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Wielkie zainteresowanie 

Nocą Muzeów 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Ciąg dalszy s.40 

Zapraszamy na: 

www.facebook.com/wiesciswiatowe.pl  
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Ciąg dalszy s.2 

Bezwzględna walka z pedofilią! 
Ciąg dalszy s.23 

Ciąg dalszy s.39 

510 lat 

Lubrańca 
 

      W dniu 12 maja 2019 o g.1400 w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego 

w Lubrańcu rozpoczęła się konferencja popularno-

naukowa z okazji 510. rocznicy nadania praw miej-

Oświadczenie w sprawie 

kłamstwa 

„Gazety Wyborczej” 

o rejestrze pedofilów 
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Warsaw Humanitarian 

Expo 2019 

Ciąg dalszy s.61 

Od naszej korespondentki z Francji 

 

FOIRE DE PARIS 

PARYSKIE TARGI 
 

      Wiosną każdego roku organizowane są w Paryżu 

targi Foire de Paris. Tegoroczna 115. edycja odbyła 

Bliżej mobilnych kontroli drogowych 
Ciąg dalszy s.14 

Minister Andrzej Adamczyk 

o inwestycjach w województwie 

zachodniopomorskim 

Ciąg dalszy s.15 

Oświadczenie 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy s.58 

Ułatwienia w systemie szkolenia ... 
Ciąg dalszy s.13 
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się, jak zwykle, w centrum wystaw 

na placu Porte de Versailles w 

dniach od 27 kwietnia do 8 maja 

2019 r. Organizatorem była firma 

Comexposium, instytucja zajmują-

ca się organizowaniem wystaw i 

targów krajowych. 

Targi paryskie przyciągają około 

pół miliona zwiedzających, szuka-

jących inspiracji w realizacji pro-

jektów w zakresie urządzania domu 

od podłogi aż po dach. Znaleźć tu 

można wzory urządzania kuchni, 

łazienek, sypialni, salonów, a także 

wszystko co jest potrzebne do zbu-

dowania tarasu, werandy, altanki 

oraz urządzenia ogrodu. Zwiedza-

jący mają do wyboru niezbędne 

artykuły do dekoracji wnętrz 

według nowych tendencji 

oraz do poprawy jego funk-

cjonalności. Niełatwo jednak 

wybrać spośród 1700. propo-

zycji przedstawionych przez 

różnych producentów obec-

nych na targach. Ale okazało 

się to łatwiejsze dzięki tech-

nologii 3D dostępnej na tych 

targach, gdyż można było dokonać 

wizualizacji wnętrz przyszłego 

domu i zobaczyć w sposób reali-

styczny, który produkt najbardziej 

odpowiada oczekiwaniom zaintere-

sowanych. 

      Podczas targów można było też 

skorzystać z bezpłatnych porad, 

pokazów i uczestniczyć w prak-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej korespondentki z Francji 

 

FOIRE DE PARIS 

PARYSKIE TARGI 

Stoiska gastronomiczne. 
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SUNGOOD. Kuchenka na energie słoneczna (nagrodzona w konkursie Lépine  w 2018r. 
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Chouettibou. Termofor nagrodzony w konkursie w 2018 r. 
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Dywany z Maroka. 
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Scootpartoo  (nagroda Senatu). 
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Stoisko chińskie. 
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tycznych warsztatach prowadzo-

nych przez architektów, dekorato-

rów, specjalistów od nieruchomo-

ści, którzy udzielali informacji po-

mocnych przed nabyciem nowego 

domu lub jego remontem i wyposa-

żaniem. W tym roku porad udzielał 

między innymi znakomity i lubiany 

prezenter telewizyjny z programów 

z dziedziny nieruchomości, Stépha-

ne Plaza. Poza tym, chętni mogli 

uczestniczyć w kursach kulinarnych 

lub nauczyć się, jak zapobiegać 

marnotrawstwu żywności. 

      Każdy z pięciu pawilonów de-

dykowany był innej gamie produk-

tów. Trójpoziomowy pawilon n°7 

na parterze mieścił restauracje, bary 

i inne stoiska gastronomiczne z 

Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, 

Szwecji, Portugalii, Maroka oraz 

stoiska z rękodziełami z różnych 

krajów. Na górnych piętrach pre-

zentowano najnowocześniejsze 

materiały budowlane, między inny-

mi energooszczędne, oraz sprzęt 

gospodarstwa domowego – w tym 

urządzenia nagrodzone w tym roku 

nagrodą Grand Prix de l’Innova-

tion (Wielka Nagroda Innowacji) 

takie, jak nowa zmywarka do pod-

łogi, ulepszony robot kuchenny, 

kuchenka z ruchomym okapem, 

szybkowar, który można zabrać ze 

sobą, czterodrzwiowa lodówka, 

piecyk przystosowany do pieczenia 

jednocześnie dwóch dań w różnych 

temperaturach, maszyna do mycia 

naczyń z automatycznym dozowni-

kiem produktu do mycia, ekspres z 

zamontowanym młynkiem do ka-

wy, a nawet nowy system alarmowy 

produkujący dym utrudniający po-

ruszanie się intruzom, i wiele in-

nych arcyciekawych produktów.  

      W tym pawilonie również około 

542 start-up eksponowało swoje 

prototypy produktów ubiegających 

się o nagrody w słynnym Concours 

Lépine (Konkurs Lépine). W tym 

międzynarodowym konkursie brali 

udział wynalazcy z Rosji, Chin, 

Tajwanu, a także z Polski, którą 

reprezentowało kilka zespołów pro-

ducentów i wynalazców. Wśród 

nagrodzonych znaleźli się polscy 

wynalazcy za takie urządzenia jak: 

1/. Zabezpieczenie kodu QR. 2/. 

Sonic Rotor 621 - aparat do spawa-

nia i ciecia ultradźwiękami. 3/. 

Urządzenie do stabilizacji wibracji. 

https://www.concours-lepine.com/

inventions/2019/delegation-

pologne/ 

      Ogółem wynagrodzono 250. 

autorów wynalazków. Oto niektóre 

z nich: 

1/. Nagroda Prezydenta Republiki - 

złoty medal dla autora aplikacji z 

informacjami dla alergików. 

Ciąg dalszy s. 27  

Dron do gaszenia pożarów (Grand Prix w konkursie Lépine). 

https://www.concours-lepine.com/inventions/2019/delegation-pologne/
https://www.concours-lepine.com/inventions/2019/delegation-pologne/
https://www.concours-lepine.com/inventions/2019/delegation-pologne/
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      Publikujemy już 30 z odcinek 

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: 

FRAGMENTY LISTÓW, cyt. 

„(…) 37/. Jestem uczuleniowcem. 

W dzieciństwie zdarzyło mi się 

dwukrotnie bardzo zasłabnąć w 

czasie pobytu u nas w domu 

pewnych osób. Nie mogę również 

od dzieciństwa przebywać w 

obecności większej ilości osób; 

robi mi się słabo, muszę wychodzić 

na powietrze. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 

cz.30 

      Jerzy Grzeszczuk, rok urodze-

nia 1939. Matura w 1957, Techni-

kum Budowy Maszyn w Elblągu. 

1957-60 pomocnik tokarza w Za-

kładach Mechanicznych im. Gen. 

Karola Świerczewskiego w Elblą-

gu. 1960-61 zasadnicza służba woj-

skowa. 1961-1963 nauka w Oficer-

skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, 

tytuł pilota w stopniu podporuczni-

ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż-

szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w 

Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 

W roku 1983 zwolniony ze służby 

wojskowej w stopniu majora. 

      Od 1981 zainteresowania biolo-

gią molekularną. Autor dwóch wy-

nalazków (linijka z podziałkami 

krotności jednostek miary układu SI 

oraz podwozie do wózka dziecięce-

go przystosowanego do jazdy po 

schodach).  

      Udział w 24 konferencjach nau-

kowych w Polsce i za granicą. Au-

tor czterech  publikacji naukowych 

o toksycznym działaniu ludzi: 

  

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

"Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro-

syjskim). Chimija i Żizń. Akademia 

Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń 

1990. 1, strony: 34-37. 

  

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

"Pathogenic Effects of the Hu-

man Chemical Biofield". Medical 

Fot: E. Pietruch 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
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V.K. 

 

38/. Książka zrobiła na mnie 

ogromne wrażenie. Szkoda, że z tak 

niezwykłą publikacją zetknęłam się 

dopiero u schyłku życia, które było 

horrorem i jest! Czym prędzej kupi-

łam następne dwie Pana książki i 

wysłałam dla syna i córki.  

      Syn i synowa mają zgodne gru-

py krwi O i dwoje dzieci też, jedy-

nie synowa jest Rh-. Żyją niemal 

idealnie. 

Córka ma grupę krwi B Rh+, zięć 

ma O Rh+, ale tam nie jest źle, ale 

już nie idealnie. Mają troje dzieci o 

różnych grupach krwi. 

      Ja mam grupę O Rh+, a mąż 

ma B Rh+. Podczas wojny straci-

łam wszystko: dom, rodziców i 

bliskich. Mąż ożenił się z obłędnej 

miłości do mnie, a ja raczej z lęku 

przed samotnością. Mój stosunek 

do męża był macierzyński. Byłam 

pielęgniarką. W ciągu czterech lat 

urodziłam troje dzieci: córka B Rh+ 

oraz dwóch synów O Rh+. Byłam 

wtedy bezgranicznie wierząca. 

      Mąż nieporadny życiowo, nie 

pijący i nie palący, uwielbiał mnie i 

dzieci. W 10 lat po ślubie pisał listy 

miłosne. Myślałam, że jestem 

szczęśliwa. Mąż cierpiał na nadsek-

sualność, „każde miejsce i czas 

dobre” i nieograniczona ilość ra-

zy... 

      Ja wiedzę o życiu i seksie mia-

łam żadną, więc z początku przyj-

mowałam z pokorą, z czasem bun-

towałam się. On nic z tego nie ro-

zumiał, więc były jeszcze cztery 

ciąże usunięte. Żyłam w rozpaczy, 

depresji i bez wyjścia, bez rodzi-

ców i bliskich. Już w pierwszej 

ciąży z córką nie znosiłam bliskości 

męża; po pocałunku mdlałam i wy-

miotowałam. Niezależnie od tego 

miałam zatrucie ciążowe – nerki. 

Myślałam, jak się rozstać z mężem, 

ale były następne ciąże...pułapka. 

      Mąż zaczął się zmieniać. Znik-

nęła miłość. Zarzucał mi, że jestem 

pielęgniarką tylko, a jemu należała 

się przynajmniej lekarka! Kocha-

łam męża i był mi wszyskim. Ale 

on podjął pracę w innym mieście. 

Do domu przyjeżdżał rzadko. Za-

czął pić. Robił przeróżne skandale 

(z nieletnimi też). 

      Opuścił mnie w 13 roku mał-

żeństwa. Przychodził raz w tygo-

dniu pobić mnie przy dzieciach 

(najmłodsze miało 9 lat) do utraty 

przytomności. Raz podjęłam próbę 

samobójstwa. Mąż kipiał nienawi-

ścią do mnie. Harowałam na trzech 

posadach i wykształciłam troje 

dzieci na porządnych ludzi. Mąż 

pisał anonimy do mnie i do pracy, 

że jestem umysłowo chora. Z ład-

nej kobiety stałam się cieniem, za-

biedzona i udręczona. 

      Dziś wiem, że to mogło być za 

sprawą haptenów, no i zakodowane 

zło w mężu. Życzyłam mu śmierci. 

I oto po pijanemu rozjechał go sa-

mochód. Poważne uszkodzenia 

czaszki, 5 miesięcy w szpitalu, w 

tym jeden miesiąc nieprzytomny. 

Modliłam się o jego życie i ratowa-

łam go. Przeżył: inwalida 1 grupy; 

miał 50 lat; stracił słuch, przyjaciół, 

pracę. Nienawidzi mnie i jest chory 

psychicznie, bezradny, pod opieką 

psychiatry. Dzieci odeszły. On ma 

urojenia, że ja mam kochanków. – 

Mam 70 lat. Moje życie jest zagro-

żone. Bije mnie i ubliża strasznymi 

słowami, np.: „Zmarnowałaś mi 

życie”. 

      Ja jestem chora na niedotlenie-

nie obu komór serca + częstokurcz 

+ depresja. Na drugi dzień po uro-

dzeniu córki zachorowałam na ka-

tar uczuleniowy. Nieustanne kicha-

nie. 24 lata obłędnego kataru. Leka-

rze wyśmiewali mnie – nie wierzy-

li. W wieku 52 lat „wywalczyłam” 

sanatorium. Zostałam wyleczona; 

katar wracał, ale na krótko. 

      Nie znoszę mego męża, jego 

obecności, jego dotyku, a jednocze-

śnie żałuję go i dbam o niego – ale 

to się musi skończyć! Ja jestem jak 

galareta i pełna lęku, a on mówi, że 

pragnie mojej śmierci i próbował 

wyrzucić mnie z balkonu. 

      Mąż siedzi obok – „znów pi-

szesz do kochanka” – jestem spięta, 

aż do bólu. Boję się jego złych 

oczu! 

      Mieszkanie mamy ładne. Mam 

nawyk nieustannego wietrzenia 

dzień i noc. Duszę się bez świeżego 

powietrza. 

      Życzę Panu sukcesów w pracy 

nad haptenami. Dziękuję za piękną 

książkę – szkoda, że tak późno! 

F.F. 

 

39/. Bardzo często przy niektórych 

ludziach czuję się okropnie. W ko-

ściele czy w większym zbiorowisku 

ludzi dochodzi do omdlenia. Wyda-

wało mi się, że się do wszystkich 

uprzedziłam, że to jakaś obsesja. 

Wystarczyło, że weszłam do przy-

chodni, a w ciągu 10 minut ja już 

mdlalam, a naprawdę nie było po-

Hypotheses. Churchill Livingstone 

of Edinburgh, London, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Syd-

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

98. 

  

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens 

as a Possible Cause of Sudden 

Death of Previously Healthy 

Adults and Infants and of Diseas-

es and Phenomena Linked to Tis-

sue Ischemia". Medical Hypothe-

ses. Churchill Livingstone of Edin-

burgh, London, New York, Phila-

delphia, San Francisco, Sydney and 

Toronto. 1997; 49, 525-527.  

  

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Rea-

son for the 'Fatal Vision' of the 

Famous American Surgeon Jef-

frey MacDonald" w: Tymieniecka 

A.T. (redaktor): „The origins of 

life”. World Institute for Advanced 

Phenomenological Research and 

Learning. Kluwer Academic Pub-

lishers. Dordrecht, Boston, London. 

Analecta Husserliana LXVI, 349-

355. 2000. 

        

      Wymienione trzy prace [2, 3, 4] 

opublikowane były w języku angiel-

skim, bo naukowcy na całym świe-

cie porozumiewają się językiem 

angielskim. Dostęp do publikacji 

jest przez internet. 

      Poza tym, Jerzy Grzeszczuk 

wydał kilka książek w języku pol-

skim. Wszystkie są dostępne w Bi-

bliotece Narodowej w Warszawie 

oraz w bibliotekach uniwersytec-

kich.   

      Od roku 2002 prowadzi własny 

Instytut Haptenologii – pierwszy 

w świecie. 

(red.)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
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http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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wodu. 

J.W. 

 

40/. Jesteśmy młodym małżeń-

stwem (3 lata). Pobraliśmy się z 

konieczności, ponieważ zaszłam w 

ciąże. Mam 23 lata, a mąż – 24. 

Bardzo wierzyłam, że nam się uło-

ży. Jednak w czasie ciąży i po uro-

dzeniu dziecka ciągle były proble-

my. Ja robiłam wiele, aby nasz 

związek był udany, ale niektóre 

problemy były z mojej winy. Mniej 

więcej pół roku temu przestałam 

walczyć o nasz związek i trwałam 

w przekonaniu, że jak mi się uda, to 

ze wszystkim skończę. Jednak cią-

gle mam nadzieję, że będzie mię-

dzy nami lepiej. Mąż nas kocha i 

potrafi być wspaniały, ale najczę-

ściej się codziennie kłócimy. Mnie 

wyrósł guz na piersi. Mąż też ma 

jakieś ataki bóli. Dziecko od uro-

dzenia, aż do teraz budzi się kilka-

krotnie w nocy i płacze, chociaż 

miało wszystkie badania, które do-

wodzą, że jest zdrowe. 

J.K. 

 

41/. Rozwiodłam się przed dwoma 

laty z mężem, ponieważ byłam 

uczulona na jego zapach i miałam 

wrażenie, że „wysysa” ze mnie 

energię. 

 

42/. Pomaganiem ludziom zajmuje 

się 15. lat jako masażysta, bioener-

goterapeuta, radiesteta. Ze swojego 

doświadczenia potwierdzam Pana 

dowody i sugestie dot. uczulen na 

ludzi. 

R.P. 

43/. Byłam zdrowa, pełna energii, o 

różowym zabarwieniu policzków, 

do chwili zawarcia związku mał-

żeńskiego z człowiekiem, który ma 

grupę krwi A1 Rh-. Miał ciągłe pre-

tensje do całego świata, podejrzli-

wy, zgryźliwy,... Ja mam grupę 

krwi B Rh+ i zaczęłam chorować – 

źle się czułam w jego obecności. Ja 

i dziecko byliśmy w klinice przez 

długi okres na leczeniu. Mąż nie 

interesował się rodziną, szalał, na-

gminnie pił alkohol. 2 – letnie 

dziecko wstawił do wanny – puścił 

zimną wodę z kranu; dziecko za-

chorowało. Później 2,5 letniemu 

dziecku dał proszek „Jawox” do 

lizania – dziecko zsiniało – pogoto-

wie, leczenie. Gdy synek odzyskał 

przytomność, powiedział mi, co 

ojciec z nim zrobił. 

      Rozwiodłam się, alimentów nie 

płacił. Pracowałam na 1,5 etatu, by 

dziecko wychować. Mąż wyprowa-

dził się do rodziny. Odżyłam razem 

z dzieckiem – dom był pełen ciepła. 

Dziś syn już dorosły (średnie wy-

kształcenie). Syn ma grupę krwi 

A1B Rh+, jest dobrym, wrażliwym 

chłopcem i pewne cechy charakteru 

i urodę odziedziczył po mnie. 

      Uważam, że temat chorób hap-

tenowych winien dotrzeć do mło-

dych ludzi, aby ich ostrzec przed 

nieszczęściami. Powinna być jakaś 

poradnia z tej dziedziny. 

W.M. 

 

44/.  List pierwszy 

      Po przeczytaniu książki 

„Uczulenie na ludzi...” doznałem 

tzw. „aha” efektu. Opisane reakcje, 

historie dają się bardzo dobrze z 

moją osobistą historią porównać, co 

pragnę Panu opisać. Mam 41 lat. 

Moją obecną żonę pojąłem mając 

22 lata. Wspólne pożycie stałe 

można datować rok wcześniej. 

Wówczas miałem sporadyczne ata-

ki gorączki sięgającej nawet do 42°

C, z utratą przytomności włącznie. 

Po 2-3 dniach gorączka mijała.  

Lekarze nie stwierdzili żadnej kon-

kretnej przyczyny. Po jakimś czasie 

doszły ciągłe choroby przeziębie-

niowe, aż do dzisiaj. Do tego nadci-

śnienie, przekwaszenie organizmu, 

zaburzenia przemiany materii, spo-

radyczne dreszcze bez gorączki. 

Katary sienne ustępują po lekach 

antyalergicznych. Dyskopatia – 

odcinek lędźwiowy. Ostatnio – 

fizyczny wstręt na dotyk mojej żo-

ny. Obecnie sypiam od ok. ¾ roku 

w osobnym pokoju – co zrobiłem 

intuicyjnie. Moja żona z kolei ma 

od około roku egzemę na rękach, 

która na żadne leki nie reaguje; ma 

sporą nadwagę, niedomagania jeli-

towe,... Nasze małżeństwo rozłoży-

ło się już dawno z powodu wielu 

innych problemów. Obecnie przy-

puszczam „antygenowy” jako do-

datkowy. Mój lekarz domowy, gdy 

mu powiedziałem na ten temat, 

zrobił tylko duże oczy i lepiej nie 

przypuszczać, co on o mnie teraz 

myśli. 

      Myślę, że będzie trudno propa-

gować Pańska wiedzę wśród ludzi 

medycyny oficjalnej, ponieważ to 

zmniejszyłoby drastycznie ilość 

chorych, a zwiększyłoby bezrobo-

cie lekarzy. 

      Przed poznaniem Pańskiej lite-

ratury ja założyłem sprawę rozwo-

dową, której już nie cofnę. Szkoda, 

że moja małżonka nie chce zrozu-

mieć ani osobistych, ani 

„chemicznych” przyczyn, co spra-

wę utrudnia. Pomijając powyższe 

jestem wdzięczny, że sam zrozu-

miałem jedną z przyczyn niepowo-

dzenia mego małżeństwa, co ułatwi 

mi „przeżucie” tegoż. 

S.T. 14 stycznia 1995 r. 

 

Dopisek autora książki 
      Po pewnym czasie autor po-

wyższego listu razem z żoną i 

dziećmi udali się do laboratorium, 

gdzie każdemu zbadano po kilkana-

ście antygenów na erytrocytach, 

ponadto zbadano po kilka antyge-

nów układu zgodności tkankowej 

HLA oraz cechy wydzielania anty-

genów. Z uzyskanych danych przy-

taczam najważniejsze moim zda-

niem wyniki: 

      Autor listu ma grupę krwi B 

Rh+, wydzielacz antygenów B i H; 

żona A1 Rh+, wydzielacz antyge-

nów A i H; 

Troje dzieci: 

A1B Rh+, wydzielacz antygenów 

A, B, H; 

B Rh+, wydzielacz antygenów B i 

H; 

O RH+, wydzielacz antygenów H; 

      Te wyniki wskazują, że małżon-

kowie są wzajemnie uczuleni na 

antygeny w swoich wydzielinach. 

      Niemal dokładnie po roku od 

otrzymania poprzednio cytowanego 

listu otrzymałem następny. Pan S.T. 

mieszkał już od 8 miesięcy w innej 

miejscowosci.  

Napisal: 

List drugi 

      Po rozstaniu z moją żoną (w 

maju 1995) zaobserwowałem nastę-

pujące zmiany. Żona pozbyła się 

nieuleczalnej alergii na rękach, któ-

rą miała od 8-miu lat. Ja wracam 

powoli do zdrowia. Przemiana ma-

terii się poprawiła. Nie mam już 

zawrotów głowy, chyba że zobacze 

piękną i inteligentną kobietę; para-
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dentoza się zatrzymała, mogę sy-

piać przy zamkniętym oknie bez 

uczucia duszenia się. Ogólnie dobre 

samopoczucie, itp.itd.    

      W tym całym szczęściu w nie-

szczęściu jest dla mnie najważniej-

sze, że wiem dlaczego miałem takie 

czy inne problemy oraz, że wiem na 

co mam zwrócić uwagę na przy-

szłość. To zawdzięczam Pańskiej 

wiedzy, za co Panu serdecznie dzię-

kuję, życząc równocześnie, aby jak 

najwięcej inteligentnych ludzi miało 

możność zapoznania się z Pańskimi 

materiałami. 

S.T. 11 stycznia 1996 r. 

 

List trzeci 
      Przed kilkoma laty, dzięki Pana 

badaniom antygenów rozpoznałem 

przyczynę moich wielu chorób, jak: 

ciągłe zapalenia gardła (migdałów), 

zapalenie zatok, katar sienny, trud-

ności w oddychaniu, 

„bezprzyczynowe” skoki temperatu-

ry do 42 °C włącznie, spowolnioną 

przemianę materii, bóle mięśni, itp. 

itd. 

      Od dwóch lat żyję w separacji i 

cieszę się niezawodnym zdrowiem. 

Moja była żona miała nieuleczalną 

egzemę na rękach – obecnie zdro-

wa. Do rozwodu zachęciły mnie 

inne problemy z żoną. Konflikt hap-

tenowy mógł być praprzyczyną 

psychicznego rozkładu małżeństwa. 

Kontakty z kobietami A1 (ja mam 

B) kończę bardzo szybkim nawro-

tem symptomów chorobowych, 

które mijają, gdy znajomość mija. 

Stwierdzam więc, że moje uczule-

nie nie ulega osłabieniu pod wpły-

wem czasu. 

S.T. 4 lipca 1997 r. 

 

45/. Po zapoznaniu się z treścią 

przesłanych przez Pana książek o 

SM stwierdzam, że książki te nie 

zawierają praktycznych rad dla cho-

rych. W związku z tym zwracam 

obie książki i proszę o zwrot pienię-

dzy. 

S.J. 

 

46/. Trudno jest pisać o sprawach 

osobistych, lecz nie sposób też taić 

swoich przeżyć, jeśli mogą pomóc 

młodym ludziom zamierzającym 

żyć w małżeństwie. Jak ważnym 

jest dobór i na czym on polega po-

winni koniecznie wiedzieć młodzi, 

aby uniknąć rozczarowania z mał-

żeństwa i szkodzeniu sobie na zdro-

wiu. Wierzę Pańskim słowom, bo to 

przeżyłam. Mam 56 lat, od 24 lat 

jestem mężatką, mam grupę krwi 0 

Rh+, natomiast mój mąż ma grupę 

krwi B Rh-. Nasze małżeństwo nie 

było łatwe i do szczęśliwych nie 

należało. Drastycznych sytuacji też 

nie przeżywaliśmy, coś jednak cią-

żyło nam. Niechęć do współżycia z 

mojej strony czyniła nasze życie 

trudne, choć pozostałe sprawy ukła-

dały się dobrze. Nie umiałam sobie 

wytłumaczyć, dlaczego zamiast 

miłości wkrada się chłód i obojęt-

ność. Pierwszym sygnałem było 

obrzydzenie przy pocałunkach – 

właśnie z powodu śliny!   

      Narzeczeństwo trwało krótko. 

Zaszłam w ciążę. Już na początku 

były komplikacje, byłam w szpitalu 

na podtrzymaniu. Dziecko małe i 

słabe urodzone w 8 miesiącu ciąży, 

leżało 2 tygodnie w inkubatorze. 

Drugie dziecko po 4 latach już uro-

dziłam normalnie. Obie córki mają 

grupę krwi B. 

      Pracowaliśmy obydwoje (mąż 

na trzy zmiany) i chyba między 

innymi dzięki temu przeżyliśmy 

razem tyle lat. Byliśmy ciągle zago-

nieni pracą i nie mieliśmy za dużo 

czasu dla siebie. Małe mieszkanie 

też dało nam się we znaki. „Jakoś” 

żyliśmy, tylko moje zdrowie ciągle 

było gorsze. Częste migreny z wy-

miotami, nadciśnienie tętnicze, z 

szybką akcją serca, nadczynność 

tarczycy z guzem niezłośliwym i 

teraz reumatyczne bóle palców u 

rąk. Pomimo tych chorób za często 

do lekarzy nie chodziłam, gdyż le-

karstwa dużo nie pomagały. Intui-

cyjnie czułam, że mój mąż źle dzia-

ła na moje zdrowie. Starałam się 

rozmawiać o tym z lekarzem, nie 

było jednak zrozumienia. 

      Mąż czuje się zdrowo, ma wspa-

niały apetyt, prowadzi oszczędny 

tryb życia. Mąż nie należy do wyro-

zumiałych. Marzenia o prawdziwej 

miłości wyszły mi z głowy, trzeba 

było wychowywać dzieci. Wiedzia-

łam, że nie pomoże lekarz, ksiądz, 

psychoterapeuta, itd. Nawet nie 

szukałam tam pomocy. Wiedziałam, 

że w nas samych jest coś nieko-

rzystnego. Nie lubiłam i nie lubię 

nadal dotyku rąk mojego męża. 

Wyczuwam coś, czego nie umiem 

dokładnie określić. Nie czułam się 

dobrze we własnym domu! 

      Na szczęście lubię ruch i prze-

bywanie na świeżym powietrzu. 

Dzieci wyrosły. Zmieniliśmy miesz-

kanie, mamy większe. Przebywamy 

często każdy w swoim pokoju – 

unikamy siebie – od dwóch lat nie 

współżyjemy i wiem, że już do tego 

nie dojdzie, tym bardziej po prze-

czytaniu Pańskiej książki. 

      Nie we wszystkich małżeń-

stwach takie zakończenie następuje. 

Ile wyrzeczeń, ile tęsknot pogrzeba-

nych. Nie uznaję tajenia tak waż-

nych rzeczy przez lekarzy, księży i 

innych mających dostęp do maso-

wego przekazu. 

      Lepsza gorzka prawda, niż słod-

kie kłamstwo. Jeszcze gorsza jest 

manipulacja ludźmi dla zysków 

osobistych, czy narodowych, często 

też prestiżowych. 

      Harmonijne małżeństwo to 

szczęście, to radość i miłość wza-

jemna, to dobry klimat do wycho-

wania dzieci, a to mnoży się i prze-

nosi na miłość bliźniego. 

      Ja Panu dziękuję za napisanie 

tej książki, dzięki niej czuję się le-

piej psychicznie, gdyż teraz znam 

przyczynę i skutek. 

V.X. (…).” 

Cdn. 

Zgodę na przedruk 

wyraził autor książki: 

Jerzy Grzeszczuk 

ekspert inżynier 

haptenolog z Goleniowa 

Przygotował: 

R. Milewski   

  

PS 
      Czytelników bardziej 

zainteresowanych wpływem 

haptenów na życie ludzkie 

informujemy, że temat haptenów 

wywołał duże zainteresowanie i 

dlatego we Francji została 

specjalnie utworzona strona 

internetowa 

www.haptenes.fr  poświęcona 

książce p. Jerzego Grzeszczuka: 

"Haptenowe (antygenowe) działania 

organizmów-przyczyna wielu 

zjawisk i chorób".  

      W książce autor przedstawił, w 

jaki sposób odkrył przyczyny 

http://www.haptenes.fr
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chorób przewlekłych i chorób 

zwanych nieuleczalnymi oraz 

relacje osób, które odzyskały 

zdrowie stosując się do wskazówek 

i rad autora. Na stronie 

internetowej, można znaleźć też 

cześć teoretyczną, zaczerpniętą z 

książki autora,  pozwalającą lepiej 

zrozumieć to tak ważne i niezwykłe 

odkrycie w historii ludzkości.  

