawił się oskarżony. W Sądzie Okręgowym w Łodzi z 37
takich spraw odroczono 31, a w
Sądzie Okręgowym w Nowym
Sączu na 35 spraw odwołano 21.

Główne założenia
reformy:

nawet jeśli poza sędzią nie ma nikogo na sali. Ten kuriozalny obowiązek odciąga sędziów od poważnej pracy. Teraz zniknie. Jeżeli na
ogłoszeniu wyroku lub postanowienia nikt się nie stawi, można będzie
uznać je za ogłoszone.

2/. Przejrzyste uzasadnienie
na formularzu
Uzasadnienia wyroków będą
sporządzane na specjalnym formularzu, według ściśle określonych
zasad. Dzięki temu staną się zrozumiałe i przejrzyste.

1/. Bez mówienia do pustej 3/. Koniec z odczytywaniem
tomów akt
sali
Sędziowie nie będą musieli
Sędziowie nie będą ogłaszać
wyroków i postanowień na posie- wymieniać na rozprawach wszystkich protokołów i dokumentów
dzeniu, na które nikt
się nie stawił. Dziś trzeba to robić, będących dowodami. Dziś mają
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taki obowiązek, co w przypadku skomplikowanych spraw, gdy na stół sędziowski trafiają setki tomów akt, w
ogromny sposób wydłuża postępowania o tygodnie czy nawet miesiące.
Nowy przepis zakłada, że z chwilą
zamknięcia
przewodu
sądowego
wszystkie protokoły i dokumenty będące dowodami uznaje się za ujawnione bez odczytywania.

4/. Zwolnienie lekarskie nie
zablokuje procesu
Ogromnym problemem powodującym wydłużanie się postępowań w
sądach
są
kombinacje
ze zwolnieniami lekarskimi.
Sąd wyznacza termin rozprawy, na
który przyjeżdżają liczni świadkowie
czy biegli, nieraz z odległych miejscowości, a nawet z zagranicy. Na rozprawie obrońca nieoczekiwanie składa
zwolnienie lekarskie oskarżonego.
Uniemożliwia to prowadzenie rozprawy, zmusza świadków do ponownego
przyjazdu. Sąd musi wyznaczyć kolejną czasochłonną rozprawę, a budżet
państwa wykłada pieniądze na zwrot
kosztów dojazdu, noclegów i utraconego zarobku świadków czy biegłych. To
dziś częsta metoda obstrukcji sądowej,
na której korzystają przestępcy i ich
nieetyczni przedstawiciele procesowi.
Po reformie taki proceder zostanie
zdecydowanie ukrócony. Bez względu
na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchać świadków i
przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy.

powania.

6/. Rezygnacja z niepotrzeb9/. Równomierny rozkład pranych przesłuchań
cy
Poważnym obciążeniem dla policji
i prokuratury w dochodzeniach i śledztwach jest dziś konieczność przesłuchiwana wszystkich pokrzywdzonych w
sprawach dotyczących setek, a nawet
tysięcy osób. Chodzi na przykład o
sprawy oszustw internetowych, piramid finansowych, lichwiarzy czy
wprowadzenia do sprzedaży całej serii
wadliwych towarów.
W takich przypadkach setny czy
tysięczny pokrzywdzony z reguły nie
wprowadza do postępowania żadnych
nowych faktów, a jedynie powiela już
ustalone wiadomości. Rezygnacja z
obowiązku przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych z pewnością
przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań przygotowawczych, a także zapobiegnie zbędnemu
przesłuchiwaniu pokrzywdzonych.

7/. Odczytanie zeznań zamiast
przesłuchania
Żeby nie przewlekać rozpraw sąd
będzie mógł zaniechać bezpośredniego
przesłuchania świadków, o których
wiadomo, że nie wniosą do sprawy nic
istotnego. Chodzi np. o sytuacje, gdy
świadek może co najwyżej potwierdzić
okoliczności, które nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone. Wtedy w
zupełności wystarczy odczytanie na
rozprawie zeznań takiego świadka złożonych przed prokuratorem.

Jednocześnie reforma wzmacnia
rolę sądów apelacyjnych. Będą mogły
skazać oskarżonego, którego winę sąd
pierwszej instancji uznał, ale warunkowo umorzył postępowanie. Sąd apelacyjny będzie też mógł samodzielnie
zaostrzyć karę poprzez wymierzenie
dożywotniego pozbawienia wolności.
Obecnie najwyższa kara, jaką może
wymierzyć, to 25 lat pozbawienia wolności, a jeżeli uzna za zasadne orzeczenie kary dożywocia, może jedynie
skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.
Zmiany wprowadzą równowagę i zapewnią równomierne rozłożenie pracy
między sądami pierwszej i drugiej instancji.

10/. Pismo z sądu do skrytki
pocztowej
Każdy będzie mógł wskazać skrytkę pocztową do skutecznego doręczenia pism procesowych (np. sądu, prokuratora, policji).
To ułatwienie zarówno dla powiadamianych osób (np. stron postępowania, pokrzywdzonych, świadków), jak
dla samych instytucji. Obecnie wszystkie doręczenia muszą być dokonane do
rąk własnych odbiorcy, przekazane
domownikowi lub pozostawione do
odbioru w urzędzie pocztowym.

11/. Ułatwienie dla niepełno5/. Ścisłe przestrzeganie termi- 8/. Równowaga sądów dwóch
sprawnych
nów
instancji
Wniosek dowodowy (np. dokument, powołanie świadka) złożony po
terminie będzie co do zasady odrzucony. Wyjątkiem ma być jedynie sytuacja, gdy dowód będzie przesądzał o
odpowiedzialności karnej sprawcy, co
jest konsekwencją prymatu zasady
prawdy materialnej w procesie. Dziś
spóźnione złożenie wniosku dowodowego nie rodzi żadnych konsekwencji.
Zmiana tej sytuacji jest konieczna. Nie
wolno
tolerować
praktyki,
która przeradza się w obstrukcję procesową. Zgłaszanie po terminie wniosków dowodowych to dziś częsta
sztuczka prawnicza, służąca przewlekaniu procesów.
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Do zatorów często dochodzi w
sądach drugiej instancji, które przy
obecnych przepisach często muszą
prowadzić sprawy niemal od początku.
Dlatego konieczna jest przebudowa
postępowania odwoławczego. Zmiany
przewidują ograniczenie w powoływaniu na etapie apelacji nowych świadków, czy dowodów w postaci dokumentów. Będzie to dopuszczalne tylko
wtedy, gdy strona wnosząca apelację
nie mogła wnieść o przeprowadzenie
dowodu przed sądem pierwszej instancji (np. świadek był za granicą) lub
fakt, którego chce dowieść, nie mógł
być przedmiotem pierwotnego postę-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Osoby niepełnosprawne i obłożnie
chore nie będą już miały problemu z
odbiorem pism procesowych. Nowe
przepisy umożliwią im upoważnienie
dowolnie wybranej osoby do odbioru
korespondencji na poczcie. To rozwiązanie likwiduje bariery w dostępie do
wymiaru sprawiedliwości i usprawnia
postępowania.

12/. Sąd od sądzenia, a nie od
śledztwa
Do sądów nie będą już trafiać sprawy niewyjaśnione pod wieloma względami na etapie śledztwa, kierowane
przez oskarżycieli posiłkowych. Dziś
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tak się dzieje, a przyczyną nie jest
opieszałość prokuratorów, lecz złe
procedury.
Według obecnych przepisów,
gdy prokuratura dwukrotnie odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego albo dwukrotnie je
umorzy, bo nie dopatrzy się przestępstwa, pokrzywdzony nabywa
uprawnienia oskarżyciela posiłkowego i może wystąpić z aktem
oskarżenia.
Wtedy sąd musi sam, bez udziału śledczych, wyjaśniać, czy rzeczywiście zostało popełnione przestępstwo. Proponowana zmiana ogranicza takie sytuacje. Chodzi o to, by
sędziowie zajmowali się co do zasady orzekaniem o winie i karze, a nie
wchodzili w procesową rolę śledczych. Dlatego od powtórnej odmowy wszczęcia albo powtórnego
umorzenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu będzie
przysługiwać zażalenie do prokuratora nadrzędnego. Dopiero, gdy ten
utrzyma w mocy postanowienie,

poszkodowany będzie mógł sam czenia sprawy, co ogranicza przezamienić się w oskarżyciela, a spra- wlekłość postępowań i zmniejsza
wa trafi do sądu.
zaległości w sądach. Ten sam cel
przyświeca przyjętej przez rząd 19
grudnia 2018 r. reformie Kodeksu
***
Przewlekłość procesów jest postępowania cywilnego, która
przyczyną dramatów wielu Pola- wprowadza m.in. zasadę jednej
ków, którzy nie mogą doczekać się rozprawy w mniej skomplikowasprawiedliwości przed sądem. Mini- nych sprawach cywilnych.
Kontynuacją tych działań jest
sterstwo Sprawiedliwości RP zainikompleksowa
reforma Kodeksu
cjowało fundamentalne zmiany w
postępowania
karnego.
To odposądownictwie, dzięki którym Polacy
wiedź
na
realne
i
palące
problemy.
mają odzyskać wiarę, że do sądów
W 2017 r. w sądach było około
idzie się po sprawiedliwość i nie
8680
spraw karnych trwających
czeka się na nią latami. Te zmiany
powyżej
trzech lat. Dlatego podstato usprawnienie i uproszczenia prowowym
celem nowych regulacji
cedur sądowych, a także większa
jest
usprawnienie
działania sądów,
dostępność do sądów, bez koniecztak
aby
zaczęły
działać szybko,
ności ponoszenia olbrzymich wyefektywnie,
a
wyroki
wydawane
datków na prawników.
przez
sędziów
budziły
zaufanie
Od początku 2018 r. w sądach
Polaków.
w całym kraju działa System Losowego Przydziału Spraw sędziom, z
którym ściśle związana jest zasada
niezmienności składu orzekającego.
Raz wylosowany skład sądu nie
powinien ulegać zmianie do zakoń-

Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Katedra w Gnieźnie, główna świątynia metropolii gnieźnieńskiej.
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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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Tegoroczna zima była wyjątkowo łagodna; no, nie licząc kilku zimnych dni. Na fot. widzimy fontannę działającą nawet
zimą. Fontanna jest ustawiona we wsi Rosko, blisko Noteci.

jednak dokonają wyboru
nowych władz ogrodowych: zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) i komisji
rewizyjnej. Jak corocznie
w przygotowaniach do
zebrań działkowców pomaga zarządom ogrodów
Poznański Okręg Polskiego Związku Działkowców (PZD). Już w styczniu i w lutym w Poznaniu i w powiatach odbyły się szkolenia zarządów i komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych przygotowujące
do właściwego wykonania ciążących na nich zadań. Szkolenia były
ukierunkowane na omówienie najważniejszych zagadnień, które powinny być w centrum uwagi zarządów przy planowaniu działalności
ogrodów w 2019r., w tym właściwym przygotowaniu kampanii

Ogrody działkowe
przed kampanią
sprawozdawczo wyborczą
Powoli kończy się zima i działkowcy gotowią się do powrotu na
swoje działki. Pełną para natomiast
już pracują zarządy ogrodów przygotowując się do czekającej ich
kampanii
sprawozdawczowyborczej.
Zakończenie 4-letniej kadencji
władz ogrodowych to podsumowanie kilkuletniej pracy, zwieńczane
udzieleniem przez obecnych na
zebraniu absolutorium dla odchodzącego zarządu ogrodu. By jednak
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uzyskać absolutorium zarządy muszą przedstawić sprawozdanie ze
swojej działalności nie tylko za
2018r ale i za lata poprzednie, począwszy od 2015r.
Czekające nas wkrótce walne
zebrania
sprawozdawczo
–
wyborcze przyjmą także plany
działania na rok bieżący i preliminarze finansowe gwarantujące wykonanie planów oraz wyznaczą
główne zadania na kolejne 4 lata
nowej kadencji. Przede wszystkim
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Piękne są nasze ogrody działkowe, dają komfort wypoczynku, na tzw. RODOS (Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodzone
Siatką), zarówno działkowcom jak i gościom.
Fot. R.Milewski
Nr 03 (79) Wieści Światowe 01 marca 2019 r.
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Działki są jeszcze ostają, jakby rezerwatem, dla trzmieli, bo
na działkach w zasadzie nie używa się środków chemicznych. A trzmiele są bardzo pracowite i bardzo pożyteczne
dla środowiska naturalnego.
Wspomagajmy więc działkowców, bo wykonują bardzo
dobrą „robotę” nie tylko dla siebie ale dla naszego wspólnego dobra, czyli dla środowiska w którym wszyscy żyjemy.
Fot.: R.Milewski

sprawozdawczo-wyborczej. Omawiano w toku szkoleń procedury
walnych zebrań i przedstawiano
nowe wzory dokumentów, podkreślając znaczenie ich poprawnego
przygotowania. Wiele uwagi poświęcono dokumentom dotyczącym
inwestycji ogrodowych, przedstawiono wzory uchwał w sprawie
zadania inwestycyjnego, wniosku o
dotację i wniosku o pożyczkę z
Funduszu
Samopomocowego.
Przedstawiono także wzory uchwał
finansowych oraz jako zupełną nowość uchwałę dopuszczającą możliwość odpracowania części należnej opłaty ogrodowej, podkreślając fakultatywność jej stosowania.
Dalszy rozwój ogrodów i ich
przystosowanie
do
oczekiwań
działkowców jest zadaniem nieodzownym, by stały się miejscami
coraz lepiej zagospodarowanymi i
bardziej przyjaznymi dla działkowców, gości je odwiedzających oraz
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dla samego środowiska. Potrzeby
inwestycyjne są duże, potrzeba też
na nie znacznych środków finansowych, których działkowcy nie mają
w nadmiarze. Stąd też wskazywano
na możliwości dofinansowania inwestycji w ogrodach przez samorządy naszych miast. Dzieje się tak
w coraz większej liczbie samorządów, które korzystając z ustawowych uprawnień mogą przeznaczać
część środków budżetowych na
wspieranie inwestycji w ogrodach.
Dobry przykład daje miasto Poznań, które w 2018r. dofinansowało
ogrodowe inwestycje kwotą 250
tys. zł., a na rok 2019r. przewidziano dofinansowanie w kwocie 500
tys. zł. Podobnie inne powiaty starają się także pomagać swoim
działkowcom. Stawiają jednak jeden warunek, środki budżetowe
powinny poprawiać infrastrukturę
ogrodu, by ogrody w większym
stopniu otwierały się dla mieszkań-
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ców miasta i oferowały im korzystanie z posiadanej zieleni.
Walne zebrania w ogrodach
muszą być dobrze przygotowane.
Uczestniczący w nich działkowcy
mają prawo uzyskać wyczerpujące
informacje o działalności ogrodu,
mają prawo dowiedzieć się jak wydawano ich pieniądze, które wpłacali do kasy ogrodu i czy te pieniądze były właściwie wykorzystane.
Osoby chcące szczegółowo zapoznać się z wydatkami ogrodu mają
prawo wglądu do materiałów sprawozdawczych
przygotowanych
przez zarząd ogrodu, które muszą
być wyłożone do wglądu na co
najmniej siedem dni przed terminem walnego zebrania. Każdy z
działkowców, członków naszego
stowarzyszenia, musi być zawiadomiony pisemnie o terminie, miejscu
i porządku walnego zebrania. Istotne jest również by zarządy ROD
przedstawiły działkowcom szcze-
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gółowe propozycje do planu pracy
na rok bieżący. Proponowane zadania inwestycyjne musza zawierać
opisanie zakresu i terminu prac do
wykonania, wyliczenia kosztów na
ten cel podając przy tym skąd mają
one być pozyskane. Wszystkie te
dane powinien zawierać wniosek
zarządu ROD do walnego zebrania,
który
musi być przedstawiony
działkowcom przed podjęciem
uchwały o prowadzeniu inwestycji.
Dużą wagę podczas zebrań
działkowcy przykładają do uchwalania opłat ogrodowych. Propozycje opłat przedstawia zarząd ROD
na podstawie sporządzonych kalkulacji kosztów działania. Muszą one
być przedstawiane w sposób czytelny w rozbiciu na poszczególne
koszty. Przypomnijmy, że zgodnie
z ustawą o ROD każdy działkowiec
jest zobowiązany uczestniczyć w
pokryciu kosztów funkcjonowania
ROD w części przypadającej na
jego działkę. Na koszty te składają
się m.in. : wydatki na inwestycje,
remonty i bieżącą konserwacje infrastruktury ogrodowej; opłaty na
dostawę energii elektrycznej i innych mediów w części dotyczącej
terenu ogólnego i infrastruktury
ogrodowej; ubezpieczenia, podatki
i inne opłaty publicznoprawne;
wydatki na utrzymanie porządku i
czystości, a w tym na wywóz śmieci; wydatki związane z zarządzaniem ogrodem. W tym ostatnim
składniku kosztów mieszczą się
także wynagrodzenia dla członków
zarządu i pracowników ogrodu
Ciąg dalszy ze s.1

(gospodarz, elektryk, księgowy).
Prezes i pozostali członkowie
zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie świadczeń i
nagród w wysokości określonej
preliminarzem, albo w ramach
umowy o pracę, o ile walne zebranie wyrazi zgodę na utworzenie w
ogrodzie stanowiska pracy. Wypłaty mają rekompensować utracone
korzyści i czas poświęcany ogrodowi.
Pamiętajmy, że za dobrą pracę
należy ludzi wynagradzać, by miał
kto ogrodem zarządzać. To przesłanie jest szczególnie aktualne w
bieżącym roku, gdy będziemy wybierać nowe zarządy. Zarządzanie
ogrodem w świetle wymagań wynikających nie tylko z uregulowań
wewnątrzzwiązkowych, ale także z
prawa powszechnie obowiązującego tworzy szereg rosnących wymogów i poszerza zakres odpowiedzialności podejmujących decyzje.
Tym samym ze wzrostem odpowiedzialności rosną wymagania osób
podejmujących społeczną pracę na
rzecz działkowców. Działkowcy
mogą przewidzieć zwiększone
kwoty na wynagrodzenia pracujących w ogrodzie podejmując
uchwałę zwiększającą kwotę na
świadczenia i nagrody dla pracujących społecznie. Powinno to zachęcić osoby mające możliwości ale
jeszcze się wahające czy podjąć
pracę w nowych zarządach. Potrzeba do pracy w zarządach młodych
ludzi umiejących posługiwać się
komputerem, mających wiedzę o
Podczas dzisiejszego (27.02.2019) posiedzenia Komitet Ministrów Rady Europy
jednogłośnie potwierdził wybór ministra
Bańki jako kandydata
Europy na Przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Kandydaturę
ministra na to stanowisko zaproponował Europejski Komitet Ad Hoc
ds. WADA (CAHAMA), który 30
stycznia br. przeprowadził na ten
temat głosowanie. Minister Bańka
zwyciężył w nim już w pierwszej
turze, uzyskując poparcie zdecydo-

WADA
Komitet Ministrów Rady Europy jednogłośnie potwierdził
wybór ministra Witolda Bańki
jako kandydata Europy na Przewodniczącego WADA
Nowego szefa Światowej Agencji Antydopingowej poznamy 14
maja.