      Doświadczenia autora 

wykazują, jak prostym sposobem 

można uniknąć wielu chorób 

powodujących problemy 

zdrowotne. W tym miejscu 

sprawdza się stara maksyma: 

Łatwiej zapobiegać niż leczyć. 

      Dla bardziej zainteresowanych 

można jeszcze dodać informację, że 

artykuł  na ten sam temat istnieje 

też cały czas na blogu naturopatów 

szwajcarskich. Wystarczy kliknąć 

bon-coin-sante.com a potem w 

kolumnie po prawej stronie napis 

„Le Blog”.  I następnie przewijać, 

aż do daty „ 24 avril” (czyli 24 

kwietnia). Ponieważ artykuły 

publikowane są w sposób 

chronologiczny, odnajdziemy 

poszukiwany artykuł w dalszej 

kolejności. 

  

R. 

  

Tłumaczenie: 

      De nombreux lecteurs ont 

manifesté leur intérêt pour le sujet 

des haptènes, c’est pourquoi 

un site internet à leur intention a été 

créé, et il est dédié au livre de Jerzy 

Grzeszczuk, intitulé „Les haptènes 

dans l’étiologie des maladies 

physiques, mentales et leur rôle 

dans des troubles du 

comportement”. 

      L’auteur y décrit son chemin 

vers la découverte des causes de 

maladies chroniques et des 

maladies dites incurables. Il 

présente aussi les récits de 

personnes qui ont retrouvé la santé 

grâce aux conseils de l’auteur. La 

partie théorique du livre permet de 

bien comprendre l’importance de 

cette découverte pour l’humanité. 

      L’expérience vécue par l’auteur 

démontre qu’il est possible d’éviter 

de graves problèmes de santé en 

utilisant des moyens très simples. Il 

ne reste plus qu’à suivre cette 

maxime: „Mieux vaut prévenir que 

guérir”. 

      Les lecteurs intéressés 

trouveront un article au même sujet 

sur le blog des naturopathes suisses. 

Pour le trouver, il suffit d‘aller sur 

le site bon-coin-sante.com, ensuite 

il faut cliquer Le Blog dans la 

colonne de droite 

et dérouler jusqu’à la date du 24 

avril car les articles sont classés par 

ordre chronologique. 

  

E. Pietruch 

France 
  

 

     

   

      Nie więcej niż 8 egzaminów w 

ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej 

godziny egzaminu oraz ułatwienia 

dla osób niepełnosprawnych zdają-

cych egzamin praktyczny na kate-

gorię AM prawa jazdy zakłada no-

welizacja  przepisów  dotyczących 

ubiegania  się  o  uprawnienia  do 

kierowania  pojazdami,  przygoto-

wana w Ministerstwie Infrastruktu-

ry.  

  

Limit 8 egzaminów 

dziennie na 

jednego egzaminatora 
  

      Nowelizacja przepisów przewi-

duje, że egzaminator w ciągu dnia 

będzie mógł przeprowadzić maksy-

malnie 8 egzaminów praktycznych 

w zakresie prawa jazdy kat. B oraz 

nie więcej niż jeden egzamin prak-

tyczny  na  godzinę.  Zmiana  jest 

podyktowana koniecznością likwi-

dacji wymagań ilościowych co do 

liczby przeprowadzanych egzami-

nów w ciągu dnia, stawianych eg-

zaminatorom przez ich pracodaw-

ców.  Egzaminatorzy  będą  mieli 

więcej czasu na spokojną i bardziej 

obiektywną  ocenę  umiejętności 

kandydatów na kierowców. 

  

Egzamin o 

wyznaczonej godzinie 
  

      Propozycja MI zakłada, że eg-

zamin teoretyczny i praktyczny na 

prawo jazdy będzie się rozpoczynał 

dokładnie  o  godzinie  wskazanej 

przez  WORD.  Zbyt  długi  czas 

oczekiwania na egzamin powoduje 

większy stres u zdających i niejed-

nokrotnie  wpływa negatywnie  na 

wynik egzaminu.  

  

Egzamin na kategorię 

AM możliwy na 

czterokołowcu 
  

      Osoby,  które  ze  względów 

zdrowotnych  nie  mogą  zdawać 

egzaminu praktycznego na katego-

rię AM prawa jazdy (obecnie egza-

min  odbywa  się  wyłącznie  przy 

użyciu motoroweru),  będą  mogły 

korzystać z czterokołowca lekkie-

go.  Kategoria  AM  uprawnia  do 

kierowania  zarówno  motorowera-

mi, jak i czterokołowcami.  

  

Niepotrzebne pieczątki 
  

      Zmiany  w  rozporządzeniach 

dostosowują  dotychczasowe  prze-

pisy do ustawy o zmianie niektó-

rych ustaw w celu wprowadzenia 

uproszczeń dla przedsiębiorców w 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Ułatwienia w systemie szkolenia 

i egzaminowania kierowców 

http://bon-coin-sante.com
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prawie  podatkowym  i  gospodar-

czym. Po ich wprowadzeniu egza-

minatorzy,  instruktorzy  i  wykła-

dowcy nie będą musieli stosować 

na dokumentach pieczęci, wystar-

czy podpis (imię i nazwisko) oraz 

numer uprawnień.   

  

      Projekty rozporządzeń:   
1/. W sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania  pojazdami,  szkolenia, 

egzaminowania  i  uzyskiwania 

uprawnień  przez  egzaminatorów 

oraz wzorów dokumentów stoso-

wanych w tych sprawach (https://

legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12321640)  

2/. W sprawie uzyskiwania upraw-

nień przez instruktorów i wykła-

dowców, opłat oraz wzorów doku-

mentów stosowanych w tych spra-

wach, a także stawek wynagrodze-

nia  członków  komisji  (https://

legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12321638)  

zostały skierowane do konsultacji 

publicznych i uzgodnień międzyre-

sortowych.  

  

      Nowe przepisy wejdą w życie 1 

lipca 2019 r., przy czym zmiany 

dotyczące  pracy  egzaminatora  i 

wyznaczania  konkretnych  godzin 

egzaminu, ze względu na koniecz-

ność dostosowania się WORD-ów 

do nowych zasad, wejdą w życie od 

1 stycznia 2020 r.  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

  

  

      Rada Ministrów przyjęła projekt 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o 

ruchu  drogowym  oraz  ustawy  o 

transporcie drogowym, przedłożony 

przez Ministra Infrastruktury.  

  

      Projekt  dostosowuje  polskie 

prawo do unijnej dyrektywy w spra-

wie drogowej kontroli technicznej 

dotyczącej zdatności do ruchu dro-

gowego pojazdów użytkowych po-

ruszających  się  w  Unii  Europej-

skiej.  Proponowane zmiany  przy-

czynią się do zwiększenia bezpie-

czeństwa  ruchu  drogowego  oraz 

zmniejszenia zanieczyszczenia śro-

dowiska. 

  

      W  projekcie  wprowadzono 

możliwość przeprowadzania szcze-

gółowych drogowych kontroli tech-

nicznych  w  mobilnych  stacjach 

kontroli drogowej i w wyznaczo-

nych  punktach  przeprowadzania 

kontroli drogowych.  

      Wykorzystanie mobilnych stacji 

skraca  czas  kontroli  i  zmniejsza 

ponoszone przez  przedsiębiorców 

wykonujących  przewozy  drogowe 

koszty z nimi związanych. Kontrola 

drogowa umożliwia także wnikliwą 

ocenę  poszczególnych  układów 

pojazdu, m.in. układu hamulcowe-

go, kierowniczego i zawieszenia.   

  

      Nowelizacja przewiduje ponad-

to obowiązek posiadania przez kie-

rowcę wykonującego przewóz dro-

gowy protokołu aktualnej drogowej 

kontroli  technicznej.  Rozszerza 

również stosowanie systemu oceny 

ryzyka w zakresie  liczby i wagi 

usterek wykrytych w pojazdach.  

  

      Dyrektywa w sprawie drogowej 

kontroli  technicznej  dotyczącej 

zdatności do ruchu drogowego po-

jazdów użytkowych poruszających 

się w Unii Europejskiej dotyczy: 1/. 

Pojazdów zaprojektowanych i wy-

konanych do przewozu powyżej 9 

osób łącznie z kierowcą. 2/. Pojaz-

dów przeznaczonych do przewozu 

ładunków  o  maksymalnej  masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t. 3/. 

Przyczep  o  maksymalnej  masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t. 4/. 

Ciągników  kołowych,  użytkowa-

nych głównie na drogach publicz-

nych do komercyjnego drogowego 

transportu towarów, których maksy-

malna prędkość przekracza 40 km/

h.  

  

      Projekt ustawy wprowadza obo-

wiązek, by wstępne kontrole drogo-

we  stanu  technicznego  pojazdów 

objętych dyrektywą w każdym roku 

obejmowały  co  najmniej  5  proc. 

łącznej liczby takich pojazdów za-

rejestrowanych w Polsce. 

  

      Zgodnie  z  projektem,  między 

państwami Unii Europejskiej możli-

wa będzie wymiana informacji do-

tyczących stwierdzenia w pojeździe 

poważnych  lub  niebezpiecznych 

usterek bądź usterek prowadzących 

do ograniczenia lub zakazu użytko-

wania pojazdu.  

      Nowe  przepisy  pozwolą  na 

współpracę  Inspekcji  Transportu 

Drogowego z właściwymi organami 

kontroli innych  państw członkow-

skich, jeśli chodzi o skoordynowane 

drogowe kontrole techniczne.  

      Działania te przyczynią się do 

zapobiegania  nieuczciwej  konku-

rencji  w  transporcie  drogowym, 

związanej  z  różnymi  poziomami 

kontroli  stosowanymi  przez  po-

szczególne państwa członkowskie.  

  

      Nowe przepisy wejdą w życie 

po 3 miesiącach od ogłoszenia w 

Dzienniku Ustaw. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Bliżej mobilnych kontroli drogowych 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321640
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321638
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321638
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321638
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      Rada Ministrów przyjęła pro-

jekt ustawy o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o cha-

rakterze użyteczności publicznej 
  

      Z  Funduszu  rozwoju  przewo-

zów autobusowych dofinansowywa-

ne będzie przywracanie lokalnych 

połączeń autobusowych. Dofinanso-

wanie ma dotyczyć linii komunika-

cyjnych nie funkcjonujących od co 

najmniej 3 miesięcy przed wejściem 

w życie ustawy oraz tych, na które 

umowa o świadczenie usług doty-

czących  publicznego  transportu 

zbiorowego zostanie zawarta po jej 

wejściu w życie.  

  

      Dzięki temu mieszkańcy, przede 

wszystkim z  mniejszych  miejsco-

wości, będą mogli dotrzeć środkami 

transportu  publicznego  do  pracy, 

szkół, placówek zdrowia i instytucji 

kultury.  Zwiększenie  siatki  połą-

czeń autobusowych stworzy także 

możliwość  znalezienia  pracy  w 

miejscowościach, do których dojazd 

był utrudniony lub niemożliwy.   

  

      Odbudowa lokalnego transportu 

publicznego  i  walka  z  wyklucze-

niem komunikacyjnym to zadania, z 

którymi samorządy nie mogły sobie 

poradzić. Dlatego przygotowaliśmy 

rozwiązania, dzięki którym znikną 

białe plamy na mapie transportowej 

Polski – powiedział minister infra-

struktury Andrzej Adamczyk.  

  

      Zgodnie  z  projektem  ustawy, 

Fundusz rozwoju przewozów auto-

busowych będzie państwowym fun-

duszem celowym. Jego dysponen-

tem będzie minister do spraw trans-

portu. Obsługę Funduszu na zasa-

dach określonych w umowie z jego 

dysponentem  będzie  prowadził 

Bank Gospodarstwa Krajowego.   

  

      Maksymalny limit wydatków z 

budżetu państwa przeznaczonych na 

dofinasowanie  Funduszu  rozwoju 

przewozów autobusowych  o  cha-

rakterze użyteczności publicznej w 

2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w 

latach  kolejnych  –  800  mln  zł 

(począwszy od 2020 r. do  2028 r.).  

  

      Środki zgromadzone w Fundu-

szu będą przeznaczane na dofinan-

sowanie  zadań  zapewnianiających 

funkcjonowanie przewozów autobu-

sowych o charakterze użyteczności 

publicznej, z wyłączeniem komuni-

kacji  miejskiej.  Dofinansowanie 

będzie przyznawane w formie do-

płaty do kwoty deficytu pojedynczej 

linii  o  charakterze  użyteczności 

publicznej.  

  

      Zgodnie  z  projektem  ustawy 

podział  środków Funduszu w da-

nym roku budżetowym na poszcze-

gólne województwa będzie dokony-

wany na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie zasad 

podziału środków Funduszu.  

  

      Zaproponowano,  aby sposób  i 

terminowość wykonania zadania, na 

które zostało udzielone dofinanso-

wanie oraz prawidłowość wylicze-

nia dopłaty pod względem zgodno-

ści z umową o dopłatę, kontrolował 

właściwy wojewoda.  

  

      Wśród kryteriów, na podstawie 

których wojewoda będzie dokony-

wał podziału środków Funduszu na 

rzecz  samorządów  terytorialnych, 

będzie m.in. realizacja potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób o ograni-

czonej sprawności ruchowej. Prze-

pisy projektowanej  ustawy zwięk-

szą  dostępność  nowych  połączeń 

autobusowych  o  charakterze  uży-

teczności publicznej dla tych osób.  

  

      Dopłata w wysokości nie wyż-

szej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma 

obowiązywać do końca 2021 r. W 

kolejnych  latach  dopłata  będzie 

ustalana w kwocie nie wyższej niż 

0,80 zł do 1 wozokilometra. Powin-

no to zachęcić organizatorów do jak 

najszybszego uruchamiania przewo-

zów  o  charakterze  użyteczności 

publicznej  tam,  gdzie  występują 

najpilniejsze potrzeby komunikacyj-

ne. 

  

      Jednocześnie  organizator 

(samorząd terytorialny) będzie zo-

bowiązany dopłacić do kwoty defi-

cytu danego przewozu nie mniej niż 

10 proc. środków własnych.  

  

      Ustawa  ma  obowiązywać  po 

miesiącu od daty jej ogłoszenia w 

Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem nie-

których przepisów, które wejdą w 

życie w innych terminach. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Projekt ustawy przyjęty 

       Odcinek drogi ekspresowej S6 

od  Goleniowa  do  Nowogardu  o 

długości blisko 20 km został odda-

ny do ruchu. Powstaje także droga 

ekspresowa S3 Brzozowo - Mięko-

wo  oraz  Miękowo  -  Rzęśnica  o 

łącznej długości ponad 40 km. Wy-

remontowany  zostanie  przysta-

nek w Górzycy Reskiej, z którego 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Minister Andrzej Adamczyk o inwestycjach 

w województwie zachodniopomorskim 
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po raz pierwszy od 11 lat pasażero-

wie z nowego peronu sprawnie do-

jadą koleją m.in. do Kołobrzegu i 

Goleniowa.  O  inwestycjach  tych 

mówił 8 maja 2019 r. minister in-

frastruktury  Andrzej  Adamczyk, 

który przebywał z wizytą w woje-

wództwie zachodniopomorskim.  

  

S6 od Goleniowa 

do Nowogardu 

oddana do ruchu 
  

      Droga ekspresowa S6 od Gole-

niowa do  Nowogardu o  długości 

blisko  20  km została  oddana  do 

ruchu. Jest to pierwszy z 6 odcin-

ków trasy S6 pomiędzy Golenio-

wem a  Koszalinem udostępniony 

kierowcom,  pozostałymi  pojadą 

jeszcze w tym roku. 

  

      Dzięki wytężonej pracy dziesią-

tek polskich inżynierów i firm bu-

dowlanych  droga  ekspresowa  S6 

Goleniów-Nowogard jest oddawana 

do użytku w terminie. W tym roku 

przekażemy kierowcom wszystkie 

odcinki tej  trasy między Szczeci-

nem a Koszalinem – podkreślił mi-

nister A. Adamczyk.  

  

      Umowa na realizację tej inwe-

stycji o łącznej wartości około 424 

mln zł w formule „projektuj i bu-

duj” została zawarta w październiku 

2015 roku. Nowo oddany odcinek 

łączy drogę S3 z wybudowaną w 

latach  2010-2012  obwodnicą  No-

wogardu. 

  

      W ramach inwestycji powstały 

2 nowe węzły drogowe: Goleniów 

Lotnisko  i  Osina,  rozbudowany 

został  węzeł  Goleniów  Północ. 

Łącznie wybudowano 18 obiektów 

mostowych,  w  tym  duże  górne 

przejście dla zwierząt. Zachowano 

ciąg dawnej DK6, dokonując nie-

zbędnych przebudów na przecięciu 

z S6. Stara „szóstka” stała się drogą 

wojewódzką i będzie służyć rucho-

wi o charakterze lokalnym. 

  

      W budowie są pozostałe odcinki 

drogi S6 w kierunku Koszalina - 

łącznie około 100 km od Nowogar-

du do Koszalina i część obwodnicy 

Koszalina oraz Sianowa o długości 

12  km.  Odcinki  te  będą  gotowe 

jeszcze w tym roku. Cała budowana 

trasa skróci przejazd ze Szczecina 

do Koszalina o niemal godzinę. 

  

      Inwestycja  jest  dofinansowana 

ze  środków Unii  Europejskiej  w 

ramach  Programu Infrastruktura  i 

środowisko.  

  

Ruszyła budowa S3 

na północ od Szczecina 
  

      Rozpoczęła się realizacja waż-

nej części drogi S3, łączącej północ 

z południem Europy, podnoszącej 

konkurencyjność  polskich  portów 

morskich.  W sumie do 2021 roku 

do użytku oddanych zostanie ponad 

40 km nowoczesnej i bezpiecznej 

drogi ekspresowej.  

  

      Budujemy spójny system komu-

nikacyjny  naszego  kraju.  Droga 

ekspresowa  S3  połączy  porty  w 

Świnoujściu i  Szczecinie  z  połu-

dniową  granicą  Polski.  Odcinek 

Brzozowo-Miękowo, na którym się 

znajdujemy,  to  przedostatni  frag-

ment tej trasy. Ostatni - Troszyn-

Świnoujście - jest na etapie opraco-

wania dokumentacji. Droga ekspre-

sowa S3 będzie przejezdna w całym 

przebiegu w 2024 r.  –  podkreślił 

minister Andrzej Adamczyk.  

  

      W ramach inwestycji przebudo-

wany zostanie wybudowany w la-

tach 70 ubiegłego wieku dwujez-

dniowy odcinek Rzęśnica – Mięko-

wo (19 km). Powstanie także odci-

nek  Brzozowo  -  Miękowo  (22,4 

km). W ramach tych zadań powsta-

ną nowe węzły drogowe, a węzeł 

Mapka całej drogi S6 o łącznej  długości ok.100 km. 
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Mapka drogi S3 Świnoujście - Szczecin, łączącej północ z południem Europy. 
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Rzęśnica,  na  którym  dotychczas 

często tworzyły się zatory, zostanie 

przebudowany. 

  

      W ramach realizacji S3 Szcze-

cin – Świnoujście rozbudowywany 

jest  węzeł  Kijewo (1,8  km) oraz 

budowany odcinek Kijewo – Rzę-

śnica (3,5 km). Ich oddanie do ru-

chu jest planowane w 2020 r.  

  

      Przetarg na realizację ostatniego 

odcinka S3 Świnoujście – Troszyn 

zostanie  ogłoszony  na  przełomie 

2019/2020 roku, obecnie trwają tam 

badania geologiczne. W przyszłym 

roku zakończy się  przebudowa 2 

odcinków, które leżą na wspólnym 

przebiegu autostrady A6  z drogą 

S3. Ukończenie budowy S3 w wo-

jewództwie  zachodniopomorskim 

przewidziano  na  przełomie 

2023/2024 roku. 

  

      Dla  bardziej  zainteresowanych 

więcej informacji o S3 i S6 na stro-

nie  GDDKiA.   https://

www.gddkia.gov.pl/pl/a/33409/

Przybedzie-ekspresowek-w-

Zachodniopomorskiem  

  

 

Górzyca Reska 

przystanek na trasie z 

Koszalina do Goleniowa 
  

      Od czerwca 2019 r. pociągi pa-

sażerskie znów zatrzymają się na 

przystanku  w  Górzycy  Reskiej. 

Dzięki remontowi pasażerowie będą 

mogli skorzystać z połączeń kolejo-

wych m.in. do Kołobrzegu i Gole-

niowa po raz pierwszy od 11 lat. 

Nowy peron będzie czytelnie ozna-

kowany oraz wyposażony w wiatę, 

ławki i tablice informacyjne.  

  

      Państwo wzięło wreszcie odpo-

wiedzialność za walkę z wyklucze-

niem komunikacyjnym. Przywraca-

my pasażerom przystanki, które od 

wielu lat były zamknięte, niedostęp-

ne. Lepsza dostępność kolei to wię-

cej szans na zrównoważony rozwój 

każdego  regionu naszego  kraju  – 

powiedział minister A. Adamczyk.  

     

      PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

SA na modernizację trasy Goleniów 

– Kołobrzeg – Koszalin ciągu ostat-

nich trzech lat przeznaczyły 12 mln 

zł. Dzięki temu powstały nowe wia-

ty w Ustroniu Morskim i Nowogar-

dzie.  W Kołobrzegu windy ułatwi-

ły  dostosowanie  peronów do  po-

trzeb osób z ograniczoną możliwo-

ścią  poruszania  się.  W  Mostach, 

Karcinie, Gryficach i Płotach przy-

gotowano  dłuższe  i  wygodniejsze 

dla pasażerów perony.  

  

      Z myślą o pasażerach PKP PLK 

SA zmieniają standard stacji i przy-

stanków i  województwie  zachod-

niopomorskim. Modernizację prze-

chodzi stacja w stolicy wojewódz-

twa. Dzięki temu zwiększy się kom-

fort obsługi na stacjach i przystan-

kach na linii ze Szczecina w stronę 

Poznania. Jeszcze w tym roku PLK 

ogłosi przetargi na remont 10 wiat 

w województwie zachodniopomor-

skim. Zadaszenie zostanie odnowio-

ne na stacjach: Kołobrzeg, Złocie-

niec,  Lubiewo,  Warnowo,  Dolna 

Odra, Białuń, Wysoka Kamieńska, 

Recław, Ładzin, Parłówko. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Wiceminister sprawiedliwości 

Michał Wójcik i Prokurator Krajo-

wy Bogdan Święczkowski uczestni-

czyli dziś (10 maja 2019 r.) w uro-

czystym otwarciu Instytutu Eksper-

tyz Ekonomicznych i Finansowych 

w Łodzi, utworzonego przez Mini-

stra Sprawiedliwości.  

 

      Rząd, Ministerstwo Sprawiedli-

wości i Prokuratura Krajowa dają 

mieszkańcom Łodzi  prestiżowy 

Instytut – podkreślił Sekretarz Sta-

nu w Ministerstwie Sprawiedliwo-

ści Michał Wójcik.  

 

      Wiceminister porównał nowo 

powstałą placówkę do krakowskie-

go Instytutu Ekspertyz Sądowych 

im. Prof. Jana Sehna. - Wiem, jak 

wiele ten Instytut znaczy dla Kra-

kowa i polskiego wymiaru sprawie-

dliwości. Chciałbym, żeby Instytutu 

Ekspertyz Ekonomicznych i Finan-

sowych w Łodzi miał taką samą 

renomę – powiedział.  

 

Idea Instytutu 
 

      Prokurator Krajowy Bogdan 

Święczkowski przypomniał genezę 

utworzonego w Łodzi ośrodka. - 

Już w 2001 roku, gdy Zbigniew 

Ziobro był wiceministrem w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości pod kie-

rownictwem śp. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, przyświecała nam 

idea, aby w Polsce można było za-

cząć rzetelnie, naukowo, badać 

procesy gospodarcze, także na po-

trzeby wymiaru sprawiedliwości. 

Bardzo się cieszę, że możemy zain-

augurować działalność Instytutu, o 

którym myśleliśmy od wielu lat – 

zaznaczył.  

 

      Łódzki Instytut, którego dyrek-

torem został dr Paweł Gajewski z 

Uniwersytetu Łódzkiego, ma na 

celu prowadzenie działalności nau-

kowej i badawczo-rozwojowej w 

dziedzinach ekonomii, finansów, 

rachunkowości, podatków i ceł, 

rynków kapitałowych, bankowości i 

ubezpieczeń, działalności i finanso-

wania przedsiębiorstw, przekształ-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Naukowe wsparcie dla sądów i prokuratury  

rusza Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi 

 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33409/Przybedzie-ekspresowek-w-Zachodniopomorskiem
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33409/Przybedzie-ekspresowek-w-Zachodniopomorskiem
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33409/Przybedzie-ekspresowek-w-Zachodniopomorskiem
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33409/Przybedzie-ekspresowek-w-Zachodniopomorskiem


   Nr 06 (82) Wieści Światowe 01 czerwca  2019 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 19 

ceń własnościowych i cyberprze-

stępczości gospodarczej. W tym 

zakresie Instytut będzie opracowy-

wać ekspertyzy i wydawać opinie 

na zlecenie sądów, prokuratur oraz 

innych podmiotów uprawnionych 

do prowadzenia postępowań, w 

których dopuszczany jest dowód z 

opinii biegłego.  

 

Najlepsi specjaliści 
 

      Opracowywaniem ekspertyz i 

opinii zajmą się zatrudnieni w In-

stytucie biegli – naukowcy o naj-

wyższych kwalifikacjach. Instytut 

będzie stanowić ważne wsparcie 

eksperckie dla wymiaru sprawiedli-

wości i pełnić podobną rolę w spra-

wach gospodarczych, jaką w postę-

powaniach karnych spełniają Insty-

tut Ekspertyz Sądowych im. Prof. 

Jana Sehna oraz Centralne Labora-

torium Kryminalistyczne Policji. 

Do tej pory nie było w Polsce pań-

stwowej placówki, stanowiącej 

zaplecze naukowe dla sądów i pro-

kuratur w sprawach gospodar-

czych. Teraz tę lukę wypełni Insty-

tut Ekspertyz Ekonomicznych i 

Finansowych w Łodzi.   

 

      Instytut zainaugurował działal-

ność od sympozjum z udziałem 

specjalistów nauk sądowych i eko-

nomicznych. W ramach działalno-

ści naukowej Instytut, pod kierun-

kiem dyrektora oraz rady nauko-

wej, będzie organizował krajowe i 

międzynarodowe konferencje nau-

kowe, sympozja oraz seminaria. W 

przyszłości planowane jest też pod-

jęcie działalności wydawniczej, a 

także prowadzenie szkoleń dla pra-

cowników organów ścigania i wy-

miaru sprawiedliwości.   

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Rozpoczęły się prace przy bu-

dowie obwodnicy Stalowej Woli i 

Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. 

Wykonawcą zadania o wartości 

199,2 mln zł jest konsorcjum firm: 

Mostostal Warszawa i Acciona 

Construccion. Obwodnica o długo-

ści 15,3 km realizowana jest w sys-

temie projektuj i buduj. Zakończe-

nie prac planowane jest w marcu 

2021 r.  

  

      Droga krajowa nr 77 jest jed-

nym z ważniejszych korytarzy 

transportowych Podkarpacia i całe-

go kraju, prowadzi ruch pojazdów 

m.in. do przejść granicznych w 

Korczowej i Medyce. Obecnie 

DK77 przebiega przez tereny o 

ścisłej zabudowie mieszkaniowej 

Stalowej Woli i Niska. Wysokie 

natężenie ruchu w tych miastach 

powoduje duże utrudnienia dla 

mieszkańców. Do tego dochodzi 

również ograniczony ruch pojaz-

dów pow. 3,5 tony przez centrum 

miasta Niska, co utrudnia rozwój 

lokalnym przedsiębiorcom. Obwod-

nica usprawni komunikację drogo-

wą w regionie, zwiększy przepusto-

wość dróg i wyprowadzi ruch tran-

zytowy z centrum miast, co wpłynie 

na poprawę komfortu życia ich 

mieszkańców oraz poprawi bezpie-

czeństwo ruchu – powiedział wice-

minister infrastruktury Rafał We-

ber.  

  

      Inwestycja obejmuje budowę 

drogi jednojezdniowej dwupasowej 

ze skrzyżowaniami jednopoziomo-

 

Rusza budowa obwodnicy 

Stalowej Woli i Niska 

Mapa obwodnicy Stalowa Wola i Niska. 
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Mapa obwodnicy Stalowa Wola Nisko woj. 
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Wizualizacja km 2+200. 

Wizualizacja km 9+200. 
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Wizualizacja km 10+200. 

Wizualizacja km 13+600. 
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Sprzedam tanio działki budowlane w gminie Lubień Kujawski,  

będącej w strefie ekonomicznej. 
Działki położone są między lasem a jeziorem; 

około 650m od tablicy miejscowości Lubień Kujawski 
przy drodze dojazdowej w kierunku Kutno/Narty. 

Do przystanku autobusowego jest około 10 metrów. 

I około 2,5km jest do kościoła w Lubieniu Kujawskim. 
Działki położone są też blisko powstających zakładów pracy. 

Jeden metr kwadratowy działki w cenie 25zł.  

tel. 606559313 

wymi i dwupoziomowymi, dwoma 

łącznikami drogowymi, mostami, 

wiaduktami, przepustami, drogami 

obsługującymi przyległy teren, 

urządzeniami ochrony środowiska 

oraz przebudowę infrastruktury 

technicznej kolidującej z inwesty-

cją. 

  

      Początek obwodnicy zlokalizo-

wany jest w miejscu skrzyżowania 

ulic Podskarpowej i Chopina w 

Stalowej Woli. Koniec zaś stanowi 

włączenie obwodnicy do drogi kra-

jowej nr 77 w miejscowości Przę-

dzel, przed węzłem Rudnik nad 

Sanem, stanowiącym połączenie 

obwodnicy z drogą ekspresową 

S19.  

  

       Na wniosek władz samorządo-

wych Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrat poleciła wy-

konawcy wykonanie dodatkowego 

węzła łączącego obwodnicę z drogą 

powiatową nr 1024R (ul. Czarniec-

kiego) oraz 4 skrzyżowań jednopo-

ziomowych (ronda), komunikują-

cych obwodnicę ze Stalową Wolą, 

Hutą Stalowa Wola, Niskiem oraz z 

DK19: 

1/. Czterowlotowe rondo na skrzy-

żowaniu ul. Podskarpowej z ul. 

Chopina i projektowaną drogą wo-

jewódzką nr 855. 