Nr 03 (79) Wieści Światowe 01 marca 2019 r.

zarządzaniu i wiedzę techniczną.
Ich wybór będzie gwarancją zapewnienia dalszego rozwoju naszych ogrodów na miarę czasu, w
którym żyjemy.
Dobre wiadomości popłynęły
także od Krajowej Rady (KR) PZD,
która pomimo rosnących kosztów
działalności nie zwiększyła obciążeń działkowców w stosunku do
roku ubiegłego. I tak nadal roczna
składka członkowska wynosi 6 zł
(małżonkowie płacą po 3 zł), a partycypacja w kosztach zarządzania
ogrodem przez Okręg i Krajową
Radę wynosi nadal 0,08 zł/m2. Jest
rzeczą istotną, by każdy działkowiec biorący udział w zebraniu
miał pełną wiedzę zarówno o podejmowanych zadaniach do wykonania jak i o kosztach, które muszą
być poniesione, by plan mógł być
zrealizowany.
Zachęcam więc wszystkich
członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w każdym ogrodzie do
aktywnego uczestnictwa w walnych
zebraniach
sprawozdawczowyborczych, bo tam odbywa się
najważniejsze wydarzenie roku,
które decyduje, co będzie się w
ogrodzie dziać nie tylko w roku
bieżącym, ale także przez najbliższe 4 lata. Pamiętajmy też, że nieobecni nie mają racji, a jeśli sami nie
zechcemy skorzystać z prawa
uczestniczenia w walnym zebraniu,
to za nas decydować będą inni….
dr Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu
wanej większości delegacji (28 głosów w stosunku do 16 Norweżki
Lindy Helleland i 5 flamandzkiego
ministra sportu Philippe’a Muytersa).
Decyzja Komitetu Ministrów
oznacza, że minister Bańka staje się
oficjalnie kandydatem regionu europejskiego w batalii o jedno z najważniejszych stanowisk w świecie
sportu. Jego rywali poznamy oficjalnie 8 marca br., kiedy to upływa
termin zgłaszania kandydatur władz
publicznych na Przewodniczącego
WADA. Intencją rządów jest wybór
przyszłego szefa WADA jeszcze
przed Światową Konferencją Anty-
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dopingową, która odbędzie się w
Katowicach w listopadzie br. Decyzję rządów co do najważniejszej
osoby w WADA poznamy 14 maja
br., kiedy to podczas specjalnego
posiedzenia władze publiczne całego świata wybiorą swojego kandydata. Pozwoli to przyszłemu Przewodniczącemu lepiej przygotować
się do pełnienia tej funkcji, zanim
oficjalnie obejmie stanowisko 1
stycznia 2020 r.
Minister Bańka od początku
urzędowania jako Minister Sportu i
Turystyki działał aktywnie na rzecz
walki z dopingiem w sporcie. Począwszy od 2016 r. przeprowadził
fundamentalne dla krajowego systemu antydopingowego reformy,
dzięki którym wdrożony zupełnie
nowy model orzekania w sprawach
o doping w sporcie, utworzona została nowoczesna, wszechstronna i
rozpoznawalna na całym świecie
Polska Agencja Antydopingowa, a
także niezależne Polskie Laboratorium Antydopingowe. Dzięki inicjatywom ministra Bańki Polska
posiada jedno z bardziej postępowych ustawodawstw antydopingowych na świecie oraz sprawnie
realizowany program antydopingowy. W stosunku do 2015 r. budżet
narodowej organizacji antydopingowej (rolę tę pełni obecnie POLA-

DA, a wcześniej Komisja do Zwalczania Dopinguw Sporcie) wzrósł
niemal czterokrotnie. Minister Bańka od maja 2017 r. zasiada w Komitecie Wykonawczym Światowej
Agencji Antydopingowej, gdzie
reprezentuje kontynent europejski.
Został do niego wybrany głosami
wszystkich państw członkowskich
Rady Europy.
Przypomnijmy, że minister
Bańka już latem ubiegłego roku
poinformował o zamiarze ubiegania
się o stanowisko Przewodniczącego
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Ogłosił wówczas
swoją deklaracje programową, w
której wskazał obszary niezbędnych reform, jakie planuje w przypadku objęcia tego stanowiska.
Deklaracja
obejmuje
przede
wszystkim postulat wzmocnienia
sieci narodowych organizacji antydopingowych. Jak wskazują dane
statystyczne, niemal połowa z państw reprezentowanych na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. nie posiadała w tamtym czasie takiej narodowej platformy walki z dopingiem w sporcie.
Jedną z propozycji finansowania
ich działań jest utworzenie Funduszu Solidarności Antydopingowej,
do którego trafiałyby m.in. środki
sponsorskie, dotąd niewykorzysty-

wane na cele walki z dopingiem.
Kluczowym projektem finansowanym ze środków Funduszu miałyby być partnerstwa antydopingowe, w ramach których bardzo dobrze działające narodowe organizacje antydopingowe pomagałyby
swoim słabiej rozwiniętym odpowiednikom w innych krajach. Minister Bańka zapowiada również aktywną działalność na rzecz tworzenia nowych akredytowanych przez
WADA laboratoriów antydopingowych, szczególnie w tych regionach świata, gdzie jest ich deficyt
(w Afryce działa aktualnie tylko
jedna taka placówka). Kolejne
punkty programu ministra Bańki do
poprawa komunikacji, zdecydowane angażowanie zawodników w
walkę z dopingiem – w tym w zarządzanie WADA oraz narodowymi organizacjami antydopingowymi, jak również ścisła współpraca
ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami. Minister Bańka jako kandydat na Przewodniczącego WADA chce też zdecydowanie stawiać
na edukację i wdrażanie standardów dobrego zarządzania w systemie antydopingowym.
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej

dowiska i Gospodarki Wodnej podpisała Dyrektor Departamentu
Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata
Adamska. Środki będą pochodzić z
programu
priorytetowego
NFOŚiGW Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i
krajobrazowej, Część 1) Ochrona
Park Narodowy i Słowiński Park obszarów i gatunków cennych przyNarodowy, przyczynią się do rodniczo.
ochrony unikalnej roślinności
(fitocenozy), różnych gatunków
Wigierski Park Narodowy
zwierząt (zoocenozy) oraz mniejDwa projekty w Wigierskim
szych
organizmów
żywych
(mikrobiocenozy).
Dwanaście Parku Narodowym zostaną dofinandotacji NFOŚiGW przyznanych sowane przez NFOŚiGW kwotami
ostatnio na te cele pięciu parkom 52 700 zł oraz 63 200 zł. Obie umonarodowym dało sumę prawie 1,1 wy potwierdzające dofinansowania
sygnował Dyrektor WPN Jarosław
ml zł.
Umowy potwierdzające przeka- Borejszo. Dotacje umożliwią wykuzanie pomocy finansowej przez pienie ziemi we wsi Czerwony
Narodowy Fundusz Ochrony Śro- Krzyż (0,4902 ha) oraz we wsi

NFOŚiGW przyznał
kolejne dotacje
Parki narodowe rozwiną
ochronę cennych zasobów przyrodniczych, dzięki otrzymanym
dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naturalne ekosystemy w parkach narodowych będą chronione jeszcze lepiej. Kolejne wykupy gruntów prywatnych, które przeprowadzą Wigierski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Wielkopolski
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Maćkowa Ruda (0,41ha). Grunty te
znajdują się na obszarze Natura
2000 PLB 200002 „Puszcza Augustowska” oraz PLH 200004 „Ostoja
Wigierska”. Ponadto obejmuje je
Konwencja Ramsarska, czyli układ
międzynarodowy dotyczący ochrony przyrody, który został podpisany
2 lutego 1971 r. podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar.
Jedna z planowanych do wykupu działek znajduje się w pasie
ochronnym wyznaczonym dla siedlisk Natura 2000: kompleksu łąk
świeżych i wód jeziora Wigry
(twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea). Teren ten jest
miejscem żerowania takich ptaków,
jak: derkacz, trzmielojad, kania
czarna, puchacz, błotniak stawowy
i orlik krzykliwy (gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Ptasiej). Obszar przylega bezpośrednio do rzeki Czarna Hańcza.
Druga zaplanowana do wykupu
działka we wsi Maćkowa Ruda
otoczona jest siedliskami Natura
2000 – torfowiskami wysokimi,
torfowiskami zasadowymi (o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk), torfowiskami przejściowymi oraz borem sosnowym bagiennym. Przylega także do Czarnej
Hańczy. Grunt jest położony na
terytorium występowania. Po wykupie wspomniane tereny staną się
własnością Skarbu Państwa.
Biebrzański Park Narodowy
Pięć działek (1,88 ha, 5,4883
ha, 9,5673 ha, 0,81 ha, 2,97 ha)
Biebrzański Park Narodowy zakupi
za dotacje otrzymane z NFOŚiGW.
Wynoszą one odpowiednio: 21 400
zł, 52 700 zł, 94 190 zł, 7 450 zł,
25 511 zł (razem 201 251 zł).
Wszystkie umowy potwierdzające
przekazanie pomocy finansowej
podpisał dyrektor Biebrzańskiego
Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. Zaplanowane do wykupu grunty leżą w granicach Parku. Pozyskanie jednego z nich w miejscowości Olszowa Droga pomoże w
ochronie siedliska lęgowego czterech cennych gatunków ptaków:
puchacza, żurawia, dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła średniego. W