2/. Trzywlotowe rondo na skrzyżo-

waniu z projektowaną drogą gmin-

ną (łącznikiem do istniejącej 

DK77). 

3/. Czterowlotowe rondo na skrzy-

żowaniu z ul. Podsanie i projekto-

waną ul. Modrzewiową. 

4/. Czterowlotowe rondo na skrzy-

żowaniu z DK19. 

  

      Dla bardziej zainteresowanych 

więcej o inwestycji na stronie 

GDDKiA. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

      Rząd przyjął pakiet zmian 

przygotowany w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. 

      Za zgwałcenie dziecka pedofil 

trafi do więzienia nawet na 30 lat,  

najbardziej zaburzonym spraw-

com grozić będzie bezwzględne 

dożywocie, ohydne zbrodnie pe-

dofilskie nigdy nie będą się prze-

dawniać, koniec z karami „w za-

wiasach” dla zwyrodnialców, 

ochroną karną przed czynami 

pedofilskimi zostaną objęte dzieci 

do 16 roku życia, a nie jak dziś do 

15, a  w „rejestrze pedofilów” 

zostanie ujawniony zawód skaza-

nych – to najważniejsze rozwią-

zania dotyczące przestępstw pe-

dofilskich zawarte w przyjętym 

dziś przez rząd projekcie wielkiej 

reformy Kodeksu karnego.  Ce-

lem zmian jest prowadzenie bez-

względnej walki z pedofilią.  

      Zwyrodniałe, obrzydliwe, 

okrutne i bestialskie przestępstwo, 

zachowanie społeczne - na czele z 

pedofilią - będzie bardzo surowo 

napiętnowane, dużo bardziej suro-

wo, niż jest obecnie w Kodeksie 

karnym – powiedział na konferen-

cji prasowej po posiedzeniu rządu 

premier Mateusz Morawiecki.  

      Trudno sobie wyobrazić cięższe 

przewinienie niż zdrada zaufania 

najmłodszych, tych oddanych pod 

opiekę. Dlatego osoby, które są 

opiekunami w różnych instytu-

cjach, włączając w to wszystkie 

instytucje świeckie, kościelne, mu-

szą ponosić jeszcze bardziej 

wzmocnioną odpowiedzialność - 

zaznaczył.  

      Minister Sprawiedliwości Zbi-

gniew Ziobro podkreślił, że od mo-

mentu objęcia ministerstwa podjął 

zdecydowane działania, by walczyć 

z przestępczością pedofilską.  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Bezwzględna walka z pedofilią! 



str. 24              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 06 (82) Wieści Światowe 01 czerwca 2019 r. 

      Wyrazem tego są nie tylko po-

czynania prokuratury, prowadzone 

śledztwa i wytyczne, jakie wydawa-

łem, ale również zmiany w prawie. 

Przypomnę, że to właśnie z naszej 

inicjatywy został przyjęty przeło-

mowy projekt „rejestru pedofilów”- 

mówił Zbigniew Ziobro.  

      Przypomniał również o ustawie 

przygotowanej we współpracy z 

prezydentem Andrzejem Dudą, 

która wprowadziła obowiązek 

prawny informowania organów 

ścigania o każdym wiarygodnym 

podejrzeniu popełnienia przestęp-

stwa pedofilskiego.  

      Kontynuacją tych zdecydowa-

nych działań jest pakiet zmian przy-

jęty dziś przez Radę Ministrów. To 

gruntowna reforma Kodeksu karne-

go, w której znalazły się również 

fundamentalne rozwiązania wymie-

rzone w sprawców przestępstw 

pedofilskich. Najważniejsze zmiany 

to: 

1/. Podwyższenie granicy wieku, z 

którą związana jest ochrona dzie-

ci  
Obecna granica odpowiedzialności 

karnej za czyny pedofilskie jest w 

Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, 

zarysowana zbyt nisko – do 15 roku 

życia. Konieczne jest podwyższenie 

tej granicy do lat 16.  Tym samym 

poszerzony zostanie krąg dzieci, 

które będą korzystać z ochrony 

przed czynami pedofilskimi. Jedno-

cześnie wprowadzony zostanie 

przepis, na mocy którego sąd bę-

dzie mógł odstąpić od wymierzenia 

kary lub nadzwyczajnie ją złago-

dzić, w przypadkach, gdy wiek 

sprawcy i ofiary będzie bardzo zbli-

żony, a okoliczności nie będą wska-

zywać na zaistnienie przemocy i 

wykorzystywania seksualnego, lecz 

wspólne relacje.  

2/. Zgwałcenie dziecka nie będzie 

podlegać przedawnieniu  

W obecnym stanie prawnym zbrod-

nia zgwałcenia dziecka poniżej lat 

15 przedawnia się na ogólnych za-

sadach, czyli po upływie 20 latach 

od czasu jej popełnienia, a jeżeli w 

tym czasie wszczęto postępowanie 

– po upływie lat 30. Jak wskazuje 

praktyka wymiaru sprawiedliwości, 

w wielu przypadkach, zwłaszcza 

tam, gdzie do pokrzywdzenia mało-

letniego doszło w bardzo młodym 

wieku, czas ten i tak okazuje się 

niewystarczający do pociągnięcia 

sprawcy do odpowiedzialności kar-

nej. Najczęściej związane jest to z 

długotrwałą traumą ofiar tego ro-

dzaju przestępczości, które decyzję 

o ujawnieniu przestępstwa organom 

procesowym podejmują po wielu 

latach od popełnienia przestępstwa.    

3/. Zaostrzenie kar za pedofilię 

Dziś za zgwałcenie dziecka grozi 

kara od 3 do 15 lat pozbawienia 

wolności, a jeżeli sprawca działał 

ze szczególnym okrucieństwem – 

od 5 do 15 lat.  Projekt radykalnie 

podwyższa tę karę. Gwałcicielowi 

dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat 

więzienia. A jeśli następstwem 

gwałtu będzie śmierć dziecka - kara 

dożywotniego pozbawienia wolno-

ści. 

Zostają też podwyższone kary za 

seksualne wykorzystanie dzieci. 

Dziś wynoszą od 2 do 12 lat wię-

zienia. Zgodnie z projektem – od 2 

do 15 lat.   

Projekt dodatkowo wprowadza 

szczególną podstawę do zaostrzenia 

odpowiedzialności wobec sprawcy 

za przestępstwo seksualnego wyko-

rzystania dziecka w sytuacji, gdy 

pozostaje ono pod pieczą sprawcy. 

W takiej sytuacji sąd będzie miał 

obowiązek orzec karę pozbawienia 

wolności, przewidzianą za dany 

rodzaj przestępstwa, w wysokości 

nie mniejszej niż dolna granica kary 

zwiększona o połowę. 

4/. Kary bez „zawiasów” 

Sprawcy brutalnych zbrodni pedo-

filskich nie będą mogli wyjść z 

więzienia na przedterminowe zwol-

nienie. Wobec sprawcy, który 

zgwałci i zabije dziecko, sąd, wy-

mierzając karę pozbawienia wolno-

ści, będzie mógł wyłączyć w ogóle 

możliwość uzyskania przez skaza-

nego warunkowego zwolnienia z 

więzienia. 

5/. Bezwzględnie dożywocie 

Kara dożywotniego więzienia dla 

najbardziej zaburzonych i niebez-

piecznych sprawców nie może być 

jedynie sankcją na papierze, bo 

sprawcy wychodzą na przedtermi-

nowe zwolnienia. Projekt wprowa-

dza możliwość orzeczenia realnego 

dożywocie dla zwyrodnialców, 

którzy na skutek gwałtu doprowa-

dzili do śmierci dziecka. Sąd będzie 

uprawniony do orzeczenia, że w 

żadnym wypadku nie będą oni mo-

gli skorzystać z warunkowego 

zwolnienia z więzienia. 

6/. Zawód sprawcy w „rejestrze 

pedofilów” 

Poszerzony zostanie zakres infor-

macji ujawnianych w tzw. rejestrze 

pedofilów. Projekt przewiduje uzu-

pełnienie Rejestru Sprawców Prze-

stępstw na Tle Seksualnym o za-

wód wyuczony i wykonywany 

przez sprawcę w momencie popeł-

nienia przestępstwa. Usprawni to 

pracę organów ścigania,  wzboga-

cając zakres danych służących do 

profilowania (typowania) spraw-

ców przestępstw na tle seksualnym.  

Zwiększy to również skuteczność 

działań mających na celu zapobie-

ganie i wykrywanie tej kategorii 

przestępstw. Uzupełnienie rejestru 

o zawód, w powiązaniu z dostępem 

do policyjnej mapy zagrożeń prze-

stępstwami na tle seksualnym, 

przyczyni się również do tego, by 

wszyscy rodzice mogli z większym 

spokojem myśleć o bezpieczeń-

stwie swoich dzieci. 

 

Pozostałe zmiany 

w projekcie 

kodeksu karnego 
 

Elastyczny wymiar kar 

      Zmiany dadzą sądom możli-

wość orzekania zgodnie z poczu-

ciem sprawiedliwości 

i współmiernie do ciężaru winy. 

Obecnie sędziowie dysponują ogra-

niczonym zakresem kar 

za najpoważniejsze przestępstwa. 

Możliwe jest orzekanie kar do 15 

lat pozbawienia wolności, osobną 

karą 25 lat więzienia i dożywotnim 

pozbawieniem wolności. Nie mogą 

więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 

lat więzienia, nawet gdyby była ona 

odpowiednia. 

 

      W praktyce często decydują się 

na niższe wyroki – np. 15 zamiast 

25 lat więzienia – ze względu na 

obawę, że wyższą karę podważy 

sąd odwoławczy. Przestępcy zaś 

wychodzą na wolność jeszcze 

wcześniej w ramach warunkowego 

zwolnienia. Odbyta w rzeczywisto-

ści kara nie spełnia więc swojej roli 
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– ani wychowawczej, ani odstraszającej, ani nie pozwala na wystarczająco długo odizolować nie-

bezpiecznego przestępcy od społeczeństwa. 

 

      Zmiany zakładają likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wy-

miaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. Dla przykładu: 

 

 

PRZESTĘPSTWO OBECNY WYMIAR KARY WYMIAR KARY  

PO REFORMIE 

zabójstwo od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat 

więzienia albo dożywocie 

od 10 do 30 lat więzienia albo do-

żywocie 

spowodowanie ciężkiego uszko-

dzenia ciała ze skutkiem śmier-

telnym 

od 5 do 15 lat więzienia, 25 lat 

więzienia albo dożywocie 

od 5 do 30 lat więzienia albo doży-

wocie 

porwanie dla okupu połączone 

ze szczególnym udręczeniem 

od 5 do 15 lat albo 25 lat więzienia od 5 do 25 lat więzienia 

fałszerstwo pieniędzy od 5 do 15 lat albo 25 lat więzienia od 5 do 25 lat więzienia 

      Dożywotnie pozbawienie 

wolności bez prawa do warun-

kowego zwolnienia 

      Projekt wprowadza karę do-

żywotniego pozbawienia wolno-

ści bez możliwości warunkowe-

go zwolnienia. Ma być ona orze-

kana wobec sprawców, którzy 

są trwale niebezpieczni dla spo-

łeczeństwa.  

      Taką karę sądy będą musiały 

obligatoryjnie orzekać również 

wobec osób, które zostały 

w przeszłości skazane na doży-

wocie albo na 20 i więcej lat 

więzienia, a dopuściły się kolej-

nego przestępstwa, za które 

orzeczono wobec nich dożywo-

cie. W tych przypadkach wyrok 

dożywocia ma mieć charakter 

bezwzględny – na zawsze po-

zbawiać możliwości ubiegania 

się o warunkowe zwolnienie. 

      Ponadto sądy mogłyby orze-

kać zakaz warunkowego zwol-

nienia przy skazaniu 

na dożywocie w wypadkach, 

gdy charakter i okoliczności 

czynu oraz właściwości osobiste 

sprawcy wskazują, iż jego pozo-

stawanie na wolności spowoduje 

trwałe niebezpieczeństwo dla 

społeczeństwa.  

      Projekt wydłuża także do 35 

lat okres, po którym skazani na 

„zwykłe”, a nie bezwzględne 

dożywocie mogą ubiegać się o 

warunkowe zwolnienie. Dziś 

wynosi on 25 lat. 

Wydłuży się również okres pró-

by przy warunkowym zwolnie-

niu z kary dożywotniego pozba-

wienia wolności. Dziś ten okres 

wynosi 10 lat. Po zmianie Ko-

deksu karnego okres próby dla 

skazanych na dożywocie będzie 

dożywotni. Zwiększy się ponad-

to okres przedawnienia karalno-

ści zabójstwa – z 30 do 40 lat. 

 

Surowsze kary za najgroźniej-

sze przestępstwa 

Projekt przewiduje podwyższe-

nie kar m.in. za: 

 

 

PRZESTĘPSTWO OBECNY WYMIAR KARY WYMIAR KARY  

PO REFORMIE 

rozbój od 2 do 12 lat więzienia od 2 do 15 lat więzienia 

rozbój z użyciem broni od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

Doprowadzenie do ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

Udział w zorganizowane grupie 

przestępczej 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

porwanie dla okupu od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

pozbawienie wolności ze szczegól-

nym udręczeniem 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

handel ludźmi od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 



str. 26             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl              Nr 06 (82) Wieści Światowe 01 czerwca 2019 r. 

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 

Nowe typy przestępstw 

 

      Projekt wprowadza też do 

Kodeksu karnego nowe typy 

przestępstw za czyny, z których 

część w ogóle nie była dotąd 

karalna, mimo że była szkodliwa 

społecznie. To m.in.: 

1/. Przygotowanie do zabójstwa, 

za które ma grozić od 2 do 15 lat 

pozbawienia wolności; 

2/. Przyjęcie zlecenia zabójstwa 

– od 2 do 15 lat więzienia; 

3/. Uchylanie się od naprawienia 

szkody wyrządzonej przestęp-

stwem – od 3 miesięcy do 5 lat 

więzienia (dziś grozi jedynie 

egzekucja komornicza); 

4/. Kradzież zuchwała, np. kie-

szonkowa lub gdy złodziej wy-

rywa torebkę na ulicy – od 6 

miesięcy do 8 lat więzienia bez 

względu na wartość skradzionej 

rzeczy. 

 

Kradzież karty płatniczej 

 

      Projekt rozwiązuje też praw-

ne problemy związane z kara-

niem osób, które dokonują trans-

akcji cudzą kartą płatniczą albo 

dokonują internetowych przele-

wów z konta innej osoby bez 

zgody jego właściciela. 

 

      Tego typu czyny były dotąd 

karane jako kradzież, ale sądy 

miały trudności z określeniem, 

czy jest to zwykła kradzież, za 

którą grozi od 3 do 5 lat więzie-

nia, czy też kradzież z włama-

niem, karana od roku do 10 lat 

pozbawienia wolności. 

      W myśl projektu za tego ro-

dzaju przestępstwo ma grozić 

kara, jak za kradzież 

z włamaniem, czyli od roku do 

10 lat więzienia. 

 

Walka z aferami 

Gospodarczymi 

 

      Zgodnie z projektem przyję-

cie korzyści majątkowej powy-

żej miliona złotych będzie za-

grożone karą od 3 do 20 lat po-

zbawienia wolności. Obecnie za 

przyjęcie łapówki powyżej 200 

tysięcy złotych grozi od 2 do 12 

lat więzienia.  

      W przypadku fałszerstw fak-

tur vat na wielką skalę, a więc 

powyżej 5 milionów złotych, 

prawo ma być surowe. Pozwoli 

orzekać kary w przedziale od 5 

do 25 lat więzienia. Dziś jest 

mało elastyczne. Zakłada kary 

od 5 do 15 oraz 25 lat pozbawie-

nia wolności. 

      Zreformowany Kodeks kar-

ny ma też skuteczniej chronić 

publiczny majątek i fundusze. 

Precyzyjne przepisy ułatwią 

walkę z „ustawianiem” przetar-

gów, gdy są w nie choćby czę-

ściowo zaangażowane publiczne 

pieniądze – rządowe, samorzą-

dowe albo z Unii Europejskiej. 

W budzących wątpliwości spra-

wach prokuratura będzie mogła 

podejmować działania z urzędu, 

a nie czekać na złożenie zawia-

domienia. Będzie to możliwe na 

każdym etapie przetargów – za-

równo gdy są przygotowywane, 

jak i wtedy, gdy już trwają albo 

zostają przeprowadzone. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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2/. Nagroda Senatu za konstrukcje 

terenowego elektrycznego fotela na 

gąsienicach Scootpartoo. 

3/. Nagroda Zgromadzenia Narodo-

wego dla konstruktora składanej 

hulajnogi. 

Inne nagrody to:  

1/. Grand Prix za konstrukcje dronu 

do gaszenia pożarów. 

2/. Pierwsza nagroda Prefekta poli-

cji za system oświetlenia pojazdów. 

3/. Druga nagroda Prefekta policji 

za system barykad anty-

terrorystycznych. 

4/. Nagroda Leonard de Vinci ufun-

dowana przez organizatora targów 

(2000 € oraz złoty medal) dla autora 

wentylatora cyfrowego Williwaw. 

 

      W pawilonie n°7 wystawiono 

także produkty laureatów z po-

przednich edycji konkursu. Obok 

nich na niezliczonej liczbie stoisk 

czekali na nabywców autorzy prze-

różnych pomysłowych wynalazków 

pod modnym hasłem ułatwiania 

sobie życia codziennego. Nietrudno 

sobie wyobrazić, że na samo oglą-

danie stoisk w tym pawilonie po-

trzeba było mnóstwo czasu, a cze-

kały jeszcze inne pawilony. 

      Pawilon n°4 to sektor 

targów wielce ożywiony, we-

soły, kolorowy, pełen niezwy-

kłych aromatów, rozbrzmie-

wający egzotyczną muzyką. 

Znajdowały się tam stoiska 

sprzedawców z innych kra-

jów: Gwadelupa, Martynika, 

Chiny, Indie, Algieria, Mada-

gaskar, Wietnam, Gujana, Turcja, 

Maroko. Była to wizytówka kultury 

i stylu życia innych narodów. Ak-

centem egzotycznym był też Le 

Festival Tropiques en Fête, czyli 

występy zespołów tanecznych po-

chodzących z francuskich teryto-

riów zamorskich, które można było 

oglądać w szerokich alejach pomię-

dzy pawilonami. Przyznać trzeba, 

że od wielu stoisk nie można było 

oderwać oczu, tak zachwycające 

były tradycyjne stroje mieszkańców 

Gwadelupy, Martyniki, a także 

wspaniałe dywany, tkaniny, chusty i 

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej korespondentki z Francji 

 

FOIRE DE PARIS 

PARYSKIE TARGI 

Lampy - terrarium. 
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Stoisko wietnamskie. 
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System barykady anty - terrorystycznej (2. nagroda Prefekta policji). 
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Zmywarka do podłogi (nagroda Prix de l'Innovation). 
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Wikliniarstwo z Maroka. 

Mini karting. 
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produkty rzemieślnicze ze skóry, 

artykuły wikliniarskie, ceramika, 

dzieła artystów - rzemieślników.    

      Ogromna liczba stoisk oferowa-

ła klientom specjały kuchni róż-

nych krajów, produkty takie jak 

wanilia, niezwykłe napoje i egzo-

tyczne owoce oraz warzywa 

(kolczoch – zwany także chayote, 

adwokat tropikalny, bataty), ale 

również rzadkie rośliny przyprawo-

we, na przykład orzeszki tonka, 

bardzo poszukiwane przez prze-

mysł perfumeryjny i ciastkarski, 

różne rodzaje pieprzu, czarnuszkę. 

Czarnuszka, zwana też czarnym 

kminkiem, to jedna z najbardziej 

ciekawych przypraw, gdyż nie tyl-

ko posiada ciekawy aromat, ale ma 

jeszcze właściwości lecznicze, zna-

ne już w starożytnym Egipcie. I jest 

bardzo ceniona w krajach Afryki 

Północnej. W celach zdrowotnych 

poleca się ją jadać zmieloną i zmie-

szaną z odrobiną miodu.  

https://www.straganzdrowia.pl/

blog/dieta-fitness/czarnuszka-

lekarstwo-na-prawie-wszystko  

https://surojadek.com/czarnuszka-i-

jej-wlasciwosci-lecznicze/ 

https://dziecisawazne.pl/olej-

czarnuszki-niezastapiony-alergie/ 

      Badania naukowe potwierdzają 

jej zalety terapeutyczne, lecz należy 

zasięgnąć porady lekarza przed jej 

spożywaniem w przypadku zaży-

wania lekarstw i w szczególnych 

stanach zdrowia: https://

bonavita.pl/czarnuszka-

przeciwwskazania-i-skutki-uboczne 

      W formie oleju czarnuszka po-

siada dodatkowe zalety: https://

www.ttbuczak.eu/olej-z-czarnuszki/ 

https://naturalnemetody.pl/olej-z-

czarnuszki/ 

https://olejenazdrowie.pl/10-

nieznanych-faktow-o-oleju-z-

czarnuszki-olej-z-czarnuszki-

wlasciwosci/ 

https://akademiawitalnosci.pl/20-

powodow-dla-ktorych-pokochasz-

czarnuszke/ 

      W pawilonie n°3 prezentowano 

ogromny wybór mebli, dywany, 

sprzęt oświetleniowy. Parter pawi-

lonu n°2 to sektor dedykowany 

modzie odzieżowej, artykułom ko-

smetycznym i suplementom diety, a 

jego piętro przeznaczono na wysta-

wę wyposażenia sypialni oraz wzo-

rów mebli służących do optymalne-

go zagospodarowania pomieszczeń. 

      Organizatorzy zatroszczyli się 

w tym roku wyjątkowo o potrzeby 

rodziny. Zagospodarowano miejsca 

do zabaw przeznaczone dla dzieci 

w różnym wieku. Dla niemowląt 

przygotowano specjalny kącik do 

karmienia i przewijania, a dla nieco 

starszych: pracownie dla małych 

artystów, mini karting, dmuchane 

konstrukcje i trampoliny. Dla ma-

łych dzieci zorganizowano świetli-

cę, w której rodzice mogli zostawić 

swoje pociechy pod dobrą opieką i 

spokojnie wyruszyć na zakupy.  

      Targi przyciągają bogactwem 

artykułów, ale też dostarczają roz-

rywki, którą zapewniają liczne kon-

certy i spektakle na terenie targów. 

Targi paryskie to ulubiony sposób 

spędzania wolnego czasu wielu 

paryżan. Jedni przychodzą odkryć 

nowe tendencje w urządzaniu 

mieszkań, a inni na spotkanie z 

egzotyką. A najważniejsze jest to, 

że nikt nie wychodzi zawiedziony. 

 

E.Pietruch 

Francja 

Paryż 

Warzywa i owoce egzotyczne. 

https://www.straganzdrowia.pl/blog/dieta-fitness/czarnuszka-lekarstwo-na-prawie-wszystko
https://www.straganzdrowia.pl/blog/dieta-fitness/czarnuszka-lekarstwo-na-prawie-wszystko
https://www.straganzdrowia.pl/blog/dieta-fitness/czarnuszka-lekarstwo-na-prawie-wszystko
https://surojadek.com/czarnuszka-i-jej-wlasciwosci-lecznicze/
https://surojadek.com/czarnuszka-i-jej-wlasciwosci-lecznicze/
https://dziecisawazne.pl/olej-czarnuszki-niezastapiony-alergie/
https://dziecisawazne.pl/olej-czarnuszki-niezastapiony-alergie/
https://bonavita.pl/czarnuszka-przeciwwskazania-i-skutki-uboczne
https://bonavita.pl/czarnuszka-przeciwwskazania-i-skutki-uboczne
https://bonavita.pl/czarnuszka-przeciwwskazania-i-skutki-uboczne
https://www.ttbuczak.eu/olej-z-czarnuszki/
https://www.ttbuczak.eu/olej-z-czarnuszki/
https://naturalnemetody.pl/olej-z-czarnuszki/
https://naturalnemetody.pl/olej-z-czarnuszki/
https://olejenazdrowie.pl/10-nieznanych-faktow-o-oleju-z-czarnuszki-olej-z-czarnuszki-wlasciwosci/
https://olejenazdrowie.pl/10-nieznanych-faktow-o-oleju-z-czarnuszki-olej-z-czarnuszki-wlasciwosci/
https://olejenazdrowie.pl/10-nieznanych-faktow-o-oleju-z-czarnuszki-olej-z-czarnuszki-wlasciwosci/
https://olejenazdrowie.pl/10-nieznanych-faktow-o-oleju-z-czarnuszki-olej-z-czarnuszki-wlasciwosci/
https://akademiawitalnosci.pl/20-powodow-dla-ktorych-pokochasz-czarnuszke/
https://akademiawitalnosci.pl/20-powodow-dla-ktorych-pokochasz-czarnuszke/
https://akademiawitalnosci.pl/20-powodow-dla-ktorych-pokochasz-czarnuszke/
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skich Lubrańcowi.  

      Konferencję zorganizowali: 

Gmina Lubraniec, Lubranieckie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowe-

go, Instytut Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, Publiczna Szkoła Pod-

stawowa im. Aleksandra Kamiń-

skiego w Lubrańcu. Celem konfe-

rencji było przybliżenie, przedsta-

wienie, przypomnienie historii Lu-

brańca na przestrzeni 510 lat. 

      Uroczystość otworzył, gości, 

massmedia, oraz wszystkich obec-

nych zainteresowanych historią 

Lubrańca przywitał burmistrz Lu-

brańca Stanisław Budzyński. Bur-

mistrz przedstawił w sposób zrozu-

miały, przystępny, transparentny,  

cel, zadania i program zorganizo-

wanej konferencji popularno-

naukowej. 

      W bogatym programie konfe-

rencji prelekcje popularno-

naukowe wygłosili: 

1/. Prof. dr hab. Waldemar Rozyn-

kowski z Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Prelegent 

omówił pobyt prymasa Stefana 

Wyszyńskiego w granicach dzisiej-

szej gminy Lubraniec. 

2/. Prof. dr hab. Jan Wroniszewski 

z Uniwersytetu Mikołaja Koperni-

ka w Toruniu. Prelegent przedsta-

wił historię i aktywność społeczną 

Jana Pakulskiego z Lubrańca w 

latach 1940-2009.   

3/. Dr hab. Jarosław Dumanowski 

prof. UMK – z Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu. Prele-

gent przedstawił dzieje i aktywność 

społeczną rodziny hrabiów Dąmb-

skich oraz historię Lubrańca „od 

kuchni”. 

4/. Dr Władysław Kubiak z Kujaw-

skiej Szkoły Wyższej we Włocław-

ku. Prelegent omówił lokację mia-

sta Lubraniec w 1509 roku, i kwe-

stię dlaczego została powtórzona. 

5/. Mgr Wojciech Przybysz ze 

Szkoły Podstawowej w Lubrańcu, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

510 lat 

Lubrańca 

Wjazd do Lubrańca wygląda bardzo interesująco i oczywiście 

jest herb mający w źródłach historycznych piękną legendę. 
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Marzena Kaniewska - Urząd Miejski Lubraniec, zapowiada 

uroczystość i  kolejny punkt programu. 
Stanisław Budzyński burmistrz Lubrańca, wita wszystkich i 

wygłasza słowo wstępne. 

Amelia Dankiewicz solistka z Klubu Młodego Piosenkarza 

Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. 

solistka z Klubu Młodego Piosenkarza Lubranieckiego Cen-

trum Dziedzictwa Kulturowego. 

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu w trakcie wystąpienia. 

Prof. dr hab. Jan Wroniszewski z Uniwersytetu Mikoła-

ja Kopernika w Toruniu w trakcie wystąpienia. 

Dr hab. Jarosław Dumanowski  UMK z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu w trakcie wystąpienia. 
Dr  Władysław Kubiak z Kujawskiej Szkoły Wyższej 

we Włocławku w trakcie wystąpienia. 
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 Mgr Wojciech Przybysz ze Szkoły Podstawowej w 

Lubrańcu w trakcie wystąpienia. 

 Mgr Andrzej Tomczak z Urzędu Miejskiego w Lubrań-

cu w trakcie wystąpienia. 

Mgr Sylwester Roszak z Urzędu Miejskiego w Lubrań-

cu  w trakcie wystąpienia. Moment podpisywania podziękowań. 

Stanisław Budzyński burmistrz Lubrańca zaprasza pre-

legentów po odbiór podziękowania. 

Moment przyjmowania podziękowania przez prof. dr 

hab. Waldemara Rozynkowskiego.  

Moment przyjmowania podziękowania przez prof. dr 

hab. Jana Wroniszewskiego.  
Moment przyjmowania podziękowania przez dr hab. 

Jarosława Dumanowskiego. 
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Moment przyjmowania podziękowania przez mgr 

Wojciecha Przybysza. 

Moment przyjmowania podziękowania przez mgr 

Andrzeja Tomczaka. 

Moment przyjmowania podziękowania przez mgr 

Sylwestra Roszak.  Burmistrz Lubrańca z prelegentami. 

Uczestnicy i goście konferencji. 

Zespół Folklorystyczny Echo Lubrańca. 

Zespół Folklorystyczny Echo Lubrańca. 

Zespół Folklorystyczny Echo Lubrańca. 



Nr 06 (82) Wieści Światowe 01 czerwca 2019 r.            czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 37                                                                       

przedstawił zarys stuletniej historii 

Lubrańca w latach 1919-2019. 

6/. Mgr Andrzej Tomczak z Urzędu 

Miejskiego w Lubrańcu przedstawił 

działalność Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół” w Lubrańcu w 

latach międzywojennych. 

7/. Mgr Sylwester Roszak z Urzędu 

Miejskiego w Lubrańcu przedstawił 

historię z kart lubranieckiego pod-

ziemia niepodległościowego w la-

tach 1945-1947. 

      Organizatorzy zadbali też o 

pokaz kulinarny z degustacją, był 

tak zwany obiad rodziny Dąbskich, 

ale w przygotowaniu członków 

reprezentacji Kucharzy Wojska 

Polskiego – Tomasza Weltera i Łu-

kasza Pawlickiego.  

      Oczywiście, tak jak przystało na 

uroczystość tego typu był też kon-

cert piosenek patriotycznych. Kon-

cert wykonali soliści Lubranieckie-

go Centrum Dziedzictwa Kulturo-

wego: Amelia Dankiewicz z Klubu 

Młodego Piosenkarza Lubranieckie-

go Centrum Dziedzictwa Kulturo-

wego.  

      Kolejnym punktem programu 

było podpisanie listu intencyjnego 

w sprawie wydawania periodyku 

popularno-naukowego  Roczniki 

Lubranieckie. 

      A na zakończenie konferencji 

burmistrz wręczył prelegentom po-

dziękowania na ozdobnym blankie-

cie. I później było wspólne zdjęcie, 

aby każdy pamiętał gdzie, kiedy, z 

kim był. 

 

      W tym miejscu należy jeszcze 

przybliżyć historię Lubrańca i ety-

mologię nazwy oraz legendę zwią-

zaną z herbem Lubrańca, bo jest 

bardzo interesująca. 

      Wiadomo, że historia jest opra-

cowywana na podstawie stosow-

nych źródeł, a my skorzystaliśmy z 

folderu Gminy Lubraniec, cyt.: „W 

czasach I Rzeczypospolitej miejsco-

wość znajdowała się w granicach 

województwa brzesko-kujawskiego, 

w powiecie brzesko-kujawskim. 

Lubraniec może poszczycić się bar-

dzo ciekawą i bogatą przeszłością. 

Dziś przyjmuje się, że nazwa miasta 

pochodzi od pierwotnej nazwy 

„Ludbrancz”. Wyraz lechicki „lut” 

oznacza „surowy”, „ostry”. Dawne 

„prand” brzmi zaś jak „prąd”. Dla-

tego nazwa osady oznaczała pier-

wotnie „ostry, gwałtowny prąd”. 

Tezę tę uwiarygodnia położenie 

Lubrańca nad rzeką Zgłowiączka. 

Możemy przypuszczać, iż miejsco-

wość należy do rzędu starszych na 

terytorium Kujaw. I to mimo tego, 

że pierwsze potwierdzone wzmian-

ki o Lubrańcu pochodzą dopiero z 

okresu 1325-1327. Pewnym jest, że 

Lubraniec jako miejscowość rodo-

wa Godziembów odgrywał ważną 

rolę już w okresie przed podziałem 

dzielnicowym. W epoce średnio-

wiecza i początkach epoki nowożyt-

nej rozwój społeczno-gospodarczy 

osady uwarunkowany był położe-

niem jej przy trakcie biegnącym z 

Kowala ku Wielkopolsce. Ważna 

rolę w tym względzie pełniła rów-

nież Zgłowiączka, która wówczas 

była rzeką żeglowną, łączącą się ze 

szlakiem wodnym Warta-Gopło-

Noteć. Nowe funkcje Lubraniec 

Zaprezentowany na konferencji w oryginale, jeden z przepisów z 1682r. 
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zaczął pełnić wraz z otrzymaniem 

praw miejskich w dniu 14 kwietnia 

1509r. Uzyskanie tegoż prawa było 

wynikiem zabiegów prowadzonych 

przez biskupa poznańskiego Jana 

Lubrańskiego, dla którego Lubra-

niec był miejscowością rodową. 

Przywilej króla Zygmunta Starego 

nadawał Lubrańcowi szereg praw. 

Wśród nich do najważniejszych 

zaliczyć trzeba: przeniesienie 

mieszkańców z prawa polskiego na 

magdeburskie z jednoczesnym wy-

łączeniem ich  spod kompetencji 

sadowych wojewodów, kasztela-

nów, starostów, sędziów i podsęd-

ków; prawo do odbywania trzech 

jarmarków rocznie, jak również 

targu w każdą sobotę; zwolnienie 

ludności Lubrańca na okres lat 

czternastu z płacenia ceł, myta i 

piwnego czopowego.  

      Ciekawostką jest fakt, że mimo 

takich udogodnień akt lokacyjny 

miasta nie wszedł w życie natych-

miastowo, lecz został ponowiony 

dnia 5 marca 1512r. w Krakowie 

przez tego samego władcę. Pozy-

tywny wpływ przywileju znalazł 

swoje odzwierciedlenie w stale 

rosnącej liczbie ludności. W po-

czątkach XVIw. w Lubrańcu za-

mieszkiwało około 140-150 osób. 

W porównaniu do czasów przedlo-

kacyjnych, kiedy miejscowość li-

czyła nie więcej niż 60 mieszkań-

ców, był to zatem wzrost znaczny. 

Zapoczątkowany za czasów Lu-

brańskich rozwój miasta miał swoja 

kontynuację również w później-

szym okresie. Szczególnie duże 

zasługi ma w tym ród Dąbskich, 

których własnością Lubraniec był 

od 27 lutego 1690r. Nowi właści-

ciele bardzo szybko zaczęli podej-

mować działania mające na celu 

poprowadzenie nabytych dóbr ku 

rozwojowi. Antoni, wojewoda brze-

ski, a potem Ksawery, od ostatnich 

monarchów polskich uzyskali przy-

wileje sprzyjające rozwojowi han-

dlu. Po II rozbiorze 1793r. Lubra-

niec włączono do Królestwa Prus, 

później do Księstwa Warszawskie-

go, a następnie do Cesarstwa Rosyj-

skiego. W latach 1792-1802 właści-

ciele Lubrańca, Mierosławscy do-

konali częściowej rozbiórki starego 

zamku, by na jego fundamentach 

pobudować nowy pałac, w stylu 

późnoklasycystycznym według 

projektu architekta Hilarego Szpi-

lowskiego. W 1819r. władze rosyj-

skie zlikwidowały Zakon Kanoni-

ków Regularnych. Po powstaniu 

styczniowym Lubraniec decyzja 

władz carskich z 19 maja 1870r. 

pozbawiony został praw miejskich i 

odtąd posiadał ustrój gminy wiej-

skiej przynależnej do gminy Piaski. 

      W latach 1905-1906, z wyko-

rzystaniem znacznych fragmentów 

starej świątyni, pobudowano nowy 

kościół pod wezwaniem Matki Bo-

skiej Szkaplerznej, w stylu neogo-

tyckim, według projektu architekta 

Tomasza Pajzderskiego, staraniem 

księdza proboszcza Stanisława 

Muznerowkiego. Polichromię we-

wnątrz kościoła wykonał w latach 

1933-1935 artysta malarz Broni-

sław Kopczyński. W 1908r. Lubra-

niec uzyskał połączenie do sieci 

kolei wąskotorowej, biegnącej do 

Włocławka i Sompolna. Na terenie 

tzw. „Doliniaka” podarowanego 

przez rodzinę Grodzickich, Towa-

rzystwo Ziemiańskie powołało w 

1913r. Jednoroczną Żeńską Szkołę 

Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła 

ta, choć wielokrotnie zmieniała swą 

nazwę i profil nauczania, istnieje do 

dziś jako Zespół Szkół im. Marii 

Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie. 

W dniu 9 listopada 1916r. z polece-

nia niemieckich władz okupacyj-

nych Lubraniec odzyskał prawa 

miejskie. (…).” 

      Warto też poznać legendę zwią-

zaną z herbem Lubrańca, przedsta-

wioną na stronie internetowej: 

http://www.lubraniec.pl/asp/

pl_start.asp?

typ=14&menu=105&strona=1&sub

=176 a mającą bezpośredni związek 

z herbem Lubrańca, cyt.: „(…) Wy-

mieniony już w dokumentach 

w 1325, 1381, 1399 Lubraniec był 

wsią dziedziczną, posiadającego 

rozległe włości na Kujawach 

w czasach piastowskich, starego 

i wielce zasłużonego dla naszego 

kraju rodu Godziembów, pieczętu-

jących się, jak podaje Bartosz Pa-

procki w "Herbach rycerstwa pol-

skiego", herbem Godziemba. We-

dług legendy przodek tego rodu 

uczestniczył w roku 1094 

w wyprawie wojewody krakow-

skiego, Sieciecha, na Morawy. Gdy 

rycerz w starciu z Morawianami 

stracił broń, zeskoczył z konia, wy-

rwał z ziemi sosenkę i nią powalił 

przeciwnika na ziemię. Pojmanego 

przekazał wodzowi. Za ten bohater-

ski czyn król nagrodził go herbem 

Godziemba, na którym widnieje 

sosenka z trzema konarami, dwoma 

uciętymi gałęziami i pięcioma ko-

rzeniami na czerwonym tle oraz 

mąż zbrojny nad koroną, trzymają-

cy w prawej ręce sosenkę, 

a w lewej broń. (…).” 
      A o nowszej historii można 

przeczytać na stronie internetowej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Lubraniec, cyt.: „Lubraniec – mia-

sto w województwie kujawsko-

pomorskim, w powiecie włocław-

skim, siedziba gminy miejsko-

wiejskiej Lubraniec. Położone nad 

rzeką Zgłowiączką.  

      Według danych z 1 stycznia 

2018 Lubraniec liczył 3 052 miesz-

kańców[1].  

      Przez miasto przebiega droga 

wojewódzka nr 270 (Koło - Brdów 

- Izbica Kujawska - Lubraniec - 

Brześć Kujawski). Według danych 

z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia 

miasta wynosiła 1,97 km²[3].  

      (…) 4 kwietnia 1945 na pleba-

nii w Lubrańcu rozpoczęło zajęcia 

Wyższe Seminarium Duchowne we 

Włocławku. Jego organizacją zajął 

się ks. Stefan Wyszyński, później-

szy prymas Polski. W maju 1945 

przeniesiono je do Włocławka. 

(…).” 

      Na zakończenie należałoby 

jeszcze dodać, że obecny burmistrz 

Lubrańca Stanisław Budzyński per-

fekcyjnie dba o gminę i ma ogrom-

ne poszanowanie mieszkańców; 

odzwierciedla to się m.in. tym, że 

mieszkańcy utożsamiają się z wy-

braną władzą i w Lubrańcu nie 

można znaleźć porzuconych śmieci 

na ulicach i rynku miasta. Nie udało 

mi się znaleźć nawet jednego po-

rzuconego papierka i ani jednego 

śladu wandalizmu.   

  

Tekst i fot. 

dr Ryszard Milewski 

redaktor naczelny 
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       Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

za pośrednictwem 16 funduszy 

wojewódzkich przeznaczy na sa-

mochody ratowniczo-gaśnicze i 

specjalistyczny sprzęt dla wszyst-

kich województw, czyli pomoże w 

tym roku ochotniczym strażom 

pożarnym (OSP) oraz innym służ-

bom ratowniczym w całym kraju 

zaopatrzyć się w nowoczesny 

sprzęt do prowadzenia akcji ra-

towniczo-gaśniczych oraz usuwa-

nia skutków zagrożeń. Dotacje z 

NFOŚiGW wyniosą łącznie 102,5 

mln zł.  
      Pieniądze zostaną przekazane w 

ramach Ogólnopolskiego programu 

finansowania służb ratowniczych, 

który jest jednym z programów 

priorytetowych NFOŚiGW zasila-

nych ze środków krajowych. Dota-

cje na pojazdy i sprzęt pozwalający 

ratować życie i zdrowie mieszkań-

ców oraz ich mienie trafią do bene-

ficjentów po uprzednim przekazaniu 

tych środków wojewódzkim fundu-

szom ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej (WFOŚiGW). 

      Wsparcie z NFOŚiGW dla służb 

ratowniczych dotyczy wszystkich 

16 województw i jest jednym z ele-

mentów realizacji Porozumienia 

Ministrów Spraw Wewnętrznych 

oraz Środowiska z 30 października 

2015 r. w sprawie współdziałania w 

zakresie zwalczania zagrożeń dla 

środowiska. 

      W ramach tej współpracy na rok 

2019 zaplanowano kompleksowy 

zakup specjalistycznego sprzętu 

wykorzystywanego w akcjach ra-

towniczych i interwencjach polega-

jących na usuwaniu skutków zagro-

żeń. Będą to m.in. nowoczesne sa-

mochody ratowniczo-gaśnicze dla 

475 jednostek OSP, na zakup któ-

rych NFOŚiGW przeznaczył prze-

szło 98 mln zł, a fundusze woje-

wódzkie – ponad 24 mln zł.  

      Dodatkowo Narodowy Fundusz 

dofinansuje zakup wyposażenia 

ratowniczego i specjalistycznego 

sprzętu pływającego dla 254 jedno-

stek ratowniczych (w tym WOPR i 

GOPR) w 10 województwach za 

kwotę przekraczającą 4,5 mln zł. 

      Wszystkie umowy regulujące 

udostępnienie środków w postaci 

dotacji zostały podpisane w siedzi-

bie Narodowego Funduszu przez 

p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW 

Marka Ryszkę oraz prezesów zarzą-

dów 16 WFOŚiGW.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

Warszawa 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Ponad 100 mln zł z NFOŚiGW 

  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

oświadcza, że redaktor Ewa Sie-

dlecka w artykule pt. „Syndrom 

konduktorki, czyli pedofilia wybor-

cza”, opublikowanym w dzisiej-

szym (17 maja 2019 r.) wydaniu 

„Gazety Wyborczej”, kłamie, twier-

dząc, że „minister sprawiedliwości 

zagwarantował sobie prawo decy-

dowania, kogo umieści, a kogo nie 

umieści” w rejestrze pedofilów. W 

opinii Ministerstwa jest to świado-

me i celowe działanie „Gazety Wy-

borczej”, będące próbą zdyskredy-

towania Ministra Sprawiedliwości 

w oczach opinii publicznej.   

      Redaktor Ewa Siedlecka powta-

rza kłamstwa, powielane już wcze-

śniej m.in. przez redakcję "Gazety 

Wyborczej" (gazeta została za to 

pozwana przez Ministra Sprawiedli-

wości), które były już wielokrotnie 

publicznie i szeroko dementowane 

przez Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści, a komunikaty ze szczegółowy-

mi wyjaśnieniami na ten temat są 

dostępne na stronie internetowej 

Ministerstwa. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

oświadcza, że o tym, kto zostanie 

umieszczony w Rejestrze Spraw-

ców Przestępstw na Tle Seksual-

nym, nazwanym przez media reje-

strem pedofilów, decyduje tylko i 

wyłącznie niezależny i niezawisły 

sąd, który opiera się na przepisach 

ustawy, która w sposób jasny i 

szczegółowy wymienia wszystkie 

kryteria umieszczenia skazanego w 

rejestrze.     

      Żadnego wpływu, nawet po-

średniego, na umieszczenie lub nie-

umieszczenie skazanego w rejestrze 

nie mają ani politycy, ani prokura-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Oświadczenie w sprawie kłamstwa 

„Gazety Wyborczej” 

o rejestrze pedofilów 
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torzy, ani urzędnicy, z Ministrem 

Sprawiedliwości włącznie. Nie ma 

też znaczenia zawód skazanego. 

Stwierdzenie „Gazety Wyborczej”, 

jakoby „minister sprawiedliwości 

zagwarantował sobie prawo decy-

dowania, kogo umieści, a kogo nie 

umieści” w rejestrze pedofilów jest 

więc oczywistą informacją nie-

prawdziwą, którą redaktor Ewa 

Siedlecka mogła w prosty i szybki 

sposób zweryfikować.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

informuje, że podejmie wobec re-

daktor Ewy Siedleckiej i „Gazety 

Wyborczej” odpowiednie kroki 

prawne.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

przypomina, że umieszczenie w 

Rejestrze, zarówno w części jaw-

nej, jak i niejawnej, zależy tylko i 

wyłącznie od kwalifikacji czynu 

sprawcy dokonanej przez sąd i za-

wartej w wyroku. Rejestr funkcjo-

nuje w sposób automatyczny – tra-

fiają tam skazani na podstawie wy-

roków sądów, konkretnych artyku-

łów i paragrafów Kodeksu karnego, 

zgodnie ze ściśle określonymi prze-

pisami ustawy z        13 maja 2016 

r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym, 

na mocy której wprowadzony zo-

stał Rejestr Sprawców Przestępstw 

na Tle Seksualnym.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

podkreśla, że ostateczny kształt 

ustawy został wypracowany pod-

czas prac parlamentarnych. To 

ustawodawca określił finalnie, któ-

rzy sprawcy trafiają do publicznej 

części rejestru, a którzy tylko do 

części zastrzeżonej. Na decyzje 

parlamentu wpływ miały m.in. opi-

nie krytyczne wobec pierwotnego 

projektu przygotowanego przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości, 

zgłaszane przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich Adama Bodnara, 

byłą Pierwszą Prezes Sądu Najwyż-

szego Małgorzatę Gersdorf, byłego 

Prokuratora Generalnego Andrzeja 

Seremeta czy Krajową Radę Są-

downictwa. 

 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Przejazd więźniarką, wizyta w 

sali posiedzeń Komisji Weryfika-

cyjnej, zwiedzanie historycznych 

miejsc, kino pod chmurką, nieco-

dzienne pokazy – atrakcje przy-

gotowane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości cieszyły się wiel-

kim zainteresowaniem uczestni-

ków Nocy Muzeów. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

stało się w sobotę (18 maja) jednym 

z najbardziej popularnych miejsc 

otwartych w Warszawie podczas 

Nocy Muzeów. Przygotowana ofer-

ta zapewniła wiele niezapomnia-

nych wrażeń i dobrą zabawę. Mia-

ła też duży walor poznawczy. 

 

Areszt w piwnicach 
 

      Kolejki chętnych ustawiały się 

do zwiedzenia „Cel bezpieki” - 

piwnic obecnej siedziby Minister-

stwa Sprawiedliwości, gdzie w la-

tach 1945-1954 działał areszt śled-

czy komunistycznej bezpieki. Prze-

wodnicy przedstawiali przejmującą 

historię związaną z piwniczną ka-

townią. Stalinowcy bez skrupułów 

wykorzystali tu do gnębienia pol-

skich patriotów cele pozostawione 

przez niemiecką policję Kripo. W 

gmachu pracowali i prowadzili 

przesłuchania komunistyczni zbrod-

niarze. Lista ich ofiar jest długa, 

możemy na niej znaleźć m.in. Jana 

Rodowicza ps. Anoda, który stracił 

tu życie czy gen. Emila Fieldorfa 

ps. Nil, przewiezionego następnie 

do aresztu przy ul. Rakowieckiej, 

gdzie został zabity. 

      Zwiedzający oglądali oryginal-

ne cele i karcery zachowane w pod-

ziemiach. Na ścianach widać rysun-

ki i inskrypcje wyryte przez więź-

niów i daty - rodzaj więziennego 

kalendarza. 

 

Więźniarką do muzeum 
 

      Podczas sobotniej nocy wiele 

osób zwiedziło również drugą nie-

zwykłą placówkę działającą pod 

auspicjami Ministerstwa Sprawie-

dliwości. To Muzeum Żołnierzy 

Wyklętych i Więźniów Politycz-

nych PRL mieszczące się w daw-

nym Areszcie Śledczym Warszawa-

Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. 

Tu również zachowały się oryginal-

ne cele i miejsca naznaczone po-

święceniem takich wielkich Pola-

ków jak rotmistrz Witold Pilec-

ki.Na terenie dawnego więzienia 

odkryto Ścianę Śmierci ze śladami 

po kulach, gdzie zabito wielu Żoł-

nierzy Wyklętych. 

      Z Ministerstwa Sprawiedliwości 

do Muzeum przy Rakowieckiej 

zwiedzający mogli przejechać 

więźniarką. Wóz Służby Więzien-

nej ruszał  z pobliskiego przystanku 

komunikacji miejskiej. Kursy cie-

szyły się ogromną popularnością. 

 

Za stołem Komisji Weryfikacyj-

nej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Wielkie zainteresowanie 

Nocą Muzeów 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 
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      Poza obiektami muzealnymi 

wiele atrakcji zwiedzający znaleź-

li w samej siedzibie Ministerstwa 

Sprawiedliwości. W gmachu przy 

Al. Ujazdowskich 11 można było 

zobaczyć „na żywo” znaną z 

transmisji telewizyjnych salę Komi-

sji Weryfikacyjnej, gdzie zapadają 

decyzje  rozliczające „dziką repry-

watyzację” warszawskich kamienic. 

O pracy Komisji opowiadał jej 

członek Paweł Lisiecki, a także 

prawnicy z departamentu zajmują-

cego się obsługą Komisji. 

      Niecodzienną pamiątką by-

ło zrobienie sobie zdjęcia zza stołu 

Komisji, a także zza mównicy z 

logotypem Ministerstwa. Można też 

było przekonać się jak obszerna, 

złożona z setek tomów akt, jest 

dokumentacja spraw prowadzonych 

przez Komisję. 

      Z kolei jedna z sal konferencyj-

nych  w Ministerstwie Sprawiedli-

wości przemieniła się na sobotni 

wieczór w centrum operacyjne In-

stytutu Ekspertyz Sądowych. Kry-

minolodzy opowiadali tu o nowo-

czesnych metodach pomocnych w 

wykrywaniu przestępstw, a także w 

identyfikacji osób. 

 

Kino pod chmurką 
 

      Pełen atrakcji był również plac 

przed siedzibą Ministerstwa, gdzie 

m.in. stanęła „fotobudka”, prezen-

towali się funkcjonariusze z Grupy 

Interwencyjnej Służby Więziennej i 

odbywały się pokazy Systemu Do-

zoru Elektronicznego. Na dziedziń-

cu działało też „kino pod chmurką”, 

w którym wyświetlane były krótkie 

filmy animowane dotyczące historii 

Polski. 

Dziękujemy za udział w wydarze-

niu! 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

  

      Rozpoczęły się prace przy bu-

dowie obwodnicy Tomaszowa Lu-

belskiego w ciągu drogi ekspreso-

wej S17. Wartość robót budowla-

nych to ok. 193,5 mln zł, a całkowi-

ty koszt inwestycji, uwzględniający 

wykup gruntów, prace projektowe, 

archeologiczne oraz nadzór nad 

realizacją, to blisko 292 mln zł. 

Planowany termin ukończenia ob-

wodnicy o długości ok. 9,6 km to 

wiosna 2021 r. 

  

      Dzisiaj (17.05.2019) inauguru-

jemy budowę obwodnicy Tomaszo-

wa Lubelskiego. Dzięki tej drodze 

mieszkańcy odpoczną od ruchu 

tranzytowego, a poruszanie się po 

ulicach miasta będzie bezpieczniej-

sze. Cała droga ekspresowa S17 ma 

zapewnione finansowanie w ramach 

obecnego Programu Budowy Dróg 

Krajowych. Jesteśmy zdetermino-

wani, aby poprzez inwestycje wal-

czyć z wykluczeniem komunikacyj-

nym w każdym regionie kraju – 

powiedział minister infrastruktury 

Andrzej Adamczyk. 

  

      Trasa przebiegać będzie po 

wschodniej stronie miasta. Na prze-

cięciu z drogą wojewódzką nr 850 

powstanie węzeł Tomaszów Lubel-

ski Północ, a na połączeniu z DK17 

węzeł Tomaszów Lubelski Połu-

dnie. Nad doliną rzeki Sołokiji dro-

ga pobiegnie estakadą, zbudowane 

zostaną również drogi dojazdowe 

przeznaczone do obsługi ruchu lo-

kalnego o łącznej długości 13,8 km.  

  

      Dla Polski wschodniej droga 

ekspresowa S17 jest bardzo istotna, 

podobnie jak Via Carpatia czy dro-

ga S12. Dzięki rozwojowi infra-

struktury zwiększa się szansa na 

nowe inwestycje i miejsca pracy, a 

przez to – na poprawę warunków 

życia w tej części naszego kraju. 

Wcześniej województwo lubelskie, 

podkarpackie i podlaskie stało na 

uboczu wielkich inwestycji drogo-

wych. Obecnie zmienia się ten nie-

korzystny krajobraz – powiedział 

sekretarz stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury Rafał Weber. 

  

      Umowa na realizację obwodni-

cy Tomaszowa Lubelskiego w sys-

temie projektuj i buduj została pod-

pisana w listopadzie 2017 r. Wyko-

nawca inwestycji, firma Mota-Engil 

Central Europe, dostosował doku-

mentację do obecnie obwiązujących 

przepisów uwzględniając modyfi-

kację decyzji środowiskowej i uzy-

skując konieczne pozwolenia. W 

pierwotnym projekcie obwodnica 

była planowana jako droga jedno-

jezdniowa. Po zmianach, na odcin-

kach w obrębie węzłów, powstanie 

droga w układzie docelowym z 

dwoma jezdniami. Na pozostałej 

części będzie jednojezdniowa, a 

drugą nitkę zyska wraz z budową 

S17 od Piask do Hrebennego. 

  

      Obecnie opracowywana jest 

dokumentacja dla całej, 120-

kilometrowej trasy od Piask do 

Hrebennego, łącznie z dobudową 

drugiej jezdni obwodnicy Tomaszo-

wa Lubelskiego. Dla siedmiu odcin-

ków: węzeł Piaski Wschód – w. 

Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Kra-

snystaw Północ – w. Izbica (ok. 

17,8 km), w. Izbica – w. Zamość 

Sitaniec (ok. 10,3 km), w. Zamość 

Wschód – w. Zamość Południe (ok. 

12,2 km), w. Zamość Południe – 

Tomaszów Lubelski (początek obw. 

ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa 

 

Rusza budowa obwodnicy 

Tomaszowa Lubelskiego 
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Lubelskiego (dobudowa drugiej 

jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów 

Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km) 

opracowywana jest koncepcja pro-

gramowa. Natomiast dla dwóch 

odcinków: pomiędzy węzłami Ło-

piennik i Krasnystaw Północ (ok. 

9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i 

Zamość Wschód (ok. 12 km) opra-

cowywane jest studium techniczno-

ekonomiczno-

środowiskowe.  Ukończenie tej 

dokumentacji pozwoli na ogłosze-

nie przetargu na wykonanie inwe-

stycji w systemie projektuj i buduj. 

Realizacja trasy od Piask do Hre-

bennego przewidziana jest na lata 

2021-2025. 

  

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy stronę internetową: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/

a/8072/s17-obwodnica-tomaszowa-

lubelskiego , a kontrakt jest opubli-

kowany na stronie: http://

s17obwodnicatomaszowa.pl/  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Nazwy miast położonych w 

sąsiednich państwach będą podawa-

ne na znakach drogowych w języku 

polskim i w języku oryginalnym. 

Obie nazwy będą zapisywane w 

jednym wierszu - w pierwszej ko-

lejności po polsku, a następnie w 

oryginale, w nawiasie. Będzie to 

duże ułatwienie dla osób, które nie 

znają pisowni nazw zagranicznych 

miast w języku państwa, na terenie 

którego są położone. 

      Zmiany te wprowadza noweli-

zacja rozporządzenia Ministra In-

frastruktury w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umiesz-

czania na drogach, która została 

opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/

du/2019/880/1   

  

      Powinniśmy pamiętać, że na-

zwy miejscowości w krajach są-

siednich mają często również pol-

skie brzmienie. Dzięki przygotowa-

nej zmianie w prawie pojawią się 

one wreszcie na drogowskazach 

przy naszych drogach. To zmiana 

od dawna oczekiwana przez kie-

rowców w całej Polsce - powiedział 

minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk. 

  

      Nowe przepisy wprowadzają 

obowiązek podawania na tablicach 

przeddrogowskazowych, tablicach 

szlaku drogowego oraz drogowska-

zach tablicowych nazwy dużego 

zagranicznego miasta, do którego 

prowadzi droga, w języku polskim i 

w języku oryginalnym. Nazwy 

miejscowości będą zapisywane w 

jednym wierszu, w następującej 

kolejności: nazwa w języku pol-

skim oraz nazwa w języku orygi-

nalnym, podana w nawiasie. Jeżeli 

natomiast nazwa w języku orygi-

nalnym ma tożsamą pisownię z 

nazwą po polsku, albo gdy nazwa w 

języku oryginalnym nie ma odpo-

wiednika w języku polskim, 

umieszcza się tylko nazwę w języ-

ku oryginalnym i nie stosuje się 

nawiasu. Na znaku, z prawej strony 

nazwy miasta w sąsiednim pań-

stwie, podawany będzie również 

znak oznaczający to państwo w 

ruchu międzynarodowym, np. Wil-

no (Vilnius) LT. 

      Nazwy geograficzne w języku 

polskim będą stosowane w pisowni 

ustalonej przez Komisję Standary-

zacji Nazw Geograficznych poza 

Granicami Rzeczypospolitej Pol-

skiej, działającą przy Głównym 

Geodecie Kraju. 

Znaki drogowe spełniające nowe 

warunki, zostaną umieszczone na 

drogach do 31 grudnia 2028 r. Ta-

kie rozwiązanie da zarządcom dróg 

czas konieczny na ich wymianę. 

Dostosowanie znaków drogowych 

do nowych wymagań będzie nastę-

powało stopniowo, przy uwzględ-

nieniu ich bieżącego utrzymania i 

zmieniającej się sieci dróg.  

  

      Przepisy zmienionego rozporzą-

dzenia w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla zna-

ków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umiesz-

czania na drogach wejdą w życie 28 

maja 2019 r.  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nazwy zagranicznych miast 

na znakach drogowych 

będą zapisywane także po polsku 

HUMOR 
 

      Katechetka na lekcji religii 

zapytała: Kto to jest ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 

powiedział: Ksiądz to jest taki 

mężczyzna proszę pani, do które-

go wszyscy mówią ojcze, a tylko 

jego własne dzieci mówią wujek. 

 

*** 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8072/s17-obwodnica-tomaszowa-lubelskiego
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8072/s17-obwodnica-tomaszowa-lubelskiego
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8072/s17-obwodnica-tomaszowa-lubelskiego
http://s17obwodnicatomaszowa.pl/
http://s17obwodnicatomaszowa.pl/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/880/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/880/1
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      Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj 

Pawlak zwrócił się do wszystkich 

kuratorów oświaty o powołanie w 

każdym województwie Rzecznika 

Praw Ucznia. – W ten sposób po-

wstanie system wczesnego ostrze-

gania o zagrożeniach i problemach 

w szkole. Rzecznicy będą wspar-

ciem dla nauczycieli i rodziców, a 

przede wszystkim osobami zaufania 

dla dzieci. Nigdy więcej nie może 

dojść do takiej tragedii jak w 

Wawrze – podkreśla Mikołaj Paw-

lak. 

      Zabójstwo w szkole podstawo-

wej w Wawrze popełnione podczas 

przerwy lekcyjnej przez ucznia na 

drugim uczniu jest wstrząsającym 

przejawem zagrożeń, z jakimi dzie-

ci mogą się spotkać w środowisku 

szkolnym.  Być może nie doszłoby 

do tej tragedii, gdyby ktoś w porę 

zareagował. Takimi osobami, wraż-

liwymi na sygnały od uczniów, jak 

też działającymi z własnej inicjaty-

wy dla ochrony praw dzieci, na cze-

le z prawem do życia i zdrowia, 

powinni stać się Rzecznicy Praw 

Ucznia. Mikołaj Pawlak wystąpił o 

ich powołanie  we wszystkich kura-

toriach oświaty w całej Polsce. Każ-

dy Rzecznik Praw Ucznia obejmo-

wałby swym działaniem jedno wo-

jewództwo. 