innych miejscach ochrona obejmie
zagrożone wyginięciem takie gatunki ptaków, jak: wodniczka, orlik
grubodzioby, orlik krzykliwy, dubelt, kulik wielki, rycyk, kszyk,
derkacz, kropiatka, podróżniczek,
błotniak stawowy, bocian czarny,
dzięcioł zielonosiwy i dzięcioł białogrzbiety.
Działka w obrębie Okrasina
znajduje się w miejscu występowania 14 cennych gatunków ptaków,
m.in. błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, kszyka, derkacza,
krwawodzioba
i
dzięciołów
(białogrzbietego, zielonosiwego i
średniego). Ponadto na 0,26 ha występuje rzadkie na tym terenie siedlisko naturowe – wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi.
Nabycie terenu w okolicy miejscowości Budy pozwoli ochraniać
inne zagrożone wyginięciem gatunki ptaków: orlika grubodziobego,
bociana czarnego, bielika, bąka,
żurawia i rycyka. Z kolei zakup
działek w miejscowości Woźnawieś
oraz Wólka Piaseczna będzie krokiem ku ochronie: orlika krzykliwego, derkacza, kszyka, wodniczki,
kropiatki, błotniaka stawowego,
podróżniczka, bąka, żurawia i
krwawodzioba. Opieką zostaną
objęte siedliska przyrodnicze, gdzie
znajdują się górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
młak.

charakter nieużytków. Inicjatywa
wykupów podjęta przez WPN pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia nielegalnego zabudowania terenów położonych przy brzegu jeziora Witobelskiego. Zostaną one
przeznaczone na cele szeroko rozumianej ochrony przyrody.
Kampinoski Park Narodowy

Dwie dotacje NFOŚiGW zostaną przekazane Kampinoskiemu
Parkowi Narodowemu na wykup
dwóch działek w celu rekonstrukcji
krajobrazu
przyrodniczego
(144 300 zł oraz 132 000 zł), co
potwierdziła umowa podpisana
przez Dyrektora KPN Mirosława
Markowskiego. Dotacje pokryją
koszty całkowite wykupów. I tak,
zakup gruntu w miejscowości Brzozówka (5,28 ha) pozwoli objąć
ochroną występujące tam siedliska
tzw. zmiennowilgotne łąki olszewnikowo-trzęślicowe, niżowe łąki
użytkowane ekstensywnie oraz łęg
olszowo-jesionowy. Pod ścisłą
ochroną znajdą się zagrożone gatunki roślin (goździk pyszny, czarcikęsik Kluka) i ptaków (derkacz,
dudek, bielik, batalion, kulik wielki, łęczak i przepiórka).
Z kolei pozyskanie prawa własności wobec zabudowanej działki
w Roztoce (0,0676 ha) pomoże
KPN objąć ochroną występujące na
niej siedliska: wydmy śródlądowe z
murawami napiaskowymi, niżowe
Wielkopolski Park Narodowy
świeże łąki (użytkowane eksten10 500 zł i 11 353 zł dofinanso- sywnie), a także zagrożone gatunki
wania otrzyma Wielkopolski Park roślin (np. sasanka łąkowa) i ptaNarodowy na wykupy nieruchomo- ków (derkacz i dudek).
ści gruntowych (o powierzchni
0,1142 ha oraz 0,1251 ha) położoSłowiński Park Narodowy
nych w miejscowości Witobel. Całkowite koszty pozyskania gruntów
NFOŚiGW przekaże na rzecz
to 23 500 i 36 500 zł. Umowy po- Słowińskiego Parku Narodowego
twierdzające przekazanie pomocy dotację w kwocie 483 473 zł na
finansowej podpisał Dyrektor Wiel- wykup nieruchomości o powierzchkopolskiego Parku Narodowego ni 26,76 ha położonej we wsi IzbiZbigniew Sołtysiński.
ca, leżącej na terenie obszarów NaDziałki leżą na terenie obsza- tura 2000 „Ostoja Słowińska” PLH
rów Natura 2000 – „Ostoja Wielko- 220023 oraz „Pobrzeże Słowińskie”
polska” PLH300010 oraz „Ostoja PLB 220003. Umowę w tej sprawie
Rogalińska” PLB300017. Ponadto podpisał Dyrektor SPN Marek Sousytuowane są w regionalnym ko- bocki. Jednocześnie grunt ten znajrytarzu ekologicznym rzeki Samicy duje się na terenie Światowego Rei znajdują się w zlewni jeziora Wi- zerwatu Biosfery UNESCO MAB
tobelskiego. Obecnie działki mają „Człowiek i Biosfera” oraz obsza-
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rze objętym Konwencją Ramsarską
„O obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie,
zwłaszcza dla środowiska ptaków
wodnych”.
Planowane do wykupu tereny
położone są pomiędzy ujściem Starej Łeby do jeziora Łebsko na południu oraz ujściem Łeby do jeziora
na północy, granicząc od zachodu z
wąskim pasem gruntów SPN. Znajdują się na niewielkim wyniesieniu
stanowiącym naturalny piaszczysto
-żwirowy wał brzegowy jeziora
Łebsko, porośnięty mozaiką zbiorowisk roślinnych w przekroju od
suchych przez wilgotne do szuwarowych. Na obszarze tym występują siedliska Natura 2000: łąki wilgotne z rzędu Molinietalia, murawy
napiaskowe z klasy NardoCallunetea, murawy ze śmiałkiem
darniowym i wrzosem, łąki świeże
z rzędu Arrheneteretalia i kwaśna
młaka turzycowa. Ponadto teren ten
stanowi miejsce żerowania dla licznych gatunków znajdujących się na

„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych”. Stwierdzono
tam występowanie 22 gatunków
ptaków, m.in. derkacza, orlika
krzykliwego, trzciniaka, żurawia,
trzmielojada, srokosza i gąsiorka, 3
gatunków ssaków z rzędu nietoperzy: mroczka późnego, karlika
większego i nocka rudego, a ponadto 3 gatunków gadów i 3 gatunków
płazów. Zakup pozwoli SPN na
działania z zakresu ochrony czynnej.
Wykup ten w zasadniczym
stopniu będzie spowodowany przyczyną społeczną. Właścicielka nieruchomości, mieszkająca obecnie w
Holandii, swoją prośbę o nabycie
gruntu uzasadniła ciężką sytuacją
życiową wynikającą ze stanu zdrowia i konieczności pozyskania
środków na leczenie i specjalistyczną opiekę. Trudna sytuacja życiowa
została potwierdzona przez Wójta
Gminy Główczyce na podstawie
dostarczonej dokumentacji medycznej. Koszt całkowity wykupu wy-

niesie 537 193 zł.
Przy okazji podjęcia przedsięwzięcia SPN poinformował, że od
wielu lat nasila się proces przeznaczania prywatnych gruntów rolnych, położonych na terenie Parku,
pod zabudowę. W przypadku wspomnianych wyżej działek w przeszłości były czynione starania, aby
zlokalizować tam ośrodek wczasowy i marinę żeglarską. Według
oceny SPN, jest to ostatni moment,
kiedy nieruchomość jest do nabycia
w całości na korzystnych warunkach cenowych – tak, aby skutecznie ochronić ten ważny przyrodniczo teren.
Opisane wyżej 12 wykupów w
parkach narodowych, dotowanych
przez NFOŚiGW, nie ma charakteru wywłaszczania. Ich realizacja
następuje według cen rynkowych.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW

Rząd przyjął reformę prawa rodzinnego
zmiany dla dobra dzieci i rodzin
Orzeczenie alimentów w kilka
dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed
przemocą – to podstawowe założenia przyjętego dziś (26 lutego 2019
r.) przez Radę Ministrów projektu
reformy prawa rodzinnego.
Spektakularny efekt przyniosły
przygotowane przez Ministerstwo
Sprawiedliwości zmiany w egzekwowaniu obowiązku alimentacyjnego. Ściągalność alimentów do
państwowego Funduszu Alimentacyjnego wzrosła aż o 164 proc.
To pokazuje, że dobre prawo
działa. Dzięki nowym rozwiązaniom dziesiątki tysięcy polskich
dzieci po raz pierwszy w życiu
otrzymało wsparcie alimentacyjne
ze strony swoich rodziców. Obo-
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wiązkiem rodziców, niezależnie od
trudnych relacji, które czasami występują między nimi, jest troska o
własne dzieci. Nie może być tak,
aby ewentualny konflikt małżeński
czy między partnerami odbywał się
kosztem niewinnych, często malutkich dzieci. Nie może być tak, że
dzieci są krzywdzone, bo dorośli
nie potrafią się porozumieć – powiedział na konferencji prasowej
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
Miarą cywilizacji i kultury państwa jest tworzenie takich ram
prawnych, aby dbać o ludzi najsłabszych, najbardziej bezbronnych,
również w obszarze zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych
dzieci. Dlatego wprowadziliśmy
zmiany w prawie karnym dotyczące
egzekwowania obowiązku alimen-
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tacyjnego, które przyniosły tak rewelacyjne rezultaty – dodał.
Efekt pracy ekspertów
Kontynuacją tych działań są
rozwiązania, które m.in. przyspieszą procedurę przyznawania alimentów. Nowelizacja Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego oraz
niektórych innych ustaw ma przede
wszystkim poprawić sytuację dzieci, które nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do konfliktu. Temu celowi służyć ma między innymi wprowadzenie alimentów natychmiastowych.
Ciężko pracowaliśmy nad tym,
żeby usprawnić prawo rodzinne.
Przyjęty przez rząd projekt jest
efektem pracy zespołu ekspertów w

Nr 03 (79) Wieści Światowe 01 marca 2019 r.

Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Niewątpliwie należy wspomnieć o
obecnym Rzeczniku Praw Dziecka,
Panu mecenasie Mikołaju Pawlaku,
który intensywnie pracował nad
tym projektem i chcemy mu za to
podziękować – zaznaczył Michał
Woś, były wiceminister sprawiedliwości, który przygotowywał reformę prawa rodzinnego, obecnie
Szef Centrum Analiz Strategicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Podkreślił, że wszystkim zaproponowanym zmianom przyświeca
jeden podstawowy cel – dobro
dziecka. Przedstawił najważniejsze
rozwiązania zawarte w przyjętym
przez rząd projekcie.
Szybko, prosto i tanio

Na dziś wynosiłoby ono około
500 zł na jedno dziecko, 900 na
dwoje dzieci, a 1200 zł – na troje.
Dla porównania średnia wysokość
alimentów zasądzonych w 2016 r.
wyniosła 577 zł, a w pierwszej
połowie 2017 r. – 590 zł.
Projekt przewiduje alternatywną do istniejącej drogę dochodzenia do uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalane
byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości.
Co ważne, uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka
drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
Intencją wprowadzenia nowych, dodatkowych rozwiązań alimentów natychmiastowych - jest
to, by samotni rodzice w prosty i
szybki sposób mogli otrzymać pieniądze. Zachowana zostanie możliwość odwołania się od alimentacyjnego nakazu zapłaty.
Projekt przewiduje wygaśnięcie
alimentów względem dziecka
(poza dzieckiem posiadającym
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) z chwilą ukończenia
przez nie 25. roku życia. Jednak ze
względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się
samodzielnie, sąd na żądanie
uprawnionego przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego na dalszy okres.

Przyznanie alimentów natychmiastowych na rzecz dziecka od
rodziców ma się odbywać w ciągu
kilkunastu dni w postępowaniu
nakazowym
alimentacyjnym.
Obecnie sprawy o zasądzenie alimentów trwają miesiącami. W tym
czasie tysiące samotnych matek, bo
to ich w przeważającej mierze dotyczy problem, czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia.
Szybkie uzyskanie alimentów
natychmiastowych będzie możliwe
dzięki maksymalnemu uproszczeniu formalności: 1/. ubiegający się
o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie. 2/. Jest on
prosty i łatwy do wypełnienia –
większość ubiegających się o alimenty będzie mogła dzięki temu
Gwarancja praw
uniknąć dodatkowych wydatków
obojga rodziców
na adwokatów. 3/. Poza odpisem
aktu urodzenia dziecka do pozwu
Nowe przepisy mają skutecznie
nie dołącza się dowodów.
chronić prawa rodzica, któremu
drugi rodzic utrudnia kontakt z
dzieckiem. Opierają się na założeJedna zasada dla wszystkich
niu, że dzieci mają prawo do konWysokość alimentów natych- taktów z obojgiem rodziców, a
miastowych ma być ustalana we- prawo musi być sprawiedliwe i
dług jednej uniwersalnej zasady. równe dla wszystkich, zarówno
Co roku będzie ogłaszana kwota ojca, jak i matki.
przeliczeniowa (zależna m.in. od
Chcemy ograniczyć zjawisko
minimalnego wynagrodzenia i uniemożliwiania jednemu z rodziwspółczynnika dzietności), która ców kontaktu z dzieckiem. Prawo
pozwoli precyzyjnie ustalić świad- powinno stać w obronie takiego
czenie w zależności od liczby dzie- rodzica.
ci w danej rodzinie.
W myśl projektu, wobec osoby,
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która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem,
sąd może wydać odpowiednie zarządzenia np. przydzielić asystenta
rodziny, czy ustanowić nadzór kuratora sądowego.
Jeśli powyższe rozwiązania nie
przyniosą efektu, problemów nie
rozwiąże również nałożenie przez
sąd kary pieniężnej, rodzic utrudniający lub uniemożliwiający realizację kontaktów lub sprawowanie
pieczy naprzemiennej będzie podlegać odpowiedzialności karnej.
Sprawa trafi do prokuratora na
wniosek uprawnionego do kontaktu rodzica.
Prokurator po pierwszym przesłuchaniu będzie mógł wyznaczyć
np. półroczny okres próby. Jeśli w
tym czasie rodzic będzie wywiązywał się z orzeczeń sądu rodzinnego
i umożliwiał kontakt z dzieckiem,
prokurator umorzy sprawę. Jeśli
nie – rodzic narazi się na grzywnę
albo karę ograniczenia wolności
np. w postaci prac społecznych.
Surowsze rozwiązania obowiązują w niektórych państwach zachodnich. W Niemczech za uniemożliwianie drugiemu rodzicowi
kontaktów z dzieckiem grozi
grzywna do 25 tysięcy euro, a nawet kara aresztu. We Francji –
grzywna do 15 tysięcy euro i kara
do roku więzienia. W Belgii –
grzywna do 1 tysiąca euro i do 5 lat
więzienia.
Dobro dziecka najważniejsze
Projekt przewiduje również
wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono
poprzedzać sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających
wspólne małoletnie dzieci. Jego
celem jest pojednanie małżonków,
ale jeśli nie będzie to możliwe, to
ma doprowadzić do tego, aby rozwód lub separacja przebiegły przed
sądem w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci. Ma dać małżonkom czas na wyjaśnienie
wszystkich problemów i wypracowanie uzgodnień w sprawach dzieci, których dobro jest najważniejsze.
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Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby przed rozwodem lub separacją strony miały możliwość spotkania się na neutralnym gruncie.
Przede wszystkim chodzi o dobro
dzieci, bo rodzinne postępowanie
informacyjne będzie dotyczyło
wyłącznie spraw, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie
dzieci.
Główną rolę będą odgrywać
mediatorzy, którzy uzgodnią warunki rozwodu, kwestie opieki nad
dziećmi i wysokość alimentów.
Dzięki temu sam rozwód, jeśli do
niego dojdzie, powinien przebiegać
znacznie sprawniej i bezkonfliktowo, bez kosztownej potrzeby angażowania adwokatów.
Większość spraw rozwodowych, w których dochodzi do mediacji, trwa kilka miesięcy. W przypadku rozwodu bez zastosowania
mediacji sprawa trwa przeważnie
do 2 lat.
Rodzinne postępowanie informacyjne będzie bezpłatne. Państwo
bierze na siebie ciężar poniesienia
kosztów, które być może doprowadzą do ugodowego zakończenia
sporu.

Rodzinne postępowanie informacyjne nie będzie przeprowadzane w przypadkach, gdy małżonek
znęca się nad rodziną.

LISTY

jawsko-Pomorskiego w Toruniu na
przełomie marzec/kwiecień 2019, i
będziemy wdzięczni za opublikowanie.
Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Miasta Kowal

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.)

Ochrona dzieci przed przemocą
Nowe prawo ma pozwolić także na błyskawiczną i zdecydowaną
reakcję, gdy dzieci spotyka krzywda. Zdarzają się rodziny dysfunkcjonalne, nawet patologiczne. Dzieci nie mogą na tym cierpieć. Kiedy
informacja o sytuacjach groźnych
dla dzieci wpływa do odpowiedzialnych organów państwa, powinna być natychmiastowa reakcja.
Dlatego sądy rodzinne będą
miały obowiązek zawiadamiania
prokuratury o prowadzonych przez
siebie sprawach wszczętych z urzędu o ograniczenie lub pozbawienie
władzy rodzicielskiej, gdy zachodzi
podejrzenie
zagrożenia
dobra
dziecka.
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie to
wspólna inicjatywa Ministerstwa
Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, wynikająca z prokuratorskiej
praktyki. Jest odpowiedzią na przy-

Opinia (konwentu wójtów, burmistrzów) dotycząca projektu
uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw (tzw.
„uchwały antysmogowej”)