 

Postulat uczniów 

 

      To postulat samych uczniów, z 

którym zwrócili się do mnie przed-

stawiciele Rady Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Mi-

nistrze Edukacji Narodowej. Jako 

przykład młodzi ludzie wskazali 

Lubelskiego Kuratora Oświaty, 

który w listopadzie 2018 roku po-

wołał Rzecznika Praw Uczniów 

województwa lubelskiego. Do jego 

zadań należy m.in. wspieranie 

uczniów i ich rodziców w sprawach 

dotyczących przestrzegania praw 

uczniów w szkole - wyjaśnia Miko-

łaj Pawlak. 

      Fundamentalnym prawem 

ucznia jest prawo do bezpieczeń-

stwa. Niestety, nader często docho-

dzi w szkołach do różnego rodzaju 

przejawów przemocy i agresji. Co 

dziesiąty uczeń w Polsce jest ofiarą 

długotrwałego prześladowania. 

Sprawcami są rówieśnicy, ale do-

chodzi też do przemocy ze strony 

nauczycieli. Wskazywano, że aż 

jedna piąta uczniów doświadczyła 

upokorzenia przez nauczyciela. 

Jeden na siedmiu uczniów był przez 

nauczyciela straszony, a co dwu-

dziesty doświadczył ze strony nau-

czyciela agresji fizycznej. Zauważo-

no, że podobnie jak w przypadku 

przemocy między uczniami, rodzice 

często nie wiedzą o tym, iż ich dzie-

ci są ofiarami przemocy ze strony 

nauczycieli. W jednej i drugiej sytu-

acji  osobami zaufania, do których 

mogliby zwrócić się uczniowie, 

powinni stać się ich Rzecznicy. 

 

Przeciwko hejtowi 

 

      Do zadań Rzeczników Praw 

Ucznia należałoby także przeciw-

działanie cyberprzemocy, gdy ucz-

niowie padają ofiarą hejtu i mowy 

nienawiści w internecie, a nie mają 

do kogo zwrócić się o pomoc. To 

poważny problem, z którym spoty-

ka się nawet połowa nastolatków.  

      Rzecznicy zajmowaliby się rów-

nież prawami uczniów związanymi 

z procesem nauczania. Jest to szcze-

gólnie ważne w sytuacji kryzysu 

spowodowanego strajkiem nauczy-

cieli. Jak zauważa Rzecznik Praw 

Dziecka w liście skierowanym do 

kuratorów oświaty, skutki trzytygo-

dniowej przerwy w zajęciach będą 

w szkole odczuwane przez wiele 

miesięcy. Głos dzieci powinien być 

więc w pełni słyszalny. 

      Chodzi też o "zwyczajne" sytua-

cje, jak zadawanie uczniom lekcji 

na weekendy i święta - kosztem ich 

prawa do wypoczynku - czy robie-

nie niezapowiedzianych sprawdzia-

nów w pierwszy dzień po feriach. 

Również w takich przypadkach 

Rzecznicy Praw Ucznia  pomagali-

by uczniom. 

Prawo do własnego zdania 

      Zawsze podkreślałem, że szkoła 

powinna być miejscem, które two-

rzy właściwe warunki do nieskrępo-

wanego rozwoju młodego człowie-

ka, umożliwiając rozwój jego po-

tencjałów i kompetencji społecz-

nych. Uczniowie powinni mieć 

pewność, że ich potrzeby są ważne, 

a oni sami wspólnie z dorosłymi 

kreują szkolną rzeczywistość - mó-

wi Rzecznik Praw Dziecka.  

      Mikołaj Pawlak ufa, że zaanga-

żowanie Rzeczników Praw Ucznia 

przyczyni się do skuteczniejszego 

respektowania praw dzieci w pol-

skich szkołach. Powołanie Rzeczni-

ków przyczyni się także do pełniej-

szej realizacji konstytucyjnego pra-

wa dziecka do wysłuchania i do 

wyrażania własnego zdania. 

link do notatki na stornie: http://

brpd.gov.pl/aktualnosci/rzecznik-

praw-ucznia-w-kazdym-

wojewodztwie 
 

Rzecznika Praw Dziecka 

Warszawa 

 

Rzecznik Praw Ucznia 

w każdym województwie! 

HUMOR 
 

      Wnuczek kupił dziewięćdzie-

sięcioletniej babci na urodziny 

aparat słuchowy. Po kilku miesią-

cach pyta babcię: Babciu jak się 

czujesz? Czy aparat dobrze dzia-

ła? 

      Babcia odpowiada: Wnuczuś 

dlaczego tak krzyczysz? Aparat 

działa, działa, bardzo dobrze i 

bardzo Tobie dziękuję, bo dzięki 

Tobie już trzeci raz zmieniłam 

testament. 

*** 
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       Komisja Wspólna Rządu i Sa-

morządu Terytorialnego zaakcepto-

wała zaproponowane przez Mini-

sterstwo Infrastruktury i uzgodnio-

ne z Ministerstwem Finansów zasa-

dy podziału środków z rezerwy 

subwencji ogólnej na 2019 rok.  

  

      Środki rezerwy subwencji ogól-

 

Harmonogram wypłaty środków 

z rezerwy subwencji ogólnej 

na 2019 rok zatwierdzony 



nej przeznaczane są na dofinanso-

wanie: 

 1/. Inwestycji na drogach publicz-

nych powiatowych i wojewódzkich 

oraz na drogach powiatowych, wo-

jewódzkich i krajowych w grani-

cach miast na prawach powiatu. 

2/. Utrzymania rzecznych przepraw 

promowych o średnim natężeniu 

ruchu w skali roku powyżej 2000 

pojazdów na dobę, wskazanych 

przez ministra właściwego do spraw 

transportu - w kwocie nie mniejszej 

niż w roku bazowym. 

3/. Remontu, utrzymania, ochrony i 

zarządzania drogami krajowymi i 

wojewódzkimi w granicach miast 

na prawach powiatu. 

  

      Na podstawie decyzji KWRiST 

Ministerstwo Infrastruktury opraco-

wało harmonogram wypłaty środ-

ków samorządom. W 2019 r. na 

dofinansowanie zadań realizowa-

nych przez jednostki samorządu 

terytorialnego przeznaczymy 336 

mln zł.  

  

      W ramach rządowego wsparcia 

w 2019 r. do dofinansowania reko-

mendowanych jest: 

 1/. 14 inwestycji na drogach woje-

wódzkich na łączną kwotę 49,2 mln 

zł. 

2/. 73 inwestycje na drogach powia-

towych na łączną kwotę 107,3 mln 

zł. 

3/. 37 inwestycji w miastach na 

prawach powiatu na łączną kwotę 

154,5 mln zł. 

4/. Utrzymanie rzecznych przepraw 

promowych w Świnoujściu - 25 

mln zł. 

  

      Rezerwa subwencji ogólnej 

funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzo-

na co roku w budżecie państwa na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 

listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego. 

Jej środki dzielone są według kryte-

riów uzgodnionych wspólnie przez 

stronę rządową i samorządową. 

Dysponentem środków jest minister 

właściwy do spraw finansów pu-

blicznych, działający w porozumie-

niu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, po zasięgnięciu 

opinii reprezentacji jednostek samo-

rządu terytorialnego.  

  

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy więcej informacji na te-

mat RSO na stronie MI: 

https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/rezerwa-subwencji-

ogolnej  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Kształtowanie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa po-

przez ukazywanie przyczyn i 

skutków klęsk żywiołowych, w 

szczególności na obszarach le-

śnych – to edukacyjny projekt 

Instytutu Badawczego Leśnictwa 

(IBL), na który Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej przekazał 2 

mln zł dotacji.   

      Instytut Badawczy Leśnictwa 

powody i okoliczności klęsk żywio-

łowych w środowisku leśnym przy-

bliży głównie dzieciom i młodzie-

ży, ale także dorosłym. Jednocze-

śnie, w celach profilaktycznych, 

edukatorzy nauczą odbiorców, jak 

zachowywać się w lesie wobec 

czterech żywiołów naturalnych. 

Zwiększeniu skuteczności działań 

edukacyjnych będzie służył pakiet 

materiałów multimedialnych. 

      To, że lasy i ich ekosystemy 

odgrywają bardzo ważną rolę w 

zmaganiach z siłami żywiołów po-

twierdzają ostatnie doniesienia me-

dialne, dotyczące starań o zbudo-

wanie w Afryce zielonej bariery 

leśnej (o szerokości 15 km i długo-

ści aż 8 tys. km wszerz całego 

Czarnego Lądu), która ma być ra-

tunkiem przed pustynnieniem, a 

zwłaszcza rozszerzaniem się pusty-

ni Sahara. Na międzynarodowej 

konferencji klimatycznej COP24, 

zorganizowanej w grudniu 2018 r. 

w Katowicach, polska prezydencja 

przedstawiła z kolei specjalną de-

klarację „Lasy dla klimatu”, w któ-

rej pokazano możliwości wykorzy-

stywania lasów do pochłaniania 

emisji dwutlenku węgla. Badania 

wykazują, że drzewostany w znacz-

nym stopniu równoważą ilość tego 

gazu cieplarnianego w atmosferze. 

Trzeba jednak pamiętać, że  dla tak 

potrzebnych lasów niszczące bywa-

ją żywioły naturalne. Dlatego cenne 

są wszelkie działania edukacyjne 

zmierzające do ochrony obszarów 

leśnych. 

      Dofinansowane przez 

NFOŚiGW przedsięwzięcie Insty-

tutu Badawczego Leśnictwa pn. 

Zagrożenia ekosystemów leśnych – 

klęski i przeciwdziałanie potrwa do 

końca czerwca 2022 r. i przyniesie 

liczne korzyści środowiskowe. Jego 

całkowity koszt (ponad 1,9 mln zł) 

niemal w całości pokryje dotacja z 

NFOŚiGW (ponad 1,8 mln zł), któ-

ra udzielona została dzięki progra-

mowi priorytetowemu NFOŚiGW 

Edukacja ekologiczna. Umowę 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Jak walczyć z żywiołami 

NFOŚiGW wspiera edukacyjny projekt 

Instytutu Badawczego Leśnictwa 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
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potwierdzającą przekazanie środ-

ków finansowych podpisali w sie-

dzibie Narodowego Funduszu p.o. 

Dyrektora Departamentu Ochrony 

Przyrody i Edukacji Ekologicznej 

NFOŚiGW Katarzyna Zaczek oraz 

Dyrektor IBL prof. dr hab. Jacek 

Hilszczański.  

      Inicjatywa będzie miała charak-

ter ogólnopolski, ale zaplanowano 

utworzenie czterech rejonów wio-

dących, związanych z każdym z 

czterech rodzajów żywiołów i 

klęsk. Działania o największym 

nasileniu mają być prowadzone w 

województwach: łódzkim (ogień – 

klęski pożarów lasu), podlaskim i 

warmińsko-mazurskim (ziemia – 

gradacje szkodliwych owadów, 

zanieczyszczenia antropogeniczne), 

kujawsko-pomorskim (powietrze – 

klęski huraganów, zanieczyszczenia 

powietrza) oraz mazowieckim 

(woda – klęski susz, powodzi, oki-

ści i szadzi).  

      Najważniejszym działaniem, 

realizowanym w ramach tego 

przedsięwzięcia będzie szkolenie 

liderów (trenerów) w dziedzinie 

wzajemnej zależności ekosystemów 

leśnych i żywiołów. Zostanie ono 

zaproponowane osobom zawodowo 

związanym z edukacją, zwłaszcza 

metodykom, nauczycielom przed-

miotów przyrodniczych, pracowni-

kom miejskich i gminnych ośrod-

ków kultury oraz leśnikom zajmu-

jącym się edukacją przyrodniczo-

leśną. Na zajęcia zostaną również 

zaproszeni urzędnicy gmin i powia-

tów ds. edukacji, ochrony przyrody 

i lasów oraz przedstawiciele OSP. 

      Przeszkoleni liderzy zostaną 

wyposażeni w pakiety edukacyjne i 

pomoce dydaktyczne, umożliwiają-

ce samodzielne prowadzenie zajęć 

związanych z tematyką projektu, w 

wariantach dostosowanych do wie-

ku odbiorców i różnych grup doce-

lowych. Będzie to m.in. poradnik 

merytoryczno-metodyczny zawiera-

jący definicje podstawowych pojęć 

związanych z ekosystemem leśnym 

i typami siedliskowymi lasu oraz 

rodzajami klęsk. Znajdą się w nim 

także przepisy prawne, wzorce 

praktycznych działań w obliczu 

żywiołu, w tym usuwania szkód, 

odnawiania lasu, przebudowy drze-

wostanów, zachowania się w lesie 

na obszarach występowania klęski.  

      Dodatkowo szkoleniowcy 

otrzymają specjalne pakiety eduka-

cyjne. Do każdego z nich dołączone 

zostaną gry, foldery, broszury, pły-

ty z filmem i diaporamą. Będą też 

mogli skorzystać z broszury pt. 

„Klęski żywiołowe w lasach”, ze-

stawu dziesięciu scenariuszy różne-

go rodzaju działań wobec zagrożeń 

powodowanych przez żywioły oraz 

plansz tematycznych przedstawiają-

cych klęski ekologiczne na dużych 

powierzchniach leśnych (gradacje 

szkodliwych owadów, pożary, po-

wodzie, susze, okiść, nawałnice, 

huragany, trąby powietrzne itp.).  

Prowadzenie części zajęć przewi-

dziano w obiektach Instytutu Ba-

dawczego Leśnictwa w Sękocinie 

Starym niedaleko Warszawy. Za-

planowano przeprowadzenie w 

Izbie Edukacji Leśnej IBL 54 trzy-

godzinnych zajęć dla dwóch grup 

docelowych: uczniów klas III-VIII 

szkoły podstawowej oraz uczniów 

szkół średnich. Zajęcia składać się 

będą z trzech części: merytorycz-

nej, warsztatowej i terenowej. W 

programie dla młodszych dzieci 

przewiduje się film, prezentację 

multimedialną ukazującą klęski 

żywiołowe w lasach oraz terenowe 

gry i zabawy edukacyjne. Dla mło-

dzieży, oprócz filmu, prezentacji i 

pogadanki, przewidziano warsztaty 

z eksperymentami i doświadczenia-

mi, zadaniami do rozwiązania oraz 

zajęcia terenowe z wykorzystaniem 

sprzętu pomiarowego, w tym ska-

nera laserowego i dronów.  

      Dzieci, ucząc się, będą mogły 

także twórczo się bawić, np. z po-

mocą planszowej gry „Lasy pełne 

żywiołów”, wyposażonej w pionki, 

kostki do gry oraz (wariantowo) 

karty z pytaniami typu prawda/

fałsz. Na planszy przedstawiającej 

kontury Polski naniesione będą 

miejsca największych klęsk ekolo-

gicznych w Polsce. Gracze, wyru-

szając z domów w czterech krań-

cach kraju, mają przemieszczać się 

przez obszary objęte zasięgiem 

klęsk żywiołowych w lasach, aby 

dotrzeć do punktu końcowego, zlo-

kalizowanego w siedzibie IBL w 

Sękocinie Starym. Poprzez zabawę 

ma uczyć również gra karciana typu 

„Czarny Piotruś”, która – odnosząc 

się do żywiołów naturalnych – bę-

dzie zapoznawać graczy z tematyką 

projektu, rozwijać umiejętność na-

zywania i rozpoznania emocji i 

uczuć, radzenia sobie z przegraną, 

ćwiczyć koncentrację uwagi, spo-

strzegawczość i współpracę w gru-

pie. Dostępne będą ponadto puzzle 

kartonowe „Cztery żywioły, wyko-

nane w czterech wariantach: ogień 

(pożar lasu), ziemia (szkody górni-

cze, wylesienie, hałda kopalni od-

krywkowej), powietrze (wiatrowały 

i wiatrołomy po przejściu huraga-

nu/trąby powietrznej) oraz woda 

(śniegołamy i śniegowały).  

      Kolejnym elementem przedsię-

wzięcia IBL będzie organizacja 

trzech konkursów: fotograficznego 

pt. „Cztery żywioły w lasach” (bez 

podziału na kategorie wiekowe), 

plastycznego pt. „Klęski żywiołowe 

w lasach” (dzieci młodzież ze szkół 

podstawowych i młodzieżowych 

domów kultury przy podziale na 

cztery grupy wiekowe) oraz kon-

kursu wiedzy pt. „Leśni poskramia-

cze żywiołów”, dotyczącego znajo-

mości przyczyn powstawania zja-

wisk o charakterze klęsk ekologicz-

nych w lasach, rozmiaru szkód i 

sposobów ich ograniczania. Ten 

konkurs, skierowany zostanie do 

uczniów szkół średnich o profilu 

przyrodniczym i leśnym, będzie 

miał charakter dwuetapowy 

(eliminacje szkolne i finał central-

ny), na który zostaną zaproszone 

media. Wszystkie trzy konkursy 

mają być podsumowane na wysta-

wie fotograficznej, która pokazana 

zostanie w 28 miejscach w Polsce.  

      Ponadto beneficjent zaplanował 

organizację sześciu pikników ro-

dzinnych pod hasłem „Ekosystemy 

leśne i żywioły – przyjaciele czy 

wrogowie?” W trakcie imprez, na 

terenie Instytutu Badawczego Le-

śnictwa, przeprowadzone zostaną 

działania edukacyjne dotyczące 

klęsk żywiołowych i ich wpływu na 

ekosystemy leśne.  

Warto także wspomnieć o multime-

dialnych elementach projektu IBL. 

Będzie to produkcja filmu oraz 

stworzenie strony internetowej. 

Film o długości ok. 25 minut pt. 

„Cztery żywioły” ma popularyzo-

wać wiedzę na temat zjawisk klę-

skowych w lasach. Strona interne-
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towa posłuży z kolei do szybkiego 

komunikowania się uczestników 

projektu i przekazywania bieżących 

informacji. Zamieszczane będą na 

niej również informacje dotyczące 

poszczególnych zadań oraz mate-

riały dydaktyczne i promocyjne. 

Ponadto uruchomione zostanie mo-

derowane forum dyskusyjnego na 

temat klęsk ekologicznych wystę-

pujących w lasach, z podziałem na 

działy tematyczne. Moderator bę-

dzie zamieszczał kolejne wątki dys-

kusji nie rzadziej niż raz w tygo-

dniu.  

      Całość przedsięwzięcia IBL ma 

być prezentowana i podsumowywa-

na na specjalnych seminariach pro-

blemowych i konferencjach.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW  

Warszawa 

 

      Jeszcze żaden Polak nie spra-

wował tak ważnej funkcji w świe-

cie sportu. Światowe władze wy-

brały! Minister Witold Bańka 

wspólnym kandydatem wszyst-

kich kontynentów na szefa WA-

DA. 

 

      14 maja 2019 r. w Montrealu 

podczas specjalnego posiedzenia 

reprezentantów władz publicznych 

w WADA odbyło się głosowanie 

nad kandydaturą na stanowisko 

szefa Światowej Agencji Antydo-

pingowej. Zwyciężył Minister Wi-

told Bańka. Jego kontrkandydatem 

był Marcos Diaz – Wiceminister ds. 

sportu Dominikany, były członek 

Zarządu WADA. Nowy szef orga-

nizacji przejmie stery 1 stycznia 

2020 roku.  

      Oficjalnie kandydatura Ministra 

Witolda Bańki zostanie zatwierdzo-

na przez Zarząd organizacji pod-

czas Światowej Konferencji Anty-

dopingowej, która odbędzie się w 

listopadzie 2019 roku w Katowi-

cach. Zakłada się, że podczas tego 

wydarzenia Katowice odwiedzi 

około 2 000 przedstawicieli wszyst-

kich środowisk zaangażowanych w 

walkę z dopingiem w sporcie z ca-

łego globu. Podczas konferencji 

zostaną także zatwierdzone zmiany 

w Światowym Kodeksie Antydo-

pingowym. Wydarzenie organizo-

wane w Polsce będzie piątą edycją 

cyklicznej imprezy. Poprzednie 

odbyły się w Lozannie, Kopenha-

dze, Madrycie i Johannesburgu.  

Witold Bańka pełni funkcję Mini-

stra Sportu i Turystyki od 2015 

roku. W maju 2017 roku został wy-

brany przedstawicielem Europy w 

Komitecie Wykonawczym WADA. 

30 stycznia br. w Strasburgu pań-

stwa członkowskie Rady Europy 

wybrały go jako swojego kandydata 

na szefa Światowej Agencji Anty-

dopingowej.  

 

Szef  WADA 

Minister MSiT Witold Banka oficjalnym kandydatem na szefa światowej Agencji Antydopingowej. 
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Zasadnicze punkty programu Mini-

stra Witolda Bańki:  

1/. Budowa silnej sieci NADO 

(Narodowych Organizacji Antydo-

pingowych) finansowanych m.in. ze 

środków Funduszu Solidarności 

Antydopingowej.  

2/. Zwiększenie zaangażowania 

zawodników w walkę z dopingiem 

w sporcie.  

3/. Zmiana podejścia do kwestii 

akredytowanych laboratoriów anty-

dopingowych, poprzez m.in. sukce-

sywne zwiększanie ich liczby.  

4/. Zapewnienie ścisłej współpracy 

między rządami, ruchem sporto-

wym, NADO i wszystkimi interesa-

riuszami.  

 

      Przewodnictwo w WADA spra-

wują rotacyjnie rządy oraz ruch 

sportowy. Ustępujący szef WADA, 

Sir Craig Reedie, reprezentuje ruch 

sportowy. Stąd kolejna osoba kieru-

jąca tą organizacją wywodzi się ze 

struktur rządowych.  

 

Światowa Agencja 

Antydopingowa (WADA) 

 

      To najważniejsza organizacja 

zajmująca się zwalczaniem dopingu 

w sporcie. Powstała w 1999 r. ze 

wspólnej inicjatywy Międzynarodo-

wego Komitetu Olimpijskiego i 

władz publicznych całego świata, 

które podpisały w tej sprawie spe-

cjalną deklarację. Zadaniem WA-

DA jest wyznaczanie standardów 

walki z dopingiem oraz ich monito-

rowanie. Flagowym projektem 

Agencji jest Światowy Kodeks An-

tydopingowy i dokumenty niższego 

rzędu – międzynarodowe standardy, 

które wspólnie służą harmonizacji 

działań w zakresie walki z dopin-

giem. 

 

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Za „przekręcenie” licznika w 

samochodzie będzie można trafić 

nawet na 5 lat do więzienia. Jutro 

(25 maja 2019 r.) wejdą w życie 

przygotowane w Ministerstwie 

Sprawiedliwości zmiany w Ko-

deksie karnym, które pozwolą 

ukrócić oszukańczy proceder co-

fania liczników w używanych au-

tach. 

      Samochodowi kanciarze, a tak-

że ich pomocnicy, byli dotąd prak-

tycznie bezkarni. Konsekwencje 

bezradności państwa wobec takiego 

procederu ponosili uczciwi obywa-

tele przepłacający za samochód „po 

przejściach” lub wręcz nie nadający 

się do jazdy. Ofiarą oszustów padali 

nieświadomi nabywcy, którzy na 

zakup wymarzonego pojazdu wyda-

wali często ostatnie oszczędności.  

 

Wojna wydana oszustom 

 

      W myśl obowiązującej od jutra 

nowelizacji Kodeksu karnego za 

każde „przekręcenie” licznika bę-

dzie grozić kara więzienia od 3 

miesięcy do 5 lat – zarówno dla 

zlecającego oszustwo, jak i wyko-

nawcy, np. mechanika w warszta-

cie. Dotąd trudniono się takim pro-

cederem  bez narażania się na karę, 

co więcej - niektóre warsztaty 

wręcz oferowały  taką „usługę”. 

      Już sama zapowiedź wprowa-

dzenia sankcji  karnych  za cofanie 

liczników spowodowała, że z inter-

netu zaczęły znikać ogłoszenia o 

„zmianie wskazań liczników”, a z 

dotychczasowej działalności wyco-

fują się firmy sprzedające urządze-

nia do „korekty” liczników. 

 

Stan licznika pod kontrolą 

  

      Ustawa z 15 marca 2019 r. o 

zmianie ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym oraz ustawy - Kodeks 

karny przewiduje również, że przy 

każdej kontroli policja, Straż Gra-

niczna, Inspekcja Transportu Dro-

gowego, Żandarmeria Wojskowa i 

służby celne będą mogły spisywać 

aktualny stan licznika kontrolowa-

nego samochodu. Te dane trafią do 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i 

Kierowców. W ten sposób można 

będzie porównywać kolejne odczy-

ty i łatwiej wykrywać oszustów. 

      Do ewidencji trafią też informa-

cje ze stacji kontroli pojazdów o 

wymianie licznika i jego przebiegu 

w chwili odczytu przez diagnostę. 

Do tej pory stacje przekazywały do 

ewidencji  jedynie stan licznika 

odczytany podczas obowiązkowych 

przeglądów technicznych pojaz-

dów. 

      Zmiany w tym zakresie wejdą w 

życie później niż przepisy karne – 

od 1 stycznia 2020 r. 

 

Tak jak w Europie Zachodniej 

 

      Podobne rozwiązania funkcjo-

nują od dawna w państwach Europy 

Zachodniej. W Niemczech za fał-

szowanie wskazań licznika przebie-

gu kilometrów w samochodzie 

można dostać 5 lat więzienia. W 

Austrii rok więzienia grozi za fał-

szowanie danych technicznych po-

jazdów. Francuskie prawo przewi-

duje 2 lata więzienia za zmianę 

wskazań licznika przebiegu, a w 

Czechach każda ingerencja w stan 

licznika grozi rokiem więzienia i 

przepadkiem samochodu.  

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Nowe surowe kary 

za cofanie liczników w autach 
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      Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i  Autostrad  podpisała  20 

maja 2019 r. umowę na wykonanie 

studium  techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego  i  opracowanie 

materiałów do wniosku o wydanie 

decyzji  środowiskowej  dla  drogi 

ekspresowej S74 na odcinku Opa-

tów  –  Nisko.  Umowa  z  firmą 

Transprojekt  Gdański  sp.  z  o.o. 

opiewa na 10,3 mln zł. Na wykona-

nie  dokumentacji  wykonawca ma 

15 miesięcy. 

  

      Droga ekspresowa S74 to waż-

na trasa łącząca województwo łódz-

kie  z  regionem  świętokrzyskim  i 

Podkarpaciem.  Dzisiejsza  umowa 

na  opracowanie  dokumentacji  to 

etap, który przybliża nas do realiza-

 

Umowa na dokumentację 

dla S74 Opatów – Nisko podpisana 
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      Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad ogłosiła 20 ma-

ja 2019 r. przetarg na projekt ob-

wodnicy Zabierzowa.  

      To  jest  inwestycja,  na  którą 

mieszkańcy Zabierzowa czekali od 

1992 r. Dzisiaj jest czas, aby wy-

prowadzać  ruch  samochodowy  z 

centrów  takich  miejscowości  jak 

Zabierzów, Skawina, Zator i inne. 

Wszystko po to, aby można było w 

nich żyć w bardziej komfortowych 

warunkach –  powiedział  minister 

infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

  

      Obwodnica w ciągu drogi kra-

jowej nr 79 ominie miasto od pół-

nocy. W ramach inwestycji wybu-

dowana zostanie droga klasy GP o 

długości  10,2  km,  która  ominie 

tereny zabudowane, a jednocześnie 

umożliwi obsługę terenów przyle-

głych przez drogi zbiorcze. Na ob-

wodnicy zaplanowano 3 skrzyżo-

wania (ronda) - w Bolechowicach, 

Zabierzowie i Rudawie. Na odcin-

ku pomiędzy Zabierzowem a połą-

czeniem z drogą powiatową 2131K 

w  Bolechowicach  przewidziano 

rezerwę pod drugą jezdnię obwod-

nicy. Na pozostałym odcinku prze-

krój jednojezdniowy będzie funk-

cjonował jako docelowe rozwiąza-

nie. 

  

      W ramach zadania wybudowa-

ny zostanie dwukomorowy tunel o 

długości 370 m pod obecną drogą 

krajową nr  79, z  dwoma pasami 

ruchu w każdym kierunku, a także 

13 obiektów mostowych.  

  

      Budowa  obwodnicy  zwiększy 

przepustowość  DK  79,  poprawi 

bezpieczeństwo  ruchu  drogowego 

oraz wpłynie na aktywizację gospo-

darczą  terenów  zlokalizowanych 

wzdłuż trasy.  Inwestycja pozwoli 

na zmniejszenie natężenia ruchu w 

centrum miasta, a przez wyprowa-

dzenie z Zabierzowa ruchu tranzy-

towego  ograniczeniu  ulegnie  po-

ziom zanieczyszczeń i hałas.  

  

      Po opracowaniu projektu i uzy-

skaniu zgody na realizację zostanie 

ogłoszony przetarg na roboty bu-

dowlane.  Rozpoczęcie  robót  jest 

planowane  w 2021  r.,  natomiast 

oddanie  obwodnicy  do  ruchu  w 

2023 r. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Bliżej do powstania 

obwodnicy Zabierzowa 

cji S74 i połączenia południowo-

wschodniej Polski z jej centralną 

częścią  – powiedział wiceminister 

infrastruktury Rafał Weber. 

  

      Inwestycja obejmowała będzie 

budowę ok. 71-kilometrowej drogi 

ekspresowej  od Opatowa w woj. 

świętokrzyskim (węzeł „Okalina”) 

do  Niska  w  woj.  podkarpackim 

(węzeł „Zapacz”). W ramach zada-

nia powstaną węzły drogowe, miej-

sca obsługi podróżnych, drogi do-

jazdowe oraz urządzenia ochrony 

środowiska.  

 

W przygotowaniu 100 kilome-

trów S74 w Świętokrzyskiem 

 

      Prowadzone są też prace przy-

gotowawcze dla wszystkich odcin-

ków drogi ekspresowej S74 od gra-

nicy województwa świętokrzyskie-

go i łódzkiego do Opatowa o łącz-

nej długości około 100 km.  

      W 2019 r.  podpisane  zostały 

umowy  na  wykonanie  koncepcji 

programowych dla odcinków S74 

Przełom/Mniów  –  węzeł  Kielce 

Zachód (ok.16,4 km),  Cedzyna - 

Łagów (ok.32 km) i Łagów – Jało-

węsy (ok.14,5 km). Od ubiegłego 

roku trwają  prace  nad  koncepcją 

programową  dla  ponad  27-

kilometrowego odcinka drogi eks-

presowej S74 granica województwa 

łódzkiego/świętokrzyskiego – Prze-

łom/Mniów.  

      Trwa również realizacja umów, 

w ramach których opracowana bę-

dzie  koncepcja  programowa  dla 

obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/

S74 oraz przejścia przez Kielce w 

ciągu S74. To oznacza, że do 2020 

roku  opracowana  zostanie  doku-

mentacja dla stu kilometrów drogi 

ekspresowej S74 w regionie świę-

tokrzyskim.  

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Na kanwie dyskusji o polskim 

sądownictwie  można  zauważyć, 

równe traktowanie sądownictwa we 

wszystkich  krajach  UE,  czyli 

zwiększa się zainteresowanie insty-

tucji  unijnych  sądownictwem  w 

innych  państwach  członkowskich. 

Analizujemy każdy  taki przypadek 

–  powiedział  minister  Sebastian 

Kaleta na dzisiejszej (21 maja 2019 

r.) wspólnej konferencji prasowej z 

Ministrem Sprawiedliwości Proku-

ratorem Generalnym Zbigniewem 

Ziobro.  

 

Przełomowe postępowanie 

przed TSUE 
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      Minister  Infrastruktury skiero-

wał  do  konsultacji  publicznych, 

uzgodnień  międzyresortowych  i 

opiniowania projekt ustawy o zmia-

nie ustawy o transporcie kolejowym 

oraz niektórych innych ustaw, któ-

rego celem jest wsparcie rozwoju i 

rewitalizacji linii kolejowych, prze-

de  wszystkim o  znaczeniu lokal-

nym i powstrzymanie ich degrada-

cji – tzw. Program Kolej Plus.  

      Program Kolej Plus składa się z 

kilku segmentów. Jednym z  nich 

jest segment inwestycyjny: dopro-

wadzimy kolej do miast i miaste-

czek, do których do tej pory nie 

dojeżdżały  pociągi.  Ważny  jest 

jednak  także  komponent  prawny. 

Chcemy stworzyć takie prawo, aby 

kolej  stawała się jeszcze bardziej 

przyjazna pasażerowi. Polacy wra-

cają na kolej – to sukces, ale i zobo-

wiązanie. Musimy się starać, aby 

coraz więcej osób stawiało na ten 

szybki,  bezpieczny  i  ekologiczny 

środek transportu – powiedział mi-

nister infrastruktury Andrzej Adam-

czyk. 

      Projektowane 

zmiany  wprowa-

dzają mechanizmy 

prawne,  które 

m.in.: 

1/.  Upraszczają 

procedurę  uzyski-

wania  zapewnienia  finansowania 

inwestycji kolejowych ze środków 

publicznych. 

2/. Stwarzają zachęty dla samorzą-

dów  województw  do  rozwijania 

lokalnych  połączeń  kolejowych 

poza  granice  sąsiedniego  woje-

wództwa.  Wpłynie  to  pozytywnie 

na  mobilność  osób,  które  będą 

chciały dotrzeć do miasta pełniące-

go funkcję centrum życia społecz-

nego, zawodowego i kulturalnego 

dla  danego  subregionu,  a  które 

znajduje się w województwie są-

siednim. 

3/.  Umożliwiają  przeznaczenie 

środków Funduszu Kolejowego na 

finansowanie lub współfinansowa-

nie  przez  województwa  zakupu, 

modernizacji  oraz  napraw  pojaz-

dów kolejowych. 

4/. Umożliwiają samorządom woje-

wództw realizację przewozów kole-

jowych dalej niż do najbliższej sta-

cji za granicą województwa. 

5/. Eliminują dotychczasowy brak 

kontroli  formalnej  nad  likwidacją 

linii kolejowych przez przywróce-

nie wymogu uzyskania zgody wła-

ściwego ministra. 

6/.  Wprowadzają możliwość  uży-

czenia jednostkom samorządu tery-

torialnego gruntów pozostałych po 

zlikwidowanych  liniach  kolejo-

wych lub bocznicach wraz z zabu-

dowaną infrastrukturą na cele trans-

portowe. 

7/. Pozwalają na oddanie zabytko-

wego mienia PKP lub PKP Polskie 

Linie Kolejowe do korzystania, w 

tym nieodpłatnego,  na rzecz jed-

nostki samorządu terytorialnego lub 

organizacji pozarządowej posiada-

jącej osobowość prawną oraz status 

organizacji pożytku publicznego, w 

celu sprawowania opieki nad zabyt-

kami, będącymi wytworami techni-

ki kolejowej. 

      Z projektem można  zapoznać 

się  na  stronie  internetowej  RCL: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12321775 

Więcej informacji o programie Ko-

lej  Plus:  https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/programy-rozwoju-

kolei  

 

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Kolej Plus 

w konsultacjach 

      Sebastian  Kaleta  nawiązał  do 

postępowania  Trybunału Sprawie-

dliwości Unii Europejskiej w spra-

wie reformy sądownictwa w Polsce. 

W związku z tym postępowaniem 

stawiane  są  zarzuty  rzekomego 

upolitycznienia  Krajowej  Rady 

Sądownictwa,  choć  instytucja  ta 

działa w Polsce na zasadach odpo-

wiadających standardom Unii Euro-

pejskiej. Mało tego – to w wielu 

innych krajach UE widać wpływ 

czynnika  politycznego  m.in.  na 

wybór sędziów.  

      Dzisiaj (21 maja 2019 r.) od-

wiedza Warszawę Frans Timmer-

mans [wiceszef  Komisji  Europej-

skiej], który zawsze stara się pod-

kreślać swoją apolityczność i niean-

gażowanie się w spór polityczny. 

Rodzi się pytanie, czy był skłonny 

dostrzec,  że  sądy innych  krajów, 

np.  Niemiec,  podjęły wątpliwość, 

czy w ich systemie prawnym sę-

dziowie są powoływani  w sposób 

praworządny,  zgodnie z zasadami 

Unii Europejskiej – podkreślił Zbi-

gniew Ziobro.  

      Proszę sobie wyobrazić sytua-

cję,  że  minister  sprawiedliwo-

ści  bezpośrednio wybiera sędziów i 

mówi kto awansuje. A tak jest na 

przykład w Hesji, niemieckim kraju 

związkowym. Jeden z tamtejszych 

sędziów zapytał  TSUE o to,  czy 

system, w którym orzeka, gwaran-

tuje  niezawisłość.  Takie  postępo-

wanie stanie przed TSUE i będzie 

przełomowe  –  mówił  Sebastian 

Kaleta.   

      Jeśli  ktoś  w  tych  ostatnich 

dniach gorącej dyskusji o Europie, 

chciałby mówić, że Polska ma jaki-

kolwiek problem z sądownictwem, 

to informuję, że najciekawsza sytu-

acja ma miejsce w Niemczech – 

dodał.   

      Zaznaczył, że w ostatnich tygo-

dniach wpłynęła do TSUE również 

sprawa  Rumunii, która reformuje 

swoje sądownictwo. Pojawił się też 

wniosek związany z Austrią, doty-

czący tego,  czy Unia Europejska 

ma kompetencje,  by wchodzić w 

kwestie przydziału spraw sędziom. 

Jak poinformował Sebastian Kaleta 

Ministerstwo Sprawiedliwości  ana-

lizuje, czy ewentualnie udział Pol-

ski w tych sprawach jest wskazany.  

      Nigdy nie zgodzę się na to, że-

by mówić o polskim sądownictwie 

w kontekście tego, że Niemcy mo-

gą mieć upolityczniony system, bo 

panuje tam „inna kultura prawna” 

lub  polityczna.  Jesteśmy w  Unii 

Europejskiej, obowiązują nas rów-

ne prawa – powiedział.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-rozwoju-kolei
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-rozwoju-kolei
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/programy-rozwoju-kolei
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      Wrocławski oddział Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad podpisał 23 maja 2019 r. umo-

wę na wykonanie analizy technicz-

no-ekonomiczno-logistycznej  wraz 

ze studium korytarzowym rozbudo-

wy autostrady A4 na  ponad  100 

kilometrowym odcinku od Wrocła-

wia do Krzyżowej. Dokumentację 

zrealizuje firma WYG International 

Sp.  z  o.o.  z  Warszawy.  Wartość 

umowy to 1,7 mln zł. Wykonawca 

na realizację zadania ma 270 dni od 

podpisania umowy.  

 

Rozpoczyna się analiza rozbudowy 

dolnośląskiego odcinka A4 
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      Autostrada A4 na dolnośląskim 

odcinku nie spełnia oczekiwań kie-

rowców.  Często  dochodzi  tu  do 

wypadków. Dlatego konieczne są 

działania, które zmierzają do popra-

wy tej  sytuacji.  My te  działania 

podjęliśmy. Ich efektem jest podpi-

sywana dzisiaj umowa – powiedział 

minister  infrastruktury  Andrzej 

Adamczyk. 

      Zadaniem projektantów będzie 

przeanalizowanie  możliwych  wa-

riantów  kompleksowych  działań, 

mających na celu poprawę sytuacji 

w zakresie bezpieczeństwa, przepu-

stowości i  funkcjonalności dolno-

śląskiego odcinka autostrady A4.     

      W ramach prac przygotowaw-

czych  przeanalizowane  zostaną 

minimum trzy warianty: 

1/. Rozbudowa istniejącej autostra-

dy A4:  budowa jednej  jezdni  (3 

pasy ruchu + pas awaryjny) równo-

legle do istniejącej A4, po wcze-

śniejszej  przebudowie  węzłów  i 

budowie  nowych  obiektów  inży-

nierskich,  następnie  przełożenie 

ruchu na wybudowaną nitkę, roz-

biórka starej nawierzchni i budowa 

drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas 

awaryjny). 

2/. Budowa A4 w nowym korytarzu 

przebiegającym stroną południową 

od węzła Wrocław Wschód do wę-

zła z istniejącą A4 na wysokości 

Legnicy (z uwzględnieniem budo-

wanej S3) i rozbudowa A4 po obec-

nym  śladzie  na  odc.  Legnica  – 

Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). 

Na  istniejącym  ciągu  A4,  który 

byłby zastąpiony nowym przebie-

giem,  przeanalizowane  zostanie 

wyburzenie obiektów inżynierskich 

i budowa skrzyżowań jednopozio-

mowych. 

3/. Budowa A4 w nowym korytarzu 

przebiegającym stroną południową 

od węzła Wrocław Wschód do wę-

zła  Krzyżowa,  a  na  istniejącym 

ciągu A4 przenalizowane zostanie 

wyburzenie obiektów inżynierskich 

i budowa skrzyżowań jednopozio-

mowych. 

      Analiza  pozwoli  na  podjęcie 

decyzji  dotyczących  komplekso-

wych rozwiązań dla tego odcinka 

A4 i dokonanie optymalnego wybo-

ru dostosowania autostrady do po-

trzeb użytkowników. 

 

Przygotowania do rozbudowy A2 

Warszawa – Łódź 
 

      W marcu 2019 r. zostały podpi-

sane umowy na opracowanie ele-

mentów  koncepcji  programowej 

wraz z  materiałami do uzyskania 

decyzji środowiskowej dla posze-

rzenia o dodatkowe pasy ruchu au-

tostrady A2 Warszawa - Łódź. 

      Rozbudowa polegać będzie na 

dobudowie trzeciego pasa ruchu od 

węzła Łódź Północ do węzła Prusz-

ków, a na odcinku węzeł Pruszków 

– węzeł Konotopa czwartego pasa 

ruchu.  Dobudowa  będzie  realizo-

wana  po  wewnętrznych  stronach 

obu jezdni autostrady A2, z wyko-

rzystaniem  szerokiego  pasa  roz-

działu  przewidzianego  podczas 

budowy  autostrady  pod  przyszłe 

poszerzenie. Inwestycja pozwoli na 

dostosowanie parametrów technicz-

nych autostrady A2 do istniejącego 

i prognozowanego natężenia ruchu, 

zwiększenie  przepustowości  i 

usprawnienie połączenia drogowe-

go pomiędzy Warszawą a Łodzią. 

      Prace  przygotowawcze  będą 

prowadzone do 2021 roku. Budowa 

dodatkowych pasów została  prze-

widziana na okres nawet do 3 lat, z 

uwagi na to, że prace są planowane 

bez  wyłączania  odcinka  z  ruchu. 

Łączny  koszt  rozbudowy  może 

wynieść ok. 600 mln zł.  

Likwidacja PPO Pruszków 
 

      W trakcie realizacji jest likwi-

dacja nieczynnego Punktu Poboru 

Opłat (PPO) Pruszków na A2, który 

powoduje zakłócenia w płynności 

ruchu. Po zakończeniu prac kierow-

cy będą mieli do dyspozycji dwie 

jezdnie po dwa pasy ruchu w każ-

dym kierunku, a ruch będzie odby-

wał się płynnie, bez ograniczenia 

prędkości tak jak obecnie. 

      Prace  związane  z  rozbiórką 

prowadzone są w centralnej części 

PPO i nie powodują utrudnień w 

ruchu,  który  odbywa  się  dwoma 

skrajnymi pasami po obu stronach 

placu.  Do ułożenia pozostała  na-

wierzchnia betonowa oraz wykona-

nie oznakowania. Zakończenie ro-

bót  zaplanowano  na  30  czerwca 

2019 r. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      W Ministerstwie Infrastruktury 

odbyło  się  posiedzenie  Zespołu 

Zarządzania  Kryzysowego,  które-

mu  przewodniczył  wiceminister 

Rafał Weber. W spotkaniu wzięli 

udział  przedstawiciele  Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad oraz PKP Polskich Linii Kole-

jowych SA. Tematem była sytuacja 

na drogach krajowych oraz na szla-

kach kolejowych w związku z sytu-

acją powodziową na południu Pol-

ski. 

  

      Jak  przekazała  GDDKiA, 

wszystkie drogi  krajowe są  prze-

jezdne. Okresowe utrudnienia, takie 

jak zalanie drogi, były usuwane na 

bieżąco i nie powodowały zatrzy-

mań, a jedynie krótkotrwałe wyłą-

czenia z ruchu pojedynczych pasów 

jezdni. Na żadnej drodze krajowej 

nie doszło  zatem do zatrzymania 

ruchu.  Wszelkie  zdarzenia,  jakie 

miały miejsce do tej pory na sieci 

dróg, miały charakter krótkotrwały 

 

Ministerstwo Infrastruktury monitoruje sytuację 

na drogach i szlakach kolejowych 
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i powierzchowny. Żadne z dotych-

czasowych zdarzeń nie stanowiło i 

nie stanowi zagrożenia dla podró-

żujących drogami krajowymi kie-

rowców. Wszelkie usterki, jakie w 

wyniku  nawałnic  pojawią  się  na 

drogach krajowych, zostaną napra-

wione po ustaniu opadów. 

  

      Zgodnie z raportem PKP Pol-

skich  Linii  Kolejowych  SA, 

wszystkie szlaki kolejowe obsługu-

jące ruch pasażerski w Polsce, we-

dług stanu na godz. 14:30, są prze-

jezdne.  W  godz.  11:45-13:35  na 

odcinku Kraków Główny - Proko-

cim obsunięcie nowo budowanego 

nasypu  kolejowego  spowodowało 

przerwę w ruchu od godz. 11:55 do 

godz. 14:20. Ze względu na warun-

ki  atmosferyczne  między  godz. 

11:45 a 13:35 obowiązywało ogra-

niczenie prędkości na odcinku linii 

nr  8  Tunel  -  Miechów. O godz. 

14:30  wznowiono  ruch pociągów 

na odcinku Wisła Głębce - Wisła 

Uzdrowisko, gdzie dzisiaj kursowa-

ła zastępcza komunikacja autobuso-

wa. Obecnie nie ma informacji o 

wyłączeniach odcinków linii kole-

jowych. 

  

      Ministerstwo Infrastruktury na 

bieżąco monitoruje sytuację na dro-

gach krajowych oraz na polskich 

liniach  kolejowych  w tej  trudnej 

sytuacji pogodowej. Mamy nadzie-

ję,  że  utrudnień  będzie  jak  naj-

mniej, a odpowiednie służby zadba-

ją o bezpieczeństwo podróżnych - 

powiedział wiceminister Rafał We-

ber. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Ministerstwo  Sprawiedliwości 

oświadcza, że redaktor Magdalena 

Gałczyńska w artykule pt. „Cofanie 

liczników znowu będzie bezkarne? 

PiS wyrzuca swój przepis do kosza, 

wiceminister Warchoł odwołuje się 

do Senatu ”, opublikowanym dzi-

siaj (23 maja 2019 r.) na portalu 

Onet.pl  ,  kłamie,  twierdząc,  że 

„wdrożone  przez  partię  rządzącą 

przepisy dot. tzw. przestępstw licz-

nikowych,  które  w  życie  miały 

wejść już za kilka dni - przestaną 

być czynem karalnym”. 

  

      Jest to celowe działanie redak-

tor Magdaleny Gałczyńskiej mające 

na celu  wprowadzenie w błąd czy-

telników, tak by wywołać negatyw-

ny odbiór prac Ministerstwa w opi-

nii publicznej.   

  

      Redaktor  Magdalena  Gałczyń-

ska powtarza kłamstwa, które zo-

stały w zdecydowany i jasny spo-

sób zdementowane przez Minister-

stwo Sprawiedliwości podczas sze-

roko  relacjonowanej  konferencji 

prasowej.  

  

      Nie  jest  prawdą,  że  przyjęta 

przez Sejm reforma Kodeksu kar-

nego znosi karalność przestępstwa 

„przekręcania” liczników samocho-

dowych,  wprowadzoną  na  mocy 

wcześniej  uchwalonej  specjalnej 

ustawy. Ustawa ta wejdzie w życie 

25 maja 2019 r. i nic w tym zakre-

sie się nie zmieniło. 

      W projekcie reformy Kodeksu 

karnego znalazła się jedynie drobna 

omyłka pisarska. Wymaga ona mi-

nimalnej  korekty,  co  ma obecnie 

miejsce w Senacie. To zmiana wy-

łącznie o charakterze technicznym! 

Takie przypadki zdarzały się przy 

okazji  nowelizacji  prawa  w  po-

przednich latach i były w prosty 

sposób rozwiązywane. 

  

      Nawet bez tej korekty karalność 

za  „przekręcanie”  liczników  nie 

byłaby w żaden sposób zagrożona. 

Nowelizacja Kodeksu karnego nie 

dokonała  bowiem zastąpienia  po-

przedniej  treści  przepisów  o 

„przekręcaniu”  liczników nowymi 

przepisami.  

  

      Ministerstwo  Sprawiedliwości 

pod obecnym kierownictwem przy-

gotowało zmiany w prawie, które 

mają ukrócić oszukańczy proceder 

„przekręcania” liczników w używa-

nych autach. Samochodowi kancia-

rze, a także ich pomocnicy, są dziś 

praktycznie bezkarni. Ofiarą oszu-

stów padają nieświadomi nabywcy, 

którzy na zakup wymarzonego po-

jazdu wydają często ostatnie osz-

czędności.  

  

      Jak  podkreślał  Minister  Spra-

wiedliwości  Prokurator  Generalny 

Zbigniew  Ziobro,  konsekwencje 

bezradności państwa wobec takiego 

procederu ponoszą uczciwi obywa-

tele przepłacający za pojazd, który 

nie nadaje się do jazdy albo samo-

chód „po przejściach”. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Oświadczenie w sprawie kłamstwa 

red. Magdaleny Gałczyńskiej o braku karalności 

„przekręcania” liczników w autach  

HUMOR 
 

      Katechetka na lekcji religii 

zapytała: Kto to jest ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 

powiedział: Ksiądz to jest taki 

mężczyzna proszę pani, do które-

go wszyscy mówią ojcze, a tylko 

jego własne dzieci mówią wujek. 
 

*** 
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      Na specjalnej konferencji praso-

wej Minister Sprawiedliwości Pro-

kurator Generalny Zbigniew Ziobro 

odniósł się do nieprawdziwych in-

formacji, podawanych przez część 

mediów, że uchwalona przez Sejm 

nowelizacja Kodeksu karnego spo-

woduje złagodzenie niektórych 

sankcji za pedofilię. W rzeczywisto-

ści wszystkie kary zostały zdecydo-

wanie zaostrzone.  

      Jak można mówić, że my łago-

dzimy odpowiedzialność karną? 

Trochę umiaru w tej krytyce dykto-

wanej wyborczymi intencjami! My 

w sposób zasadniczy zaostrzamy 

odpowiedzialność prawną spraw-

ców przestępstw seksualnych. I 

jesteśmy w tym konsekwentni – 

podkreślił Zbigniew Ziobro.  

      Minister przytoczył niedawny 

przypadek okrutnego gwałtu w Go-

rzowie na  9-letniej dziewczynce. 

Dziś taki czyn jest zagrożony karą 

od 5 do 15 lat pozbawienia wolno-

ści. Natomiast w nowym Kodeksie 

karnym za tego rodzaju gwałt ze 

szczególnym okrucieństwem spraw-

cy będzie grozić od kara od 10 do 

30 lat więzienia.  

      To tylko jeden przykład, który 

powinien otworzyć oczy tym, któ-

rzy twierdzą, że złagodziliśmy kary 

za przestępstwa pedofilskie – po-

wiedział Zbigniew Ziobro.  

 

Wyższe kary za pedofilię 

 

      W konferencji wziął też udział 

prokurator Tomasz Szafrański, dy-

rektor w Prokuraturze Krajowej, 

który prostował podawane w me-

diach nieprawdziwe informacje 

dotyczące zmian w Kodeksie kar-

nym.  

      Nieprawdą jest, że doszło do 

zniesienia karalności czynu polega-

jącego na doprowadzeniu dziecka 

poniżej 15. roku życia do obcowa-

nia płciowego. Przestępstwo to 

przyjmuje formę pomocnictwa, 

czyli np. w postaci oddziaływania 

przez opiekuna na dziecko w ten 

sposób, by stało się ono ofiarą pe-

dofila.   

      Pomocnikowi grożą takie same 

kary jak sprawcy. Wskutek noweli-

zacji nie nastąpi więc ani zniesienie, 

ani złagodzenie karalności czynów 

takich osób. Wręcz przeciwnie – za 

ten czyn będzie grozić kara do 15 

lat więzienia, a nie do 12 lat jak 

obecnie. W niektórych przypadkach 

może być jeszcze wyższa. Wynika 

to z wprowadzenia typu kwalifiko-

wanego zbrodni w postaci obcowa-

nia z dzieckiem poniżej 7 lat, zagro-

żonego karą nawet do 20 lat pozba-

wienia wolności. 

      Jest to zgodne ze spójną kon-

cepcją podwyższenia kar za pedofi-

lię, którą konsekwentnie realizuje 

Ministerstwo Sprawiedliwości.   

      Nieprawdziwe są również twier-

dzenia, że brak przepisu przejścio-

wego odnoszącego się do stosowa-

nia wyłączenia lub wydłużenia 

okresu przedawnienia karalności 

przestępstw pedofilskich uniemożli-

wi stosowanie nowych przepisów 

do czynów popełnionych przed wej-

ściem w życie nowelizacji. 

      W orzecznictwie i nauce prawa 

niekwestionowany jest pogląd, że 

zmiany okresu przedawnienia stosu-

je się do wcześniej popełnionych 

przestępstw, których przedawnienie 

nie upłynęło przed wejściem w ży-

cie zmiany. Stanowisko to wyrażo-

ne zostało w szeregu orzeczeń Sądu 

Najwyższego, a także jednoznacz-

nie przez Trybunał Konstytucyjny.  

 

Bezwzględna walka z przestęp-

czością 

 

      Nieprawdą jest również, że 

zmianom w Kodeksie karnym towa-

rzyszył pośpiech i chaos. Minister-

stwo Sprawiedliwości od wielu mie-

sięcy prowadziło prace związane z 

zaostrzeniem kar za najbardziej 

groźne przestępstwa, w tym popeł-

niane na dzieciach.  

      Realizujemy konsekwentnie 

politykę zaostrzenia Kodeksu kar-

nego. Przyjęta  przez Sejm reforma 

umożliwi skuteczną walkę z groźną 

przestępczością, w tym z pedofilią. 

Dzięki wprowadzonym zmianom 

przestępcy wreszcie naprawdę za-

czną się bać. Polacy tego oczekują – 

mówi Podsekretarz Stanu dr hab. 

Marcin Warchoł, który nadzorował 

w Ministerstwie Sprawiedliwości 

prace nad reformą Kodeksu karne-

go.  

      Mogę jedynie ubolewać, że to 

oczekiwanie nie dociera do niektó-

rych prawników z profesorskimi 

tytułami, zwłaszcza z tzw. szkoły 

krakowskiej, którzy wyznają libe-

ralne, pobłażliwe, podejście do 

przestępców, opowiadając się m.in. 

za skróceniem okresu przedawnie-

nia przestępstw. My wyznajemy 

zupełnie inną filozofię: bezwzględ-

nej walki z groźną przestępczością. 

I tę koncepcję realizujemy – pod-

kreśla wiceminister.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Minister Zbigniew Ziobro: 

Zaostrzamy kary za pedofilię 

i jesteśmy w tym konsekwentni! 

HUMOR 
 

      Zazdrosna żona piłkarza wy-

rzuca mężowi, że miał przed nią 

wiele innych dziewcząt.  

      Mąż odpowiada spokojnie: Ja 

na Twoim miejscu byłbym dum-

ny, że zakwalifikowałaś się do 

finału. 

*** 
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      Ministerstwo Sprawiedliwości 

oświadcza, że artykuł Angeliny 

Kosiek pt. „Lekarze pójdą do wię-

zienia” opublikowany w dzisiej-

szym (30 maja 2019 r.)  wydaniu 

„Gazety Wyborczej” zawiera nie-

prawdziwe informacje, jakoby 

„rząd chciał, by lekarze, którzy 

popełnili nieumyślnie błąd medycz-

ny, trafiali nawet na 15 lat za krat-

ki”. Przepis, który rzekomo miałby 

do tego doprowadzić, nie dotyczy 

lekarzy, lecz pospolitych przestęp-

ców.  

      Autorka artykułu opiera swoją 

tezę na tym, że w znowelizowanym 

Kodeksie karnym podniesiona zo-

stała kara za nieumyślne spowodo-

wanie śmierci. To zdaniem „Gazety 

Wyborczej” miałoby powodować, 

że lekarze za błędy medyczne będę 

zawsze skazywani na karę więzie-

nia, bez możliwości jej warunko-

wego zawieszenia. Są to twierdze-

nia nieprawdziwe.  

      Znowelizowany przepis odnosi 

się do pospolitych przestępstw. 

Chodzi o takie przypadki, gdy np. 

bandyta śmiertelnie dźgnie ofiarę 

nożem, a jego czyn zostanie zakwa-

lifikowany jako nieumyślne spowo-

dowanie śmierci. Dotychczas za to 

groziło zaledwie od 3 miesięcy do 

5 lat więzienia, tyle samo co sfał-

szowanie legitymacji szkolnej czy 

malowanie graffiti na budynku. 

Kara została więc podwyższona do 

10 lat, a w przypadku nieumyślne-

go spowodowania śmierci więcej 

niż jednej osoby – do 15 lat.  

      Celem nowelizacji Kodeksu 

karnego jest bowiem ochrona ludz-

kiego życia jako najwyższego do-

bra. Dotychczasowa sankcja za 

nieumyślne spowodowanie śmierci 

była nieadekwatnie łagodna.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

podkreśla, że błąd medyczny nie 

musi być kwalifikowany jako nieu-

myślne spowodowanie śmierci. 

Często błędy lekarskie traktowane 

są jako sprowadzenie bezpośrednie-

go niebezpieczeństwa dla życia lub 

zdrowia człowieka. Wtedy możliwe 

jest orzeczenie grzywny lub ograni-

czenia wolności. Co więcej, możli-

we jest warunkowe umorzenie po-

stępowania.  

      Jednak nawet zakwalifikowanie 

błędu medycznego jako przestęp-

stwa nieumyślnego spowodowania 

śmierci nie oznacza, że w świetle 

nowych regulacji nie jest możliwe 

warunkowe zawieszenie wykonania 

kary. Kara jednego roku więzienia 

nadal będzie mogła być warunko-

wo zawieszana – tu nowe przepisy 

nic nie zmieniają.  

Ponadto nadal istnieje możliwość 

skorzystania z nadzwyczajnego 

złagodzenia kary i sąd może orzec 

tylko grzywnę czy karę ogranicze-

nia wolności.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości z 

ubolewaniem przyjmuje decyzję 

autorki artykułu, która nie poczeka-

ła na stanowisko Ministerstwa w tej 

sprawie, za to opublikowała kry-

tyczne wobec nowelizacji wypo-

wiedzi lekarza, ukrywając to, że 

lekarz ten był do niedawna aktyw-

nym działaczem Platformy Obywa-

telskiej, wicemarszałkiem woje-

wództwa świętokrzyskiego z ramie-

nia tej partii.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Ponad 1,7 mln zł Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej przekazał 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie 

na ochronę upraw i zwierząt ho-

dowlanych przed negatywnymi 

skutkami poczynań wilków i bob-

 

Dotacja z NFOŚiGW 
na 

ograniczenie negatywnych skutków 

aktywności wilków i bobrów 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Oświadczenie 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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rów. Oba te gatunki potrafią być 

niebezpieczne i uciążliwe dla lo-

kalnej gospodarki, ale znajdują 

się pod prawną ochroną.  Jest 

sposób na rozwiązanie tego pro-

blemu.  

      Dzięki wsparciu finansowemu z 

NFOŚiGW do hodowców w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim w 

celu obrony stad hodowlanych 

przed wilkami trafi kilkanaście ow-

czarków podhalańskich. Leśnicy i 

rolnicy otrzymają także niezbędne 

zabezpieczenia (specjalne ogrodze-

nia) do ochrony lasów i terenów 

rolniczych przed aktywnością bob-

rów.  