Co do zasady: popieramy
wszelkie możliwe do zrealizowania działania zmierzające
do ograniczenia problemu smogu w
całym naszym województwie. W
tym stanie rzeczy:
1/. Za słuszny uważamy zamiar
W przekazujemy (bez załączni- wprowadzenia od 1 września br.
ka) oficjalne stanowisko Rady Mia- zakazu palenia węglem brunatnym,
sta Kowal, które będzie rozpoznane mułami i flotokoncentratami węgloprzez Sejmik Województwa Kuwymi, miałem węglowym oraz mo-
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padki drastycznych przestępstw
przeciwko dzieciom, jakimi były:
1/. Skatowanie na śmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i
pobicie jego 2-letniej siostry. 2/.
Znęcanie się nad 2-miesięcznym
Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki. 3/. Próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamościa, którą maltretowała matka.
Do niepokojących wydarzeń
dochodzi często w rodzinach, które
są objęte nadzorem kuratora sądowego albo w trakcie toczących się
z urzędu spraw o ograniczenie lub
pozbawienie praw rodzicielskich.
Włączenie w porę prokuratury będzie dodatkowo wzmacniało ochronę dobra dziecka i pozwalało na
podjęcie działań zapobiegających
tragediom.
Reforma zakłada ponadto, że w
sprawach rodzinnych dzieci będę
wysłuchiwane w przyjaznych pokojach zapewniających im swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

krą biomasą.
2/. Nie akceptujemy zakazu od 1
stycznia 2024 r. eksploatacji tzw.
pozaklasowych kotłów grzewczych,
a w szczególności mieszczących
się w tej kategorii pieców kaflowych, proponując jednocześnie
wprowadzenie tego zakazu o co
najmniej 5 lat później w stosunku
do propozycji projektu.
3/. Uważamy za zbyt krótki, wyznaczony na 1 stycznia 2028 r.
okres warunkowej eksploatacji pozostałych kotłów grzewczychponiżej 5 klasy. Wnoszę o wydłużenie tego okresu o co najmniej 5
lat.
4/. Stanowczo sprzeciwiamy się
zamiarowi wprowadzenia zakazu
eksploatacji kominków, nawet rekreacyjnej. W polskiej tradycji
istnieje głęboko zakorzenione
pojęcie „ogniska domowego”,
którego kominek jest najważniejszym symbolem.
Oprotestowując ten zamiar pragniemy też podkreślić, że w przy-
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padkach zdarzających się często na
prowincji przerw w dostawach
energii elektrycznej, kominek stanowi jedyne alternatywne źródło
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Rozumiejąc potencjalną
szkodliwość eksploatacji kominków w budynkach wielorodzinnych, zwłaszcza w dużych miastach, należy jednak podkreślić jego
dużo mniejszą szkodliwość w domkach jednorodzinnych, w szczególności we wszystkich tych przypadkach, gdzie kominek nie stanowi
jedynego źródła ogrzewania domu.
5/. Negatywnie oceniamy zawarty
w projekcie uchwały zamiar zrzucenia z samorządu województwa
prawnej odpowiedzialności za działania antysmogowe na samorządy
gminne, bez obliczenia finansowych skutków tej decyzji - w oparciu o faktyczne dane, a nie przybliżone szacunki, z uwzględnieniem
realnych możliwości finansowych
budżetów każdej z gmin, na którą
mają być nałożone te kosztowne
obowiązki.
6/. Nic nie wskazuje na to, aby autorzy projektu dysponowali wiedzą
nt. wielkości komunalnych zasobów mieszkaniowych w poszczególnych gminach i miastach, które
bynajmniej nie rozkładają się równomiernie, czego potwierdzeniem
jest zestawienie, stanowiące załącznik do niniejszego stanowiska.
Znaczna część tych budynków wymaga bardzo dużych nakładów na
remonty, w tym na termomoderniz a c j ę o r a z n a wy ł ą c z e n i e
z eksploatacji piecy kaflowych i
zamontowanie w ich miejsce instalacji c.o., podłączonej do sieci gazowej lub ciepłowniczej, o ile sieci
te znajdują się w danej gminie.
Warto podkreślić, że w ostatnich
trzech dekadach nasze państwo nie

wspierało w znaczącym stopniu
remontów i termomodernizacji
mieszkań komunalnych, tak jak to
miało miejsce w przypadku mieszkań spółdzielczych.
Nowe ustawowe regulacje
prawne, dotyczące programu
„Czyste powietrze” oraz
o „Wspieraniu termomodernizacji i
remontów” są adresowane tylko do
właścicieli domów jednorodzinnych, z całkowitym pominięciem
mieszkań komunalnych oraz budynków wielorodzinnych o mieszanej własności.
Nie wystarczy tylko napisać, że
cała naszkicowana w projekcie
uchwały operacja ma kosztować 3,7
mld zł, nie wskazując jednocześnie
kto miałby te gigantyczne wydatki
ponosić. Ze względu na to, że miasta duże i średniej wielkości posiadają sieć ciepłowniczą, podczas
gdy miasteczka i gminy wiejskie
ich nie posiadają, nakłady tych
ostatnich jednostek byłyby o wiele
większe niż tych pierwszych.
Resume: popierając część elementów uchwały antysmogowej,
wnosimy raz jeszcze o przełożenie
w czasie części planowanych zakazów, w oparciu o dokładną analizę
skali problemów „smogowych”, a
zwłaszcza kosztów ich usunięcia w
każdej z gmin naszego województwa, deklarując jednocześnie pomoc swojego samorządu przy zebraniu danych do „smogowej diagnozy” miasta Kowala. Za konieczne uważamy też, aby przy nakładaniu na gminy nowych, kosztownych
zadań związanych ze zwalczaniem
smogu uwzględniać każdorazowo
możliwości finansowe danego samorządu, a zwłaszcza jego mieszkańców. Z tej racji, że część planowanych do nałożenia na wójtów,
burmistrzów i prezydentów zadań

o charakterze kontrolnym ma charakter działań szczególnie represyjnych, godzących też „w święte prawo własności”, wnoszę o wypracowanie i upowszechnienie przez
samorząd województwa takich procedur prawnych, które by tych
praw nie naruszały. Od samorządu
województwa oczekujemy też szeroko zakrojonych działań związanych z edukacją mieszkańców regionu w zakresie szkodliwości
smogu i konieczności zwalczania
przyczyn jego powstawania, a także
upowszechniania dobrych wzorców
i rozwiązań technologicznych.
W celu ułatwienia procesu rozbudowy sieci gazowniczej w tych
gminach naszego województwa,
której jej nie posiadają wnioskujemy o to, aby samorząd województwa podjął decyzję o zwolnieniu z
opłat za umieszczenie w drogach
wojewódzkich elementów sieci
gazowniczej, jeśli wiąże się to z
likwidacja tzw. „białych plam” na
gazowej sieci naszego regionu.
Prosimy też o takie negocjacje z
Komisją Europejską dotyczące nowego RPO dla naszego województwa na lata 2021-2027, których
efektem byłyby znaczące środki na
walkę ze smogiem w naszym regionie.
Rada Miasta Kowal
Załącznik:
1. Dane GUS nt. zasobu mieszkań
komunalnych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego
oraz dane nt. dochodów własnych
gmin województwa kujawskopomorskiego, z uwzględnieniem
subwencji wyrównawczej, a także
informacje o wielkości nadwyżek
operacyjnych w poszczególnych
JST.

***

Fabryczna – Łódź
Kaliska/Łódź Żabieniec,
realizowana
przez PKP Polskie
Linie Kolejowe SA.
Wykonawca inwestycji zamówił specjalistyczne maszyny do
W kolejny etap wkracza budo- drążenia tuneli pod centrum miasta.
Największa w Polsce tarcza
wydrąży tunel kolejowy w Łodzi. wa podziemnej linii kolejowej Łódź Kontynuowane są prace przy proCiąg dalszy ze s.1

Tunel pod Łodzią
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jektach budowlanych. Wybudowane zostaną dwa przystanki poprawiające skomunikowanie obszarów
miejskich i podmiejskich. Inwestycja otworzy nowe możliwości dla
przewozów w Polsce.
27 lutego 2019 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej poinformował o postępie prac na budowie
tunelu kolejowego w Łodzi.
Inwestycja w samym sercu Łodzi to kolejny krok na drodze do
budowy bezpiecznej, komfortowej i
punktualnej kolei. Dzięki takim
projektom łączymy regiony naszego
kraju i podnosimy standard życia
mieszkańców – powiedział minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W konferencji uczestniczył wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński
oraz Joanna Kopcińska – sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Budowa tunelu średnicowego
przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych, obejmujących region środkowej Polski.
Przystanki zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co podniesie atrakcyjność turystyczną i biznesową Łodzi oraz ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa
codzienny dojazd koleją do pracy i
szkoły.
TBM, czyli z tarczą
Wykonawca inwestycji podpisał
umowę na dostawę dwóch tarcz
TBM do drążenia łódzkich tuneli.
Urządzenia są specjalnie produkowane dla tej inwestycji. Pierwsza z
maszyn ma być gotowa do pracy
jeszcze w tym roku.
Dwutorowy tunel od komory
startowej pomiędzy ulicami Odolanowską i Stolarską, przez podziemne przystanki Łódź Polesie i Łódź
Śródmieście, do stacji Łódź Fabryczna (odcinek ok. 3 km), będzie
wykonywany przy użyciu tarczy o
średnicy 13,04 m – największej,
jaka pracowała do tej pory w Polsce
(maszyna drążąca tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku miała 12,6
m). Taką samą metodą wykonane
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zostaną tunele jednotorowe w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca (4 tunele o łącznej długości
4,5 km). Do ich wydrążenia posłuży
druga maszyna TBM o średnicy
tarczy 8,76 m. Początek tunelu,
przy stacji Łódź Fabryczna, znajdzie się na głębokości ok. 14 m. W
najniższym punkcie nowa linia kolejowa osiągnie głębokość 24 m (w
okolicach ul. Ogrodowej).
Umiejscowiona na przodzie
maszyny tarcza obraca się 3 razy na
minutę - rozdrabnia każdy napotkany grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wydrążona przestrzeń jest gotowa do dalszych prac budowlanych. Dziennie
TBM może wydrążyć ok. 10 m tunelu.
Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia m.in. pomiarów
drgań i stanu technicznego obiektów w sąsiedztwie prowadzonych
prac. PKP PLK będą prowadziły
monitoring oddziaływania inwestycji na zabudowę miejską.
Pierwsze prace
ruszą w połowie roku
Zgodnie z planem postępują
prace projektowe przy budowie
tunelu w Łodzi. Opracowywane są
projekty budowlane. Pod koniec
2018 roku do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego złożono pierwsze
wnioski o pozwolenie na budowę
dla nowej kładki dla pieszych nad
torami przy ul. Srebrzyńskiej i Al.
Włókniarzy oraz komory startowej
dla maszyny TBM, a także trzy
wnioski o ustalenie lokalizacji linii
kolejowej dla odcinków: pomiędzy
ulicami Odolanowską i Stolarską, w
rejonie ulic Towarowej, Długosza i
al. Włókniarzy oraz pomiędzy ul.
Kasprzaka i al. Włókniarzy.
Wykonawca szykuje się do prac
budowlanych, które rozpocznie w
połowie 2019 r. Gromadzony jest
już materiał, m.in. podkłady i szyny. Trwa kompleksowa inwentaryzacja terenu przyszłej inwestycji.
Projekt „Udrożnienie Łódzkiego
Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap
II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź
Kaliska/Łódź
Żabieniec”
jest
współfinansowany w ramach Pro-
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gramu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Wartość projektu
wynosi ponad 1.,7 mld zł, z czego
dofinansowanie unijne wynosi 1,4
mld zł.
Zgodnie z harmonogramem
projekt budowlany przedstawiający
szczegółowy opis inwestycji powinien uzyskać ostateczne pozwolenie
na realizację w II kwartale
2019 roku. Zakończenie inwestycji
zaplanowane jest pod koniec 2021
r.
Tunel otworzy nowe możliwości
komunikacji
Tunel otworzy dworzec Łódź
Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu skróci się czas
przejazdu, a przez ścisłe centrum
Łodzi będą mogły jechać zarówno
pociągi regionalne, jak i dalekobieżne - na osi wschód – zachód
(przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ –
południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W
tunelu powstaną dwa przystanki
osobowe, które zapewnią dogodny
dojazd do centrum miasta, co ułatwi
mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły. Oddanie do użytku tunelu umożliwi uruchomienie np.
połączenia Poznań – Kraków,
Szczecin – Lublin, bez przejazdu
przez Warszawę, a z przejazdem
przez centrum Łodzi.