      Jak wskazują krajowe statystyki, 

odszkodowania za straty spowodo-

wane działalnością dzikich zwierząt 

stale rosną. Dotyczy to także coraz 

liczniejszych ataków wilków na 

zwierzęta hodowlane. Jeszcze nie-

dawno widywano w Polsce, i to 

rzadko, jedynie samotne osobniki – 

teraz pojawiają się już całe watahy 

wilków. Są to rodzinne grupy tych 

zwierząt, które polowania zwykle 

prowadzą również grupowo i w 

sposób skoordynowany. Nie boją 

się wtedy atakować większych 

zwierząt hodowlanych, a nawet ich 

skupisk. Jedna wataha może funk-

cjonować na terytorium do 1000 km 

kw. W ciągu doby wilk jest w stanie 

pokonać dystans do kilkudziesięciu 

kilometrów, w razie potrzeby także 

dość dobrze pływa.  

      Z kolei bóbr (krajowa populacja 

wynosi około 100 tys. osobników) 

jako ziemnowodny gryzoń żeruje w 

licznych miejscach w Polsce. Jego 

waga dochodzi do 29 kg, a żyje do 

30 lat. Jest zwierzęciem silnie tery-

torialnym, rodzinnym. Wiedzie naj-

częściej nocny tryb życia. Świetnie 

pływa, a pod wodą bez przerwy 

może przebywać nawet 15 minut. 

Bóbr przystosowuje otoczenie śro-

dowiskowe do własnych potrzeb. 

Dzięki wyjątkowo silnym zębom, 

tzw. siekaczom, potrafi ścinać grube 

drzewa, zdarza się, że o średnicy do 

1 m. Bobry budują tamy i żeremia, 

co z jednej strony jest podziwiane, 

ale z drugiej strony powoduje liczne 

szkody terenowe i poważne straty. 

Rolnicy i leśnicy alarmują, że dzia-

łania bobrów powodują podtopie-

nia, a nawet powodzie, które nisz-

czą uprawy. 

      Jak temu przeciwdziałać? Rady-

kalnym działaniem ochronno-

profilaktycznym wobec uciążliwej i 

szkodliwej aktywności wilków i 

bobrów jest wydawanie specjalnych 

zezwoleń na prowadzenie odstrzału 

tych zwierząt, będących pod prawną 

ochroną. Można jednak stosować 

metody znacznie mniej inwazyjne i 

bardziej humanitarne, polegające na 

wyposażaniu rolników i hodowców 

zwierząt w specjalne zabezpiecze-

nia.  

      Ta ostatnia forma będzie podjęta 

przez beneficjenta dotacji z 

NFOŚiGW. W celu przeciwdziała-

nia szkodom powodowanym przez 

wilki, olsztyńska RDOŚ planuje 

wykonanie ogrodzeń trwałych (z 

siatki) i półtrwałych (fladry, pastu-

chy elektryczne) wokół pastwisk i 

zagród, w których trzymane są 

zwierzęta. Hodowcom dużych stad 

owiec przekazane zostaną paster-

skie psy stróżujące odstraszające 

drapieżniki. Będzie to około 15 

owczarków podhalańskich, które 

„od szczeniaka” mają towarzyszyć 

stadom i przygotowywać się do ich 

ochrony. 

      Przewidziano również wykona-

nie zabezpieczeń przed szkodami 

powodowanymi przez bobry, m.in. 

zainstalowanie urządzeń wbudowa-

nych w tamę, które umożliwią od-

prowadzanie nadmiaru wody oraz 

regulowanie jej poziomu w rowach 

melioracyjnych i rzekach. Pozwoli 

to osiągnąć kompromis pomiędzy 

koniecznością żerowania bobrów a 

możliwością prawidłowego użytko-

wania rolniczego gruntów. Zadanie 

będzie realizowane w miejscach o 

największej koncentracji szkód. Z 

rejonów „newralgicznych” rodziny 

bobrowe mają być odławiane. W 

przypadku upraw leśnych planowa-

ne jest ogradzanie ich siatką, a star-

sze drzewa będą siatką owijane, co 

uniemożliwi bobrom ich ścinanie.  

      Wszystkie te działania pozwolą 

zminimalizować negatywne skutki 

oddziaływania zwierząt wolno żyją-

cych na gospodarkę człowieka. Nie 

wpłyną one istotnie na populację 

wilków czy bobrów, natomiast  

znacznie ograniczą szkody i straty 

materialne wyrządzane przez te 

gatunki.  

      RDOŚ w Olsztynie w 2018 r. 

wypłacił ok. 6 mln zł odszkodowań 

z tytułu zniszczeń wyrządzanych 

przez dzikie zwierzęta. Realizacja 

zadania wpłynie na zmniejszenie 

wysokości rekompensat wypłaca-

nych przez Skarb Państwa, a jedno-

cześnie przyczyni się do zwiększe-

nia społecznej akceptacji  dla ochro-

ny gatunkowej wilków i bobrów. 

      Projekt zostanie przeprowadzo-

ny do końca 2021 r. Przekazanie 

dotacji umożliwia program prioryte-

towy NFOŚiGW Ochrona i przy-

wracanie różnorodności biologicz-

nej i krajobrazowej, Część 1) 

Ochrona obszarów i gatunków cen-

nych przyrodniczo. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW  

Warszawa 
 

Humor 
 

      Młoda nauczycielka poszła 

przeprowadzić pierwszą lekcję 

z języka polskiego w szkole 

podstawowej. Na wizytację 

pierwszej lekcji poszedł dyrek-

tor szkoły i usiadł w ostatniej 

ławce za Jasiem. 

      Nauczycielka napisała na 

tablicy: Ala ma kota. Odwróciła 

się i zapytała: Kto przeczyta, co 

napisałam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 

powiedział: Ale ładna pupa. 

      Nauczycielka speszona od-

powiedziała: Nieprawda. Jasiu, 

bo dostaniesz dwójkę. 

      Zdenerwowany Jasiu siada-

jąc odwrócił się i powiedział: A 

TY jak nie wiesz, to nie podpo-

wiadaj. 

 

*** 
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Blok z balkonami od strony ogródków 

i garaży z widokiem na pola uprawne. 

Sprzedam w atrakcyjnej cenie zakupu piękne nowe słoneczne M-3 lub M-4 mieszkanie jest z lo-

żą, piwnicą, strychem w nowym bloku mieszkalnym w strefie podmiejskiej Kętrzyna 

(Podławki); obok bloku można dokupić też bardzo tanio nowy murowany garaż. Jeden metr 

mieszkania w preferencyjnej cenie 1.999zł.  

Blok jest ocieplony, doprowadzony i rozprowadzony po mieszkaniach jest prąd elektryczny i wo-

da, pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, poza-

kładane są wewnętrzne drzwi w mieszkaniach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej 

i do piwnicy.  
 

 telefon :   606-559-313 

Strona frontowa od ulicy głównej. Przed blokiem jest zatoka przystanku 

autobusowego i przystanek sklepu mobilnego, oraz przystanek dla dzie-

ci 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. 
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      W dniach 11-13 czerwca br. w 

Nadarzynie odbędzie się Warsaw 

Humanitarian Expo 2019 organi-

zowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych  we  współpracy  z 

Ptak Warsaw Expo. Jest to unikato-

we  wydarzenie  targowo-

konferencyjne w obszarze pomocy 

humanitarno-rozwojowej  realizo-

wane w naszym regionie. Patronat 

honorowy objął nad nim Prezydent 

Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzej 

Duda. Wydarzenie będzie stanowić 

doskonałą okazję do pokazania siły 

polskiego  biznesu  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  w  tym 

obszarze oraz przedstawienia Polski 

jako wiarygodnego donora pomocy 

humanitarno-rozwojowej. 

      Podczas Targów Warsaw Hu-

manitarian  Expo  zaprezentowana 

zostanie oferta firm aktywnych w 

sektorze humanitarnym i rozwojo-

wym (technologie komunikacyjne, 

schronienia,  produkty  medyczne, 

urządzenia  do  uzdatniania  wody, 

systemy bezpieczeństwa,  produkty 

rolno-spożywcze  itp.).  Uczestnicy 

będą mieli możliwość zapoznania 

się m.in. z procedurami i zasadami 

udziału  w  zamówieniach  agend 

ONZ, takich jak WFP, FAO, WHO, 

UNICEF, UNDP, a także Unii Eu-

ropejskiej, NATO czy Międzynaro-

dowego Czerwonego Krzyża oraz 

pozarządowych organizacji  pomo-

cowych.  Ponadto  w  Miasteczku 

Humanitarnym będzie  można  po-

znać  specyfikę  pracy  organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w 

niesienie pomocy na całym świecie, 

wziąć udział w interesujących pane-

lach i prezentacjach.   

 

Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Warsaw Humanitarian 

Expo 2019 

      W ostatnim czasie Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej udostępnił 

123,2 mln zł ze środków Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko zakładom energety-

ki cieplnej w 15 miejscowościach 

w całej Polsce na rozbudowę i 

modernizację magistrali ciepłow-

niczych. Unowocześnienie infra-

struktury przesyłowej dotyczy 

zarówno aparatury centralnego 

regulowania źródła ciepła, jak i 

węzłów cieplnych użytkowników.  

      Nowoczesne systemy dystrybu-

cji ciepła zapobiegają stratom prze-

syłowym i pozwalają inteligentnie 

zarządzać przekazywaniem energii 

do odbiorców, również poza sezo-

nem grzewczym. Sprawna infra-

struktura grzewcza stanowi zatem 

gwarancję niezawodnych dostaw 

ciepła, a jednocześnie skutkuje 

utrzymaniem „przyjaznych” cen dla 

klientów. Inwestycje w sieci cie-

płownicze oznaczają także duże 

korzyści środowiskowe, gdyż dzięki 

nim spada zużycie energii pierwot-

nej. W ślad za tym następuje reduk-

cja emisji do atmosfery gazów cie-

plarnianych, szkodliwych związ-

ków chemicznych oraz pyłów. 

Przekazane przez NFOŚiGW dota-

cje z unijnego Funduszu Spójności 

to w wymiarze ogólnokrajowym 

istotny krok na drodze do osiągnię-

ciu przez Polskę tzw. neutralności 

klimatycznej, czyli zrównania po-

ziomu emisji CO2 z poziomem jego 

pochłaniania.  

      Ostatnio zostało podpisanych 13 

umów potwierdzających przekaza-

nie przez NFOŚiGW dotacji ze 

środków europejskich w kwocie 

96,8 mln zł. Zaprocentują one prze-

budową i rozbudową infrastruktury 

ciepłowniczej w Warszawie, Gdań-

sku, Wrocławiu (trzy umowy), 

Płocku, Białymstoku, Kędzierzynie-

Koźlu, Opolu, Puławach, Gdyni, 

Nidzicy i Płońsku. Dofinansowanie 

projektów umożliwia działanie 1.5 

Efektywna dystrybucja ciepła i 

chłodu w ramach I osi Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko 2014-2020 (POIiŚ), które 

wdrażane jest przez NFOŚiGW we 

współpracy z Ministerstwem Ener-

gii. Wszystkie umowy ze strony 

Narodowego Funduszu podpisał 

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Mi-

chalski.  

      Warto wspomnieć, że wcześniej 

(w ostatnich miesiącach 2018 r.) 

NFOŚiGW zawarł z beneficjentami 

jeszcze 5 innych umów na dofinan-

sowania z zakresu działania 1.5 

POIiŚ na łączną kwotę 26,4 mln zł. 

Na ich podstawie dotacje przezna-

czone na nowe instalacje ciepłowni-

cze zyska Krosno, Zduńska Wola, 

Działdowo, Mielec i Suwałki.  

 

Veolia Energia 

Warszawa S.A 
 

      Dotacja w wysokości 10,5 mln 

zł została przyznana przez 

NFOŚiGW beneficjentowi na pro-

jekt pn. Modernizacja sieci cie-

płowniczej Miasta Stołecznego 

Warszawa w celu ograniczenia 

dwutlenku węgla i poprawy efek-

 

NFOŚiGW przekazał ponad 123 mln zł z Funduszu Spójności 

na rozbudowę sieci ciepłowniczych w całej Polsce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_cieplny
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tywności energetycznej – etap III. 

Ze strony beneficjenta umowę pod-

pisał Pełnomocnik Zarządu. ds. 

Inwestycji dofinansowywanych ze 

środków pomocowych Veolia Ener-

gia Warszawa S.A. Tomasz Bań-

kowski. Przedsięwzięcie umożliwi 

modernizację ponad 8 km sieci cie-

płowniczej w Warszawie i potrwa 

do końca 2022 r. Szacowany w 

wyniku realizacji projektu roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

wyniesie 1997 tony równoważnika 

CO2/rok. 

 

Gdańskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. 
 

      Na projekt pn. Przyłączenie 

budynków z indywidualnymi źródła-

mi węglowymi oraz mieszanymi na 

terenie Sopotu i Gdańska przekaza-

no z NFOŚiGW 1,9 mln zł unijnej 

dotacji. Pozwoli ona do końca listo-

pada 2020 r. wybudować niemal 3 

km sieci ciepłowniczej na Obszarze 

Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-

Sopot. Umowę podpisała Pełno-

mocnik GPEC Sp. z o.o. Anita 

Frąckiewicz. Przewidywany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

wyniesie 675,85 tony równoważni-

ka CO2/rok. 

 

Fortum Power 

and Heat Polska 

Sp. z o.o.  

Wrocław i Płock 
 

      Dotacjami udostępnionymi 

przez NFOŚiGW zostały wsparte 

trzy projekty pod tą samą nazwą, 

ale dotyczące trzech etapów robót 

realizowanych we Wrocławiu.  

      Niemal 20 mln zł przeznaczono 

na Przebudowę sieci ciepłowniczej 

we Wrocławiu celem ograniczenia 

strat na przesyle oraz emisji CO 2 i 

pyłów – etap II. Przewidywany 

roczny spadek emisji gazów cie-

plarnianych wyniesie 3 775,31 tony 

równoważnika CO2/rok. Dalsze 

9,3 mln zł zostało przekazane na 

etap III. Roczny spadek emisji ga-

zów cieplarnianych wyniesie w tym 

przypadku 1 915,68 tony równo-

ważnika CO2/rok. Z kolei 3,2 mln 

zł to dotacja na IV etap tego projek-

tu. Tutaj przewidywany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

wyniesie 558,61 tony równoważni-

ka CO2/rok. 

      Przedsięwzięcia te potrwają do 

końca września 2021 r. i pozwolą 

na modernizację ponad 15 km sieci 

ciepłowniczych. Projekt tego same-

go beneficjenta pn. Przebudowa 

sieci ciepłowniczej w Płocku celem 

ograniczenia strat na przesyle oraz 

emisji CO2 i pyłów – etap II został 

dofinansowany przez NFOŚiGW 

kwotą 16,5 mln zł unijnej dotacji. 

Długość zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej to ok. 13 km. Przewi-

dywany roczny spadek emisji ga-

zów cieplarnianych wyniesie 

6 435,72 tony równoważnika CO2/

rok. Wszystkie cztery umowy pod-

pisał Prezes Zarządu Fortum Power 

Heat Polska Sp. z o.o. Piotr Górnik. 

 

ENEA Ciepło 

Sp. z o.o. Białystok 
 

      12 mln zł unijnej dotacji z 

NFOŚiGW wsparło projekt pn. 

Przebudowa systemu ciepłownicze-

go Białegostoku z likwidacją wę-

złów grupowych. Będzie on realizo-

wany do końca 2023 r. i przyniesie 

modernizację ponad 18 km sieci 

ciepłowniczej. Przewidziano także 

wybudowanie 5 indywidualnych 

węzłów ciepłowniczych, a 2 węzły 

grupowe zostaną zlikwidowane. 

Umowę podpisał Prezes Zarządu 

ENEA Ciepło Sp. z o.o. Wiktor 

Dulewicz. Szacowany roczny spa-

dek emisji gazów cieplarnianych to 

2 792,62 tony równoważnika CO2/

rok. 

 

MZEC Sp. z o.o. 

Kędzierzyn Koźle 
 

      Projekt pn. Rozbudowa osiedlo-

wej sieci ciepłowniczej na terenie 

osiedla Śródmieścia i Pogorzelec w 

Kędzierzynie-Koźlu zakończy się w 

grudniu 2020 r. Pomoc finansowa 

na jego realizację z NFOŚiGW 

przekazana w formie unijnej dotacji 

sięgnie niemal 729 tys. zł. Umowę 

podpisała Prezes Zarządu Miejskie-

go Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o. Jolanta Gądek-Rypel. Zosta-

ną zmodernizowane ponad 4 km 

sieci ciepłowniczej. Planowany 

roczny spadek emisji gazów cie-

plarnianych wyniesie 113,22 tony 

równoważnika CO2/rok. 

 

Energetyka Cieplna 

Opolszczyzny S.A. 
 

      Modernizacja infrastruktury w 

zakresie przesyłu w mieście Opole – 

kontynuacja – etap II i III otrzyma-

ła wsparcie z NFOŚiGW w wyso-

kości ponad 5,5 mln zł. Realizacja 

potrwa do 2022 r. Umowę podpisali 

członkowie Zarządu ECO S.A. Mo-

nika Stypułkowska i Paweł Kraw-

czyk. Projekt ma na celu moderni-

zację ponad 2,5 km sieci ciepłowni-

czej oraz budowę 18 indywidula-

nych węzłów cieplnych wraz z li-

kwidacją 6 węzłów grupowych. 

Oczekiwany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych to 874,17 

tony równoważnika CO2/rok. 

 

Okręgowe 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Puławach 
 

      Do końca 2021 r. będzie prowa-

dzone przedsięwzięcie pn. Moder-

nizacja sieci ciepłowniczej, budowa 

przyłącza cieplnego i węzłów indy-

widulanych skutkująca likwidacją 

węzła grupowego w mieście Puła-

wy. Unijna dotacja przekazana 

przez NFOŚiGW na ten projekt 

przekracza 1,7 mln zł. Umowę pod-

pisał Prezes Zarządu Okręgowego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-

nej Sp. z o.o. w Puławach Paweł 

Iwaszko. 

      Beneficjent planuje wymianę 

sieci ciepłowniczej zasilającej 17 

budynków wielorodzinnych. Mo-

dernizacja ma polegać na zastąpie-

niu obecnej infrastruktury nowo-

czesną siecią preizolowaną oraz 

zamianie węzłów grupowych na 20 

węzłów indywidualnych. Długość 

nowo wybudowanej sieci ciepłow-

niczej wyniesie ok. 1 km. Zmoder-
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nizowane zostanie również ponad 

0,5 kilometra już istniejącej instala-

cji. Przewidywany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych okre-

ślono na poziomie 203,92 tony 

równoważnika CO2/rok. 

 

OPEC Sp. z o.o. 

w Gdyni 
 

      Przedsięwzięcie pn. Termomo-

dernizacja sieci ciepłowniczych 

wraz z likwidacją węzłów grupo-

wych na terenie Gdyni przeprowa-

dzi tamtejsze Okręgowe Przedsię-

biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o. do końca czerwca 2023 r. 

NFOŚiGW dofinansował projekt 

kwotą 6,2 mln zł. Umowę podpisał 

Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. w 

Gdyni Janusz Różalski. W projek-

cie zaplanowano termomoderniza-

cję wybranych odcinków sieci cie-

płowniczej Gdynia-Rumia 

(charakteryzujących się wysokimi 

stratami ciepła na przesyle) o dłu-

gości ponad 4 km. Zlikwidowane 

zostaną 4 węzły grupowe, które 

zastąpią węzły indywidualne. Przy 

wymianie ciepłociągów wykona-

nych metodą tradycyjną zastosowa-

na będzie technologia rur preizolo-

wanych. Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych wy-

niesie 1 126,88 tony równoważnika 

CO2/rok. 

 

PUGK Nidzica 
 

      Modernizacja i rozbudowa sys-

temu ciepłowniczego Nidzicy w 

celu zwiększenia jego efektywności 

oraz likwidacji niskiej emisji będzie 

prowadzona z wykorzystaniem 

unijnej dotacji z NFOŚiGW (w 

wysokości ponad 3,8 mln zł) przez 

Przedsiębiorstwo Usługowe Go-

spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Nidzicy. Zakończenie realizacji 

projektu przewidziano na 31 

stycznia 2021 r. Umowę podpisał 

Wiceprezes Zarządu PUGK Nidzi-

ca Paweł Łazicki. Inwestycja zakła-

da wybudowanie niemal 3 km sieci 

cieplnej oraz 19 indywidualnych 

węzłów cieplnych. Nadrzędnym 

celem projektu jest wdrażanie kra-

jowej polityki energetycznej w 

zakresie oszczędności w wykorzy-

staniu energii cieplnej na szczeblu 

gminy. Przewidywany roczny spa-

dek emisji gazów cieplarnianych to 

1 025,03 tony równoważnika CO2/

rok. 

 

PEC w Płońsku 

Sp. z o.o. 
 

      5,5 mln zł ze środków unijnych 

NFOŚiGW przekazał na projekt pn. 

Modernizacja i rozbudowa systemu 

ciepłowniczego Płońska – poprawa 

efektywności dystrybucji ciepła i 

likwidacja niskiej emisji. Umowę 

podpisał Prezes Zarządu PEC w 

Płońsku Sp. z o.o. Mariusz Mar-

czewski. Zadanie będzie prowadzo-

ne do końca października 2020 r. 

Wybudowane zostanie ok. 4,5 km 

sieci ciepłowniczej. Ponadto zain-

stalowanych będzie 156 indywidu-

alnych węzłów cieplnych. Plano-

wany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych ma wynieść 

1214,18 tony równoważnika CO2/

rok. 

 

MPGK w Krośnie 

Sp. z o. o. 
 

      Kwotą ponad 3 mln zł 

NFOŚiGW dofinansował projekt 

pn. Modernizacja systemu ciepłow-

niczego Miasta Krosna celem po-

prawy efektywności dystrybucji 

ciepła systemowego – etap: ul. Ar-

mii Krajowej, ul. Wojska Polskie-

go, ul. Grodzka i Piastowska. 

Umowę w tej sprawie podpisał 

Prezes Zarządu MPGK w Krośnie 

Sp. z o. o. Janusz Fic. W ramach 

projektu do końca 2020 r. zostanie 

zmodernizowana sieć ciepłownicza 

o długości 2,71 km. Szacowany 

roczny spadek emisji gazów cie-

plarnianych wyniesie 333,59 tony 

równoważnika CO2/rok. 

 

Miejskie Sieci Cieplne  

w Zduńskiej Woli 

Sp. z o. o. 
 

      Projekt pn. Zmniejszenia strat 

na przesyle i dystrybucji ciepła 

poprzez modernizację przesyłu 

ciepła w układzie kanałów ciepłow-

niczych na system rur preizolowa-

nych w Zduńskiej Woli. Budowa 

nowych przyłączy i węzłów do 

obiektów ogrzewanych piecami 

kaflowymi został wsparty dotacją z 

NFOŚiGW w wysokości 6,7mln 

zł . Umowę podpisał Prezes Zarzą-

du Miejskich Sieci Cieplnych w 

Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Andrzej 

Aleksandrowicz. Czas zrealizowa-

nia zadania zaplanowano do końca 

września 2020 r. Wybudowana 

zostanie w tym czasie sieć ciepłow-

nicza o długości ok. 1 km, a moder-

nizacja obejmie ok. 5 km już istnie-

jącej sieci. Powstanie też 6 węzłów 

cieplnych. Miejscowa sieć ciepłow-

nicza kanałowa ma już kilkadzie-

siąt lat i charakteryzuje się dużymi 

stratami przesyłu ciepła, co ma 

wpływ na zwiększenie emisji za-

nieczyszczeń w głównym źródle 

ciepła – Elektrociepłowni Zduńska 

Wola. Przewidywany w wyniku 

realizacji projektu roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych wy-

niesie 1 681,36 tony równoważnika 

CO2/rok. 

 

Przedsiębiorstwo 

Ciepłownicze 

Sp. z o.o. w Działdowie 
 

      Działanie pn. Modernizacja 

systemu ciepłowniczego Działdowa 

– poprawa efektywności przesyłu i 

dystrybucji ciepła zostanie podjęta 

przez Przedsiębiorstwo Ciepłowni-

cze Sp. z o.o. w Działdowie. Przed-

sięwzięcie otrzymało z NFOŚiGW 

ponad 8 mln zł unijnej dotacji. 

Umowę podpisał Prezes Zarządu 

PC Sp. z o.o. w Działdowie Sławo-

mir Grzegorz Karczewski. Jak 

przewiduje plan projektu, do końca 

2021 r. ma zostać wybudowana 

sieć ciepłownicza o długości 1 km. 

Zmodernizowany zostanie też już 

istniejący fragment na odcinku 

ponad 4 km. Równolegle  zbudo-

wane zostaną 42 węzły cieplne. 

Przewidywany roczny spadek emi-

sji gazów cieplarnianych ma wy-

nieść 3662,99 tony równoważnika 

CO2/rok. 

 

MPEC Sp. z o.o. 

w Mielcu 
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      Przedsięwzięcie pn. Poprawa 

efektywności dystrybucji ciepła w 

miejskim systemie ciepłowniczym 

miasta Mielca będzie realizowane 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Mielcu. 

      Umowę sygnował Prezes Za-

rządu mieleckiego MPEC Sp. z o. 

o. Wiesław Tyniec. Dofinansowa-

nie ze środków UE przekazane 

przez NFOŚiGW to ponad 5,3 mln 

zł. Rozwiązanie będzie wprowa-

dzane do połowy września 2021 r. 

Celem jest zbudowanie sieci cie-

płowniczej o długości ponad 4 km i 

przyłączy przy ulicach. Modrze-

jewskiej, Kwiatkowskiego, Drze-

wieckiego, Pisarka, Wojsławskiej, 

Bajana, Jagiellończyka, Żerom-

skiego, Tryniarskiej i al. Ducha 

Św. Zlikwidowane zostaną węzły 

grupowe, inwestycja obejmie także 

18 indywidualnych węzłów ciepl-

nych. Planowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych to 

810,58 tony równoważnika CO2/

rok. 

Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. 

      Dzięki unijnemu wsparciu w 

wysokości 3,4 mln zł projekt pn. 

Likwidacja węzłów grupowych w 

mieście Suwałki w celu poprawy 

efektywności dystrybucji ciepła 

podejmie tamtejsze przedsiębior-

stwo energetyki cieplnej. Umowę 

podpisał Prezes Zarządu PEC w 

Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusz Sza-

ciło. Przedsięwzięcie potrwa do 

końca 2020 r. Wybudowane zosta-

nie ponad 2 km sieci ciepłowniczej 

oraz 49 indywidulanych węzłów 

cieplnych, przy czym zlikwidowa-

ne zostaną węzły grupowe. Szaco-

wany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych ma wynieść 504,79 

tony równoważnika CO2/rok.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

Warszawa 

 

 

      Zakończyła  się  w  rodzinnych 

ogrodach działkowych Okręgu Po-

znańskiego kampania sprawozdaw-

czo-wyborcza.  Działkowcy z  291 

ogrodów działkowych Okręgu pod-

sumowali ostatni rok oraz 4 letnią 

kadencję.  Podobnie jak w latach 

poprzednich w zebraniach uczestni-

czyło  średnio  25%  działkowców. 

Szkoda, że tylko tylu, bo na zebra-

niach zapadały najważniejsze decy-

zje dotyczące działalności ogrodu, 

w tym decyzje finansowe. Ci, któ-

rzy pozostali w domu nie powinni 

narzekać,  że  uchwalono  plany  i 

opłaty ogrodowe, które im nie od-

powiadają. Warto było uczestniczyć 

w zebraniach tym bardziej,  że w 

tym roku nie tylko oceniano ostatni 

rok, ale także całą kadencję 2015 -

2018 oraz wybierano nowe zarządy, 

komisje rewizyjne i delegatów na 

Zjazd  Okręgowy.  Jaki  to  był  w 

ogrodach rok?  

      Można powiedzieć, że dobry dla 

większości  ogrodów.  Wykonano 

zaplanowane zadania inwestycyjne 

i remontowe, zorganizowano impre-

zy  integracyjne:  Dzień  Dziecka, 

Dzień  Dzialkowca,  obchodzono 

jubileusze  ogrodów.   Większość 

ogrodów zakończyła  rok  2018  z 

dodatnim  wynikiem  finansowym. 

Ogrody stawały się  piękniejsze  i 

bardziej  ekologiczne.  Stawały się 

też bardziej otwarte dla społeczeń-

stwa. Było to możliwe w wyniku 

dalszej rozbudowy urządzeń rekrea-

 

Czas na 

Okręgowy Zjazd Delegatów 
 

 

Dr inż. Zdzisław Śliwa 

      Ukończył Wydział Chemii i 

Fizyki Technicznej w Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warsza-

wie uzyskując tytuł mgr inż. chemi-

ka.  

      Przez ponad 30 lat był wykła-

dowcą,  a po obronie pracy doktor-

skiej adiunktem, następnie szefem 

Wydziału Naukowo-Badawczego  i 

dyrektorem Instytutu Nauk Podsta-

wowych w poznańskiej uczelni 

wojskowej.  

      Obecnie prowadzi wykłady w 

Wyższej Szkole Logistyki i w Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Po-

znaniu.  

      Jego pasją stały się ogrody 

działkowe, gdzie od ponad 20 lat 

kieruje Rodzinnym Ogrodem 

Działkowym im. 2 Armii WP w 

Poznaniu, który dwukrotnie został 

laureatem ogólnopolskiego konkur-

su „Rodzinny Ogród Działkowy 

Roku”.  

      Od 2009 r. pełni funkcję preze-

sa Okręgowego Zarządu PZD w 

Poznaniu, a w 2015r. Zjazd Dele-

gatów Polskiego Związku Dział-

kowców powierzył mu funkcję 

wiceprezesa PZD. 

(dop.red.) 



 

      PKP Intercity rozszerza obecną 

umowę na zakup 55 nowoczesnych 

wagonów, którą podpisało w lutym 

2018  roku  z  Fabryką  Pojazdów 

Szynowych H. Cegielski w Pozna-

niu. Wartość kontraktu po zamó-

wieniu  dodatkowych  26  nowych 

wagonów wzrosła do 697,3 mln zł. 

Umowa jest jednym z elementów 

największego  programu  inwesty-

cyjnego w historii PKP Intercity. 

      Pragniemy zapewnić  Polakom 

podróże koleją komfortową, punk-

tualną i bezpieczną. Każda kolejna 

podpisana i realizowana umowa na 

nowy tabor lub jego modernizację 

pozwala  podnosić  jakość  usług 

oferowanych przez PKP Intercity. 