***
W związku z przekazanymi
przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy, iż Minister Infrastruktury jako administrator danych
przetwarza dane osobowe zgodnie z
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
oraz zgodnie z zasadami, z którymi
mogą się Państwo zapoznać na stronie
internetowej
https://
www.gov.pl/infrastruktura/
informacje-dotyczaceprzetwarzania-danych-osobowych
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Konsul Sławomir Kowalski
wyróżniony medalem
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
przyznał medal „Zasłużony dla
Wymiaru Sprawiedliwości” konsulowi Sławomirowi Kowalskiemu,
który pełniąc obowiązki w Norwegii z determinacją bronił praw polskich rodzin i dzieci.
Państwo polskie powinno opiekować się swoimi dziećmi gdziekolwiek się znajdują. Winno okazywać opiekę dzieciom, a także ich
rodzicom, zwłaszcza, gdy są poza
granicami i znajdują się w dramatycznej sytuacji. Pan konsul Sławomir Kowalski wielokrotnie wykazał
osobistą odwagę, empatię i zaangażowanie w pomocy polskim dzieciom. Wyciągał pomocną rękę,
symbolizująca polskie państwo, do
rodzin, które były bezradne i znajdowały się w strasznym położeniu,
które może sobie wyobrazić tylko
rodzic tracący własne dziecko –
powiedział podczas wręczenia medalu Minister Sprawiedliwości Prokurator
Generalny
Zbigniew
Ziobro.
Słyszy się o licznych przypadkach odbierania dzieci. Ten problem ma szerszy charakter międzynarodowy. W niektórych przypadkach mamy sygnały wskazujące na
dramaty tych dzieci , toczą się postępowania również w polskiej prokuraturze związane z podejrzeniami, że dzieci, które zostały odebrane, stały się ofiarami działań o charakterze pedofilskim. To rzecz absolutnie niesłychana i dramatyczna,
którą będziemy starali się bardzo
wnikliwie wyjaśnić - dodał – dodał.
Współpraca dla dobra dzieci
To wyróżnienie nie tylko dla
mnie lecz wszystkich, z którymi
miałem szczęście i zaszczyt współpracować. Dziękuję przede wszystkim rodzicom. Rodzice, którzy od-

zyskali swoje dzieci byli najlepszym wsparciem dla tych, którzy
nadal o to walczyli – mówił Sławomir Kowalski.
Były konsul podkreślił znaczenie współpracy z Ministerstwem
Sprawiedliwości dla dobra polskich
dzieci. - W mojej pracy zawsze
mogłem liczyć na Ministerstwo
Sprawiedliwości. Z jakąkolwiek
sprawą zwracałem się, natychmiast
znajdowałem szybką i sprawną
odpowiedź – zaznaczył.
W uroczystości wzięli też
udział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oraz wiceministrowie
sprawiedliwości Łukasz Piebiak i
Michał Wójcik.
Współpracowałem z Panem
Sławomirem Kowalskim przez trzy
lata. Był konsulem przez 24 godziny na dobę, zawsze do dyspozycji
rodzin – relacjonował Michał Wójcik, który odpowiada w Ministerstwie Sprawiedliwości za sprawy
związane z opieką nad dziećmi.
Przypomniał, że Ministerstwo
Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem zmieniło politykę,
która przez lata nie stała na straży
polskich dzieci. Powstało sądownictwo specjalistyczne do spraw o
przekazanie dziecka za granicę.
Sukcesem zakończyły się starania o
wprowadzenie do unijnego prawa
zapisu o zapewnieniu praw dziecka
do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej, gdy jest
ono umieszczane w pieczy zastępczej.
Walka o tożsamość
Dokonaliśmy rzeczy fundamentalnej. Po raz pierwszy na poziomie
unijnym udało się uzyskać realną
gwarancje tego, co jest zapisane w
konwencji ONZ, ale nie było egzekwowane – powiedział Łukasz Piebiak, który odpowiada za działalność międzynarodową Ministerstwa
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Sprawiedliwości.
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj
Pawlak, były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
w Ministerstwie Sprawiedliwości,
jeszcze raz dziękował konsulowi
Sławomirowi Kowalskiemu za pomoc udzielaną polskim rodzinom i
dzieciom.
Walczył Pan o polską tożsamość na obcej ziemi, o prawo polskich dzieci do ojczystego języka i
kultury. Cieszę się, że państwo polskie potrafi to docenić. Mam nadzieję, że to nie koniec Pana służby
– mówił Mikołaj Pawlak.
Pamiątkowy medal „Zasłużony
dla wymiaru sprawiedliwości” jest
wyróżnieniem za długoletnią pracę
Sławomira Kowalskiego na rzecz
wymiaru sprawiedliwości oraz wyrazem uznania jego zasług, szczególnie dla ochrony Polaków na obczyźnie.
Skuteczna pomoc
Sytuacja polskich rodzin i dzieci mieszkających poza granicami
Polski pozostaje w sferze szczególnego zainteresowania Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Ministerstwo
udziela pomocy polskim obywatelom, gdy za granicą są pozbawiani
praw do wychowywania własnych
dzieci. Konsul Sławomir Kowalski
od kilku lat współpracował z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawach dotyczących naszych rodaków.
Ministerstwo Sprawiedliwości
wdrożyło nową politykę mającą na
celu zwiększenie ochrony polskich
obywateli. Współpraca z takimi
dyplomatami jak Sławomir Kowalski umożliwiła powrót do Polski
wielu dzieci. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwości z
władzami Norwegii i z poświęce-
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Od naszej korespondentki z Australii
Ciąg dalszy ze s.1

Najwięcej
wspólnego ma
jednak z wombatem. Małe
rodzą się niedojrzałe po ok
25-35 dniach
ciąży,
ważą
mniej niż jeden gram. Dorastają następnie w torbie matki przez
około sześć miesięcy. Z matką pozostają, najczęściej uczepione jej
grzbietu, do czasu osiągnięcia dojrzałości. Dorosłe koale mają zazwyczaj od 65 do 85 cm długości, a
ich waga sięga do 14 kg.

Koala

W grudniu, ubiegłego roku,
czyli w pełni lata w naszej strefie
klimatycznej, wybrałam się do Koala Conservatory na Phillip Island
w Victorii.
Mimo długich lat mieszkania w
Australii ciągle jestem zafascynowana tym zwierzątkiem.
Wbrew temu co się na ogół
słyszy, koala to nie miś, ani nieKoale żyją na wolności tylko w
dźwiadek. To jest torbacz tak jak lasach eukaliptusowych południokangur czy wombat.
wo-wschodniej części Australii. Od

1927 roku koale są pod całkowitą
ochroną.
Są zagrożone wyginięciem z
powodu pożarów, suszy, chorób i
wycinki drzew, więc powstają
sanktuaria, w których jak się okazuje żyją dłużej niż na wolności. W
sanktuariach są pod bardzo dobrą
opieką wolontariuszy.
W Australii jest około 700 gatunków eukaliptusa, ale koale żywią się mniej niż 50 gatunkami.
Zjadają nawet do kilograma liści
eukaliptusa dziennie
Liście te są mało kaloryczne i
właśnie dlatego koale bardzo długo
śpią, nawet do 18-20 godzin na
dobę, aby oszczędzać energię.
Mitem jest więc opowiadanie,

Koala w Koala Conservation Centre,
Phillip Island.
Porównując dłoń człowieka z łapką
koali, to koala też ma pięć palców
ale na przedniej łapce ma dwa kciuki, które bardzo ułatwiają zwinne
poruszanie się po drzewach.
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Koala musi dużo spać aby
energię. I właśnie widzimy
Koalę w czasie snu.
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W Koala Sanctuary; można dowolnie oglądać i fotografować.
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że koale dużo śpią, bo są pijane od
liści eukaliptusa. Koala czasem
uzupełnia swoje pożywienie liśćmi
z innych gatunków drzew, na przykład banksia.
Jeżeli mają wystarczająco dużo
dobrego pokarmu to nie potrzebują
pić, bo w liściach mają wystarczająco dużo wody. Jednak w okresach suszy, upałów czy pożarów
koale potrafią wręcz przyjść do
człowieka i prosić o wodę. Wielu z
nas pewnie pamięta zdjęcie, które
obiegło świat podczas wielkich
pożarów w Australii w 2009 roku.
Na zdjęciu było pokazane jak strażak David Tree poi koale Sam z
butelki. Tu trzeba dodać, że Sam
została wtedy uratowana i wyleczona z oparzeń, ale niestety sześć
miesięcy później musiała być
uśpiona z powodu choroby zakaźnej Chlamydia.

Otóż przyciskają się brzuchem
do konarów najniższej partii drzew,
które mają swój odrębny mikroklimat i temperatura może być nawet
o siedem stopni niższa niż temperatura powietrza. Futro na brzuchu
koali jest bardzo cienkie co dodatkowo ułatwia chłodzenie.

nam się zobaczyć ich zwinność, bo
tak aktywne są tylko w nocy. Całą
swoją aktywność wykorzystują na
szukanie i spożywanie liści eukaliptusa.
W ciągu dnia widzimy je na
ogół, usadowione wygodnie w widełkach pomiędzy gałęziami. Pozwala im na to ich krótki, gruby
Koale schodzą na ziemię tylko ogonek i odpowiednio zaokrąglony
wtedy kiedy muszą przemieścić się koniec kręgosłupa.
na inne drzewo lub w poszukiwaniu pożywienia czy picia. Wtedy są
Jest wiele miejsc w Australii w
narażone na potrącenie przez samo- których można zobaczyć koale w
chód, ataki psów czy chorobę Chla- naturze. Można je zobaczyć przemydia, która powoduje ślepotę i chodzące przez drogę w lesie czy
infekcje układu płciowego.
śpiące na drzewach.
Dlatego bardzo jest ważne, aby
Najczęściej jednak, turyści,
spędzały jak najwięcej czasu w którzy przyjeżdżają na krótswoich "domach".
ko oglądają koale w sanktuariach.
Dom koali to terytorium z kilTam pieniądze zebrane ze wstękoma drzewami. Na tym terytorium pu do sanktuariów przeznaczone są
żyje jeden samiec i do pięć sa- na ich utrzymanie i ochronę gatunmic. Zwykle jeden kola zajmuje ku.
Ciekawostką jest jak koale jedno drzewo. Mają bardzo mocAnna Tomala
chłodzą się w upalne dni, kiedy ne pazurki więc zwinnie wspinają
Melbourne
temperatura osiąga ponad 40 stop- się pomiędzy gałęziami i na najAustralia
ni.
wyższe części drzew. Rzadko udaje

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.)

Uczeń z pasją to
nauczyciel z pasją!
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w
Szamotułach biorą udział w wielkopolskim
projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Uczeń z pasją – kompleksowe
wsparcie uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek
edukacyjnych i zawodowych”. W zajęciach
mogą uczęszczać uczniowie klas III gimnazjum, klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Celem projektu jest podniesienie wiedzy
i kompetencji kluczowych uczniów poprzez
indywidualne podejście do uczniów zdol-
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Dyrektor Szkoły nr 2
Małgorzata Jagiełłowicz
w czasie pracy.
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nych, ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności uczniów w
dokonywaniu właściwych wyborów
dalszej ścieżki edukacyjnej.
W celach projektu ważni są
także nauczyciele, którzy dzięki
wiedzy i kompetencjom mają pomóc młodym ludziom w ich rozwoju. Uczeń budzi swą pasję do uczenia się nie tylko z własnych zainteresowań, ale także z autorytetu nauczyciela. W założeniach projektu
jest nie tylko rozbudzanie zainteresowań uczniów, ale także rozwój
nauczycieli. Niektórzy z nich biorą
udział w szkoleniach, studiach podyplomowych, ale także wyjazdach
do miejsc, w których zainteresowania i pasje mogą się rozwijać. Na
taki wyjątkowy wyjazd do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie udali
się nauczyciele naszej szkoły. Pani
Dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz i
p. Anna Sałajczyk, nauczyciel geo-

Anna Sałajczyk podczas zajęć w Centrum
Kopernika.

Eksperymenty z powietrzem
Centrum Kopernika Warszawa.

grafii miały okazję, by przekonać
się, że nauka może być emocjonująca i wciągająca.
W centrum zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele mogą zdobywać wiedzę w nowoczesny sposób. W tym
kompleksie znajdują się wystawy
stałe z wieloma eksponatami prezentującymi rozmaite zjawiska z
fizyki, matematyki, biologii, astronomii, muzyki i wielu innych dziedzin. Ideą centrum jest interdyscyplinarność, współdziałanie na różnych obszarach nauki, aby powstawać mogły innowacyjne pomysły.
Nauczyciele byli zadowoleni, że
mogą brać udział w bogatych zajęciach eksperymentalnych. Zapewniają, że pasję nauki przekażą i uczniom i innym nauczycielom. Świat
przed wszystkimi stoi otworem.
A. Sałajczyk

str. 78

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nr 03 (79) Wieści Światowe 01 marca 2019 r.

Ciąg dalszy ze s.73

Konsul Sławomir Kowalski
wyróżniony medalem
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
niem podejmował interwencje w
obronie Polaków. Miał nieoceniony
wkład w pomoc naszym obywatelom.
Sławomir Kowalski od 2013
roku pełnił funkcję Kierownika
Wydziału Konsularnego Ambasady
RP w Królestwie Norwegii. Udzielił pomocy 150 polskim rodzinom
w związku ze sprawami o odebranie dzieci przez norweski urząd
Barnevernet. W 2016 roku otrzymał nagrodę im. Andrzeja Kremera

„Konsul Roku”, która jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżniającym się urzędnikom konsularnym. Sławomir Kowalski dostał ją za adekwatne działania i umiejętną współpracę ze
stroną norweską w sprawach polskich dzieci znajdujących się pod
opieką miejscowych służb socjalnych. Nagroda była ukłonem wobec wszystkich, którzy walczą o
polskie dzieci i godność polskiej
rodziny za granicą.

NFOŚiGW wesprze
modernizację ciepłowni
1 marca startują nowe programy mające pomóc w walce ze smogiem. Nabór wniosków o dotacje i
pożyczki w dwóch programach –
pilotażowym Ciepłownictwo powiatowe oraz Energia Plus – rozpocznie się już za kilka dni, 1 marca br. W ten sposób Narodowy
Fundusz Ochrony Środowa i Gospodarki Wodnej chce się przyczynić do zmniejszenie negatywnego
oddziaływania przedsiębiorstw na
środowisko. W szczególności chodzi o poprawę jakości powietrza.
Program priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe ma charakter
pilotażowy i kierowany jest do
przedsiębiorców
produkujących
energię cieplną na cele komunalnobytowe, których większościowym
udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70
proc.). W tym przypadku wnioskodawcy mogą starać się o: dotacje

(do 30 proc.), pożyczki preferencyjne (od 1 do 300 mln zł na 20 lat,
z możliwością umorzenia) oraz
pożyczki komercyjne (na zasadach
rynkowych).
Z kolei beneficjentami programu priorytetowego Energia Plus
mogą być przedsiębiorcy, dla których przewidziano: dotacje (ale
tylko dla technologii ORC), pożyczki preferencyjne (od 1 do 300
mln zł na 15-20 lat, z możliwością
umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynkowych. To program, który odpowiada zidentyfikowanym
potrzebom rynkowym polskiego
przemysłu, wynikającym z przepisów prawa, zaostrzających się norm
emisyjnych oraz ogólnych potrzeb
związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju.
Zakres wsparcia w obydwóch
programach to możliwość dofinan-
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Ministerstwo Sprawiedliwości z
dezaprobatą przyjęło informację o
niedawnym wydaleniu Sławomira
Kowalskiego z terytorium Norwegii. Wyrażamy nadzieję i gotowość
dalszej współpracy z Panem Konsulem na rzecz ochrony praw rodziny i dobra dzieci.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

sowania przedsięwzięć skupiających się na: ograniczeniu lub
uniknięciu szkodliwych emisji
do atmosfery; zmniejszeniu
zużycia surowców pierwotnych;
poprawie efektywności energetycznej; nowych źródłach ciepła
i energii elektrycznej; modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznemu wykorzystaniu zasobów geotermalnych.
Oba nabory zakończą się 20 grudnia 2019 r. Na ich realizację przewidziano łącznie 4,5 mld zł, w tym
500 mln zł na pilotaż Ciepłownictwo powiatowe oraz 4 mld zł na
Energię Plus.
Szczegółowy opis programów
znajduje się w załączeniu. A informacja o naborach na stronie: http://
nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/energiaplus-i-cieplownictwo-powiatowe-pilotaz/

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
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