Dotychczas  przewoźnik  zawarł 

umowy z polskimi producentami na 

realizację zadań inwestycyjnych w 

ramach strategii taborowej na kwo-

tę blisko 3 mld zł. Dziesiątki milio-

nów pasażerów, którzy rokrocznie 

podróżują pociągami przewoźnika 

są dowodem na to, że polska kolej 

podąża właściwym torem – powie-

dział  minister  infrastruktury  An-

drzej Adamczyk. 

      W nowych wagonach pasażero-

wie skorzystają z wygodnych foteli, 

klimatyzacji,  systemu  informacji 

pasażerskiej oraz toalet z zamknię-

tym obiegiem. Każde miejsce bę-

dzie miało dostęp do gniazdka elek-

trycznego  oraz  indywidualne 

oświetlenie. Ponadto zostaną zain-

stalowane  wzmacniacze  sygnału 

sieci komórkowych oraz urządzenia 

do  bezprzewodowego  Internetu. 

Wagony te będą dostosowane do 

prędkości 200 km/h. 

      Dodatkowe wagony będą dopa-

sowane do potrzeb różnych grup 

pasażerów. Do PKP Intercity trafią 

dwa wagony przedziałowe pierw-

szej klasy, dziewięć wagonów prze-

działowych  i  dziewięć  wagonów 

bezprzedziałowych  drugiej  klasy, 

trzy wagony bezprzedziałowe dru-

giej klasy, z których każdy wyposa-

żony będzie w osiem wieszaków na 

rowery oraz trzy wagony przedzia-

łowe drugiej klasy, z których każdy 

przystosowany będzie do przewozu 

osób niepełnosprawnych. 

 

Będą kolejne nowe wagony 

PKP Intercity 
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cyjnych  i wypoczynkowych. Ogro-

dy otwarte wyposażone są w kawia-

renki, place zabaw, urządzenia re-

kreacyjne.  Są  też  bezpieczne,  bo 

objęte  monitoringiem elektronicz-

nym, dobrze oświetlone nocą.  

      Te wszystkie unowocześnienia 

ogrodowe były możliwe nie tylko 

dzięki zaangażowaniu finansowym 

samych  działkowców,  ale  także 

dzięki  wydanej  pomocy samorzą-

dów, które przekazywały znaczne 

środki  na  ogrodowe  inwestycje.  

Stało się to możliwe dzięki ustawie 

o  rodzinnych  ogrodach  działko-

wych, która treścią art. 17 umożli-

wia  prezydentom,  burmistrzom  i 

wójtom  przekazywanie  środków 

budżetowych na ogrodowe inwesty-

cje. Warto podkreślić, że z pomocy 

udzielanej przez samorządy korzy-

sta  coraz  więcej  ogrodów.   W 

2018r. dotacje dla ogrodów, z któ-

rych skorzystały 33 ogrody, wynio-

sły 665 tys.  zł.   Dobry przykład 

dało Miasto Poznań, którego samo-

rząd przyznał w 2018r. na dotacje 

dla ogrodów 250 tys. zł i 500 tys. zł 

w 2019r. W ślad za Poznaniem po-

szły kolejne samorządy pomagając 

ogrodom z ich terenu. Część pozy-

skanych  w  ten  sposób  pieniędzy 

wykorzystano na budowę biur za-

rządów i ogrodowych świetlic. To 

zadanie  traktowano  priorytetowo, 

bo posiadanie biura gwarantowało 

poprawę  warunków  zarządzania 

ogrodem i bezpieczeństwo danych 

osobowych działkowców, wymaga-

ne  przez  przepisy RODO.  Polski 

Związek  Działkowców wspomaga 

inwestujące ogrody swoimi środka-

mi zgromadzonymi na funduszach 

rozwoju. Okręg wsparł ogrody do-

tacjami w wysokości 60 tys. zł, a z 

pożyczek udzielanych przez Zarząd 

Krajowy  z funduszu samopomoco-

wego skorzystało 8 ROD na łączną 

kwotę 771 000 zł. 

      Generalnie walne zebrania dział-

kowców pozytywnie oceniły działal-

ność swoich zarządów udzielając im 

absolutorium. W wyniku dokonanych 

wyborów do zarządów ogrodów po-

wołano wielu nowych działkowców. 

W krótkim czasie będą oni musieli 

poznać szereg przepisów prawnych i 

objąć ster rządów  w ogrodach. Po-

mocy w tym udzieli im Okręg orga-

nizując jeszcze w czerwcu pierwsze 

narady szkoleniowe. 

      Ogrody zakończyły swoją kam-

panię wybierając także delegatów 

na  Okręgowy  Zjazd  Delegatów. 

Teraz czas na odbycie Zjazdu. Za-

planowano  jego  przeprowadzenie 

na 15 czerwca br. Weźmie w nim 

udział ponad 300 delegatów wybra-

nych w ogrodach. Delegaci spoty-

kali się już na spotkaniach przed-

zjazdowych  w  swoich  kolegiach 

prezesów. Rada Okręgowa przygo-

towała  obszerne  sprawozdanie  ze 

swojej działalności i przygotowała 

Program  Działania  na  kadencję 

2019 - 2022.  

      W Programie zapisano podsta-

wowe kierunki działalności Okręgu, 

gwarantujące dalszy rozwój ogrod-

nictwa działkowego w Wielkopol-

sce. Okręgowy Zjazd wybierze tak-

że nową Okręgową Radę, Okręgo-

wą  Komisję  Rewizyjną  oraz  17 

delegatów na Krajowy Zjazd Dele-

gatów PZD. Należy oczekiwać, że 

Zjazd Okręgowy przyniesie  nowe 

impulsy do działania także w ro-

dzinnych  ogrodach  działkowych, 

które zaowocują lepszymi warunka-

mi do wypoczynku. 

 

dr Zdzisław Śliwa 

prezes Okręgu w Poznaniu 
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      Nieustannie  podnosimy  kom-

fort podróżowania naszymi pocią-

gami, jak również inwestujemy w 

lepsze dopasowanie naszego taboru 

do potrzeb różnych grup pasaże-

rów. Dlatego też podjęliśmy decy-

zję o zakupie dodatkowych nowo-

czesnych wagonów, w których po-

dróżni będą mogli korzystać z licz-

nych udogodnień – powiedział pre-

zes zarządu PKP Intercity Marek 

Chraniuk. 

      Z  nowoczesnych  wagonów 

podróżni będą mogli korzystać w 

pociągach Express InterCity (EIC) 

na trasach:  

1/. Warszawa – Kraków.  

2/. Zakopane – Gdynia.  

3/.  Kołobrzeg/Gdynia  –  Bielsko-

Biała.  

4/. Kołobrzeg/Gdynia – Warszawa. 

5/. Warszawa – Zielona Góra- War-

szawa.  

6/.  Warszawa - Szczecin –  War-

szaw. 

7/. Warszawa – Berlin – Warszawa. 

8/. Gdynia – Berlin – Gdynia. 

9/. Kraków – Berlin – Kraków.  

10/. Gdynia/Warszawa – Wiedeń – 

Warszawa/Gdynia. 

      81 nowych wagonów trafi do 

PKP Intercity do lutego 2022 r., a 

pierwsze z nich już w przyszłym 

roku. Po upływie 24 miesięcy od 

odbioru wagonów FPS H. Cegielski 

jest  zobowiązana  do  wykonania 

przeglądów na  trzecim  poziomie 

utrzymania. 

      PKP Intercity realizuje obecnie 

największy program inwestycyjny 

w historii spółki „PKP Intercity – 

Kolej Dużych Inwestycji”, którego 

celem jest m.in. zakup i moderniza-

cja taboru oraz dalsze podnoszenie 

komfortu podróży. Na zakup no-

wych wagonów i lokomotyw oraz 

modernizację taboru już posiadane-

go,  a  także  na  stacje  postojowe, 

PKP Intercity przeznaczy do 2023 

roku około 7 mld zł. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-

nej organizuje kolejne szkolenie, 

tym razem z zakresu przygoto-

wania wniosku dotyczącego 

wsparcia dla innowacyjnych 

technologii środowiskowych. 

      Warunki naboru, kryteria oceny 

i kwalifikowalności kosztów oraz 

wypełniania wniosku w ramach 

programu priorytetowego Wsparcie 

dla Innowacji sprzyjających zaso-

booszczędnej i niskoemisyjnej go-

spodarce – to tematy bezpłatnego 

szkolenia, na które 17 czerwca br. 

zaprasza Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

      Spotkanie dla potencjalnych 

beneficjentów obydwóch części 

programu NFOŚiGW – Część 1) 

Sokół – wdrożenie innowacyjnych 

technologii środowiskowych oraz 

Część 2) Popularyzacja technologii 

zweryfikowanych w ramach Syste-

mu Weryfikacji Technologii Środo-

wiskowych ETV – odbędzie się w 

siedzibie Narodowego Funduszu w 

Warszawie (ul. Konstruktorska 3a). 

Zainteresowani szkoleniem, powin-

ni zgłosić się za pomocą formularza 

dostępnego na stronie internetowej 

Narodowego Funduszu: http://

www.nfosigw.gov.pl/formularze/

formularz-szkoleniowy---sokol-i-

etv/. 

      Nabór do programu Sokół – 

wdrożenie innowacyjnych technolo-

gii środowiskowych trwa do 31 

sierpnia 2019 r. Dofinansowanie 

przeznaczone jest na realizację 

przedsięwzięć innowacyjnych na 

skalę krajową, które charakteryzują 

się korzyściami dla środowiska 

naturalnego. Projekty muszą być 

zgodne z KIS-ami, czyli zidentyfi-

kowanymi priorytetami gospodar-

czymi wspierającymi badania, roz-

wój technologiczny i innowacje, 

przyjętymi przez Radę Ministrów. 

W obecnym naborze dofinansowa-

nie NFOŚiGW może być udzielone 

w formie dotacji, pożyczki lub do-

tacji i pożyczki łącznie w przypad-

ku aplikowania w fazie badawczo-

rozwojowej oraz w formie pożycz-

ki w przypadku aplikowania na 

przebadane, dojrzałe rozwiązania w 

fazie wdrożeniowej. NFOŚiGW 

oferuje pożyczki na warunkach 

preferencyjnych lub rynkowych. 

Wnioskodawcy muszą zaliczać się 

do grona przedsiębiorców. 

      W przypadku programu Popu-

laryzacja technologii zweryfikowa-

nych w ramach Systemu Weryfika-

cji Technologii Środowiskowych 

ETV nabór wniosków odbywa się w 

trybie ciągłym, a dofinansowanie 

będzie udzielane w formie dotacji. 

Beneficjentami programu mogą być 

przedsiębiorcy, którzy uzyskali 

Świadectwo Weryfikacji Technolo-

gii Środowiskowych ETV. Dofi-

nansowane będą projekty polegają-

ce na przeprowadzeniu u benefi-

cjenta działań prowadzących do 

zweryfikowania, w ramach systemu 

Weryfikacji Technologii Środowi-

skowych ETV, posiadanych lub 

nabywanych innowacyjnych tech-

nologii środowiskowych. Realizo-

wane przedsięwzięcia muszą w 

sposób bezpośredni wiązać się z: 

weryfikacją i opracowaniem nie-

zbędnej dokumentacji weryfikacyj-

nej oraz ewentualnymi niezbędny-

mi dodatkowymi badaniami weryfi-

kowanej technologii na potrzeby 

uzyskania danych do potwierdzenia 

efektu działania. 

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy stronę internetową o 

szczegółach naboru: 

 http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/

wsparcie-dla-innowacji-

sprzyjajacych2/ 

 

Sławomir Kmiecik 

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 

Warszawa  

 

Szkolenie w 

NFOŚiGW 

http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkoleniowy---sokol-i-etv/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkoleniowy---sokol-i-etv/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkoleniowy---sokol-i-etv/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-szkoleniowy---sokol-i-etv/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
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Niesamowite atrakcje 

podczas Święta Szkoły i Nauki 

w SP2 

 

      Dla organizatorów imprez pod 

chmurką - dobra pogoda to jeden z 

warunków powodzenia przedsię-

wzięcia. Nam się udało! Pogoda 

dopisała, choć dzień wcześniej za-

nosiło się na straszną ulewę. Popo-

łudnie 24 maja było w SP2 wypeł-

nione atrakcjami dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych - każdy mógł 

znaleźć coś ciekawego. Na tego-

roczne Święto Szkoły, które przy-

brało formę festiwalu naukowego, 

przybyło wiele osób. Z pewnością 

teren wokół Dwójki był tego dnia 

najbardziej obleganym miejscem w 

Szamotułach. 

      Z radością podejmowaliśmy 

przybyłych gości, których serdecz-

nie powitała Dyrektor Szkoły Mał-

gorzata Jagiełłowicz. Swoją obec-

nością zaszczycili nas m.in. w imie-

niu Starosty Powiatu Szamotulskie-

go - Członek Zarządu Powiatu Sza-

motulskiego , w imieniu Burmistrza 

Miasta i Gminy Szamotuły - Sekre-

tarz Urzędu Miasta i Gminy Sza-

motuły, Przewodniczący Rady Mia-

sta i Gminy Szamotuły,  Przewod-

nicząca Komisji Oświaty, Kultury i 

Sportu, Radny Miasta i Gminy Sza-

motuły, Dyrektor Firmy ADM, 

Dyrektor Centrum Usług Wspól-

nych w Szamotułach, Dyrektor Sza-

motulskiego Ośrodka Kultury , Dy-

rektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Nie zawiedli też emerytowani nau-

czyciele oraz przedstawiciele Stra-

ży Miejskiej, których obecność 

sprawiała, że wszyscy czuli się bez-

piecznie. 

      Na odświętnie udekorowanym 

boisku i w przylegającym do szkoły 

parku pojawiły się wystawy prac 

dziecięcych oraz mnóstwo stano-

wisk, na których można było bawić 

się w chemików, konstruktorów, 

paleontologów oraz poszukiwaczy 

złota, poznawać tajniki życia owa-

dów, doświadczać własności masy 

newtonowskiej i ciekłego azotu, 

robić ogromne bańki mydlane, eks-

perymentować oraz sprawdzać spe-

cyfikę różnych materiałów i pro-

duktów żywnościowych, ekspery-

mentować ze słowem za pomocą 

gier i loteryjek, dowiedzieć się spo-

ro o historii i modelarstwie, podzi-

wiać precyzyjnie wykonane modele 

okrętów wojennych oraz samolo-

tów, oddać się twórczym działa-

niom plastycznym, m.in. farbować 

bibułką i techniką batiku, wykonać 

ozdoby na Dzień Matki za pomocą 

decoupage  i oczywiście spróbować 

swych sił na scenie w muzycznym i 

tanecznym Hyde Parku, gdzie 

z  gitarą czekał na chętnych do 

śpiewania pan Artur Hoffmann. Na 

LISTY 
 

      Publikowane listy Czy-

telników oznaczają poglądy 

wyrażane przez ich autorów. 

Redakcja nie ponosi  odpo-

wiedzialności za treść listów. 

Listy nie spełniające przyję-

tych norm społecznych i 

prawnych nie będą publiko-

wane.  

(dop.red.) 

Uczestnicy Święta Szkoły, w tle nowy baner szkoły: "Otwórzmy się na świat i ludzi".  

http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/niesamowite-atrakcje-podczas-swieta-szkoly-i-nauki-w-sp2/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/niesamowite-atrakcje-podczas-swieta-szkoly-i-nauki-w-sp2/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/niesamowite-atrakcje-podczas-swieta-szkoly-i-nauki-w-sp2/
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Zwycięska praca w Konkursie Młodych Naukowców - 

gokard wykonany przez Kordiana Fritscha i jego tatę z 

pomocą Tomka Sality i Michasi Kasienczar. 

Dyrektor SP-2 Małgorzata Jagiełłowicz wręcza nagrody uczniom.  
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Laboratorium chemiczne - wybuchowe doświadczenia w wykonaniu Tomasza Manszewskiego - firma Volleylab. 

Zespół UKS Dwójka - układ akrobatyczno - taneczny .  



str. 70               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 06 (82) Wieści Światowe 01 czerwca 2019 r. 

boisku co kilkanaście minut wpro-

wadzała swoje kolejne formacje 

taneczne pani Joanna Tuszyńska. 

Wystąpiły też maluchy z zespołu 

Monsters i Hajdasz. Dla niezmordo-

wanych miłośników zabaw spraw-

nościowych w parku był zorganizo-

wany tor przeszkód. 

      Niestrudzeni nauczyciele, 

oprócz różnorodnych warsztatów i 

stoisk, w dniach poprzedzających 

imprezę oraz w czasie jej trwania 

zorganizowali szereg konkursów. 

Ich rozstrzygnięcie miało miejsce 

podczas Święta Szkoły. Jednym z 

nich był Konkurs Młodych Nau-

kowców, na który dzieci  wraz z 

rodzicami konstruowały prototypy 

różnych urządzeń i modeli.  Zwy-

cięski wynalazek młodych kon-

struktorów to gokart, który wykonał 

wraz ze swym tatą Kordian Fritsch 

oraz Tomasz Salita i Michalina Ka-

sienczar - uczniowie klasy IVb. 

Pojazdem można jeździć, a Kordian 

potrafi sam go uruchomić, a nawet 

naprawić. Drugie miejsce zajęło 

hudrauliczne ramię robota, którego 

autorem jest Krzysztof Wojczuk i 

jego tata (należy wspomnieć, że to 

ramię rzeczywiście działa!), a trze-

cie miejsce to ruchomy model czą-

steczki berylu - dzieło Antoniego 

Pietrzaka - ucznia klasy 7s. 

Inny drużynowy konkurs to dyktan-

do rodzinne o tytuł 

"Bezbłędnej Rodzinki", nad 

którym patronat objęło Stowa-

rzyszenie Języka Polskiego. 

Polegał on na wykonaniu sze-

regu zabawnych zadań orto-

graficznych. Biorący w nim 

udział rodzice przyznali, że 

mimo wysokiego poziomu 

trudności i ortograficznych 

pułapek, to była świetna zaba-

wa. Pierwsze miejsce przyzna-

no rodzince Kulików, drugie 

zajęła Emilka Woga ze swoją 

mamą, a trzecie Kasia i Kor-

nelia Spychała. Gratulujemy i 

dziękujemy za aktywne 

uczestnictwo w pikniku. Od-

były się też Mistrzostwa Szko-

ły w Szachach, najwyższe 

trofeum odebrał Jakub Bar-

win. Pani dyrektor Małgorzata 

Jagiełłowicz wręczyła rów-

nież nagrody dla dzieci, które 

zostały laureatami konkursu 

plastycznego: "Maria Konop-

nicka i bohaterowie jej utworów". 

      Ale to nie wszystkie atrak-

cje! Nie zabrakło dmuchańców, 

które zapewniła firma Garden Party 

& Event's Michał Spychała. Każdy 

mógł sobie zrobić pamiątkowe zdję-

cie w fotobudce, która niezmiennie 

przyciąga liczne grono fanów foto-

graficznych pamiątek. Równie du-

żym powodzeniem cieszyły się ba-

lonowe zwierzaki wykonywane z 

niezwykłą sprawnością przez Dawi-

da Łuczaka. Zapierające dech w 

piersiach chemiczne doświadczenia 

odbyły się za sprawą firm: Volley-

lab - Tomasz Manszewski i Labora-

ki, warsztaty z automatyki i roboty-

ki przeprowadził zespół młodych 

naukowców z Centrum Nauki w 

Poznaniu, a także fundacji Czas 

Programistów. Dzięki Kurkowemu 

Bractwu Strzeleckiemu na boisku 

zaistniała mini strzelnica, więc każ-

dy mógł sprawdzić, czy ma celne 

oko i pewną dłoń. Na wypadek nie-

oczekiwanej zmiany pogody radny 

Gminy Rokietnica pan Ryszard 

Lubka udostępnił namioty pikniko-

we. 

      Rada Rodziców włączyła się do 

organizacji imprezy, zadbała o to, 

by sowicie nagrodzić laureatów. 

Zdobywcy pierwszych miejsc kon-

kursów rodzinnych wybiorą się na 

pizzę - vouchery ufundowała firma 

MOKAR. Hojnie szkołę wsparło 

Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta 

i Gminy w Szamotułach, Bank 

Spółdzielczy w Dusznikach, Cen-

trum Sportu w Szamotu-

łach.  Ogromnym wsparciem dla 

organizatorów była pomoc Szamo-

tulskiego Ośrodka Kultury, któremu 

mamy wiele do zawdzięczenia - 

nagłośnienie, wydrukowanie plaka-

tów i zaproszeń, przygotowanie 

stoiska z "niepowtarzalną kartką", 

którym zawiadywała pani Milena 

Kolat – Rzepecka oraz przybycie na 

nasze spotkanie prowadzącego im-

prezę - Piotra Witonia. Jego gabloty 

z owadami i kości dinozaura zrobiły 

na maluchach ogromne wrażenie. 

Przezabawny i bezpośredni kontakt 

z uczestnikami festynu sprawił, że 

na boisku w SP2 zapanowała weso-

ła, pogodna atmosfera, a społecz-

ność Dwójki poczuła ze sobą więk-

szą więź. 

      Serdecznie Państwu - naszym 

drogim sprzymierzeńcom i darczyń-

com dziękujemy! 

      Dziękujemy nauczycielom, pra-

cownikom szkoły i rodzicom, któ-

rzy z wielkim zaangażowaniem 

urządzali stoiska, dekorowali boi-

sko, piekli ciasto, przygotowywa-

li dla dzieci stroje i wreszcie dopro-

wadzili wszystko do porządku po 

zakończeniu imprezy. Słowa po-

chwały i uznania należą się dzie-

ciom i młodzieży, dla których to 

święto było zorganizowane. Z dumą 

obserwowaliśmy, jak się bawią oraz 

uczestniczą w przygotowanych 

warsztatach i konkursach, a po za-

kończeniu wspólnymi siłami po-

rządkują cały teren. Wśród grona 

wspaniałych młodych ludzi chciała-

bym wyróżnić Szymona Oszmałka, 

który do końca z wielkim zaangażo-

waniem pracował i jako ostatni spo-

śród uczniów opuścił dziedziniec 

szkoły. 

      Serdecznie dziękujemy i zapra-

szamy na kolejne plenerowe spotka-

nia. Już myślimy o jesiennym pikni-

ku, który najprawdopodobniej odbę-

dzie się we wrześniu - być może, 

jak przystało szkole z oddziałami 

sportowymi, spędzimy go na spor-

towo! 

 

Maria Tomkowiak 

- koordynator imprezy 

. Muzyczny Hyde Park - każdy mógł za-

śpiewać, akompaniamentem zapewniał 

Artur Hoffmann.  
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SP2 

SZKOŁĄ MŁODYCH 

PATRIOTÓW 
 

      Z ogromną radością informuje-

my, że Szkoła Podstawowa nr 2 z 

Oddziałami Sportowymi im. Marii 

Konopnickiej w Szamotułach otrzy-

mała cenny tytuł SZKOŁA MŁO-

DYCH PATRIOTÓW. 

      Do 20 maja 2019r. uczniowie 

wykonywali następujące zadania 

przewidziane regulaminem konkur-

su: Szkoła młodych patrio-

tów, którego organizatorem jest 

Studium Prawa Europejskiego z 

siedzibą w Warszawie. Cel projektu 

zakładał uświadomienie młodym 

ludziom, na czym polega współcze-

sny, mądry i odpowiedzialny patrio-

tyzm. Podejmowane zadania po-

zwalały poznać nie tylko sylwetki i 

czyny polskich bohaterów, ale prze-

de wszystkim znaleźć odpowiedzi 

na pytania o wartości, na jakich 

dzisiaj powinno budować się posta-

wy patriotyczne. 

      Wszystkie zadania zrealizowane 

przez naszą szkołę były oceniane 

przez jury projektu. Za każde podję-

te działanie uzyskaliśmy maksymal-

ną ilość punktów – 10/10. Nagrodą 

za stuprocentowe wykonanie zadań 

projektowych jest otrzymany certy-

fikat. 

Zadanie 1. Przeprowadzenie kon-

wersatoriów pt. „Patriotyzm na co 

dzień. Co dla mnie oznacza bycie 

patriotą”. 

Jedno z konwersatoriów odbyło się 

podczas rajdu rowerowego 

„Szlakiem walk powstańczych”, 

które pozwoliło uczniom zgroma-

dzić wiedzę historyczną dotyczącą 

walk o niepodległość ojczyzny oraz 

spojrzeć na patriotyzm z dzisiejszej 

perspektywy. Odbyły się również 

konwersatoria przeprowadzone 

podczas lekcji wychowawczych, 

podczas konferencji zorganizowa-

nej w ramach Rodzinnego Pikniku z 

Biało – Czerwoną oraz Urodzin 

Niepodległej – imprezy zorganizo-

wanej z okazji Święta 11 listopada. 

Uczniowie zastanawiali się, co dla 

nich oznacza bycie patriotą i jak to 

się przejawia w codziennym ży-

ciu.  Ważnym elementem w realiza-

cji tego zadania były rozmowy ze 

znawcami tematyki wojennej i po-

wstańczej, a także bohaterami tych 

historycznych wydarzeń. 

Zadanie 2. Przygotowanie plakatu 

„100. rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości”.  

Podczas zajęć plastycznych wyko-

nywano plakaty poświęcone 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości – wyróżniona praca 

plastyczna stała się elementem gra-

ficznym logo szkolnego projektu 

BARDZO MŁODY PATRIOTA, 

znalazła się również w tle plakatu 

reklamującego Rodzinny Piknik z 

Biało – Czerwoną oraz dyplomów 

organizowanych przez szkołę kon-

kursów. 

Z najmłodszymi uczniami zorgani-

zowano zajęcia czytelnicze i pla-

styczne. Dzieci poprzez zabawę i 

przygodę z książkami poświęcony-

mi Polsce poznawały ojczyznę, a 

Certyfikat: Szkoła Młodych Patriotów. 

http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/sp2-szkola-mlodych-patriotow/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/sp2-szkola-mlodych-patriotow/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/sp2-szkola-mlodych-patriotow/
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Konwersatorium podczas rajdu do Lusowa.  

Dziecięce wizje patriotyzmu na wspólnym plakacie.  
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Laureaci Powiatowego Konkursu 

o Powstaniu Wielkopolskim. 

Wicedyrektor Sławomir Dyzert wręcza nagrody 

laureatom konkursu recytatorskiego. 
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Laureaci VI Powiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. 

Tworzenie Kodeksu Postaw Patriotycznych w kl. VIIa. 
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następnie przedstawiały swoje wi-

zje patriotyzmu na wspólnym pla-

kacie techniką collage. W zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarkę 

Ewelinę Budych uczestniczyły rów-

nież gimnazjalistki, które zachęcały 

dzieci do wspólnej pracy.  

Zadanie 3. Przeprowadzenie sonda-

żu nt. postaw patriotycznych oraz 

roli patriotyzmu lokalnego. 

Badania sondażowe odbyły się 

dwukrotnie – pilotażowe, przepro-

wadzone na początku stycznia 2018 

r. oraz sprawdzające – zorganizo-

wane pod koniec listopada. Miały 

one na celu sprawdzenie, czy pro-

wadzone przez szkołę działania 

oraz kampanie społeczne powodują 

zmiany postawach i poglądach Po-

laków.  

  

Zadanie 4. Przeprowadzenie ogól-

noszkolnego konkursu wiedzy pt. 

„Historia Polski a patriotyzm”.  

Odbyły się dwa konkursy historycz-

ne: 

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o 

Powstaniu Wielkopolskim – nasza 

szkoła była organizatorem 

- Ogólnoszkolny konkurs wiedzy 

pt. „Historia Polski a patrio-

tyzm”. 
Opracowano regulamin Powiatowe-

go Konkursu Wiedzy o Powstaniu 

Wielkopolskim. 

 

Konkurs wiedzy: „Historia Polski a 

patriotyzm” polegał na napisaniu 

prac konkursowych, które w opiso-

wy sposób przedstawiają najważ-

niejsze wydarzenia z historii Polski 

i przejawy patriotyzmu Polaków. W 

realizacji tego zadania pomogły 

uczniom działania prowadzone w 

ramach koła WSPAK 

(Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Armii Krajowej). Pozwo-

liły one lepiej poznać szereg waż-

nych epizodów z okresu zaborów, 

powstań narodowo – wyzwoleń-

czych oraz I i II wojny światowej. 

Zadanie 5. Zorganizowanie ogól-

noszkolnego konkursu recytator-

skiego o tematyce patriotycznej.  

Konkurs Recytatorski „A to Polska 

właśnie!” przeprowadzono w naszej 

szkole 7 listopada 2018 r. Uczestni-

czyli w nim uczniowie klas IV – 

VIII i gimnazjum.  

Zadanie 6. Zorganizowanie ogól-

noszkolnego konkursu pieśni pa-

triotycznych. 

Konkurs Pieśni Patriotycznych zor-

ganizowano w postaci eliminacji 

szkolnych do VI Powiatowego 

Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Jest 

to konkurs organizowany przez SP2 

w Szamotułach cyklicznie i stanowi 

wizytówkę naszej szkoły. Można 

obejrzeć linki do filmów zamiesz-

czonych na kanale YouTube do 

najlepszych wykonań pieśni patrio-

tycznych, które zostały zaprezento-

wane podczas tych konkursów, w 

tym uczniów SP2.  

Zadanie 7. Przygotowanie Kodeksu 

Postaw Patriotycznych. 

Pracę nad Kodeksem Postaw Patrio-

tycznych w SP2  rozpoczęto na 

początku roku szkolnego w ramach 

tygodnia obchodów 100. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskie-

go, kiedy to uczniowie dyskutowali 

na temat patriotyzmu, znaczenia 

tego słowa w obecnej rzeczywisto-

ści. Na uwagę zasługuje tabela 

opracowana podczas lekcji j. pol-

skiego, która pozwoliła usystematy-

zować wiedzę uczniów oraz doko-

nać wyboru najważniejszych we-

dług nich postaw patriotycznych 

kształtujących oblicze współczesne-

go patrioty. Punkty Kodeksu Po-

staw Patriotycznych opracowane 

przez uczniów kl. VIIa były konsul-

towane w innych klasach, a następ-

nie zostały wyeksponowane na ko-

rytarzu szkolnym. 

Zadanie 8. Motyw małej ojczyzny 

w literaturze – przygotowanie prac 

pisemnych. 

Realizacja zadania 8. wiązała się z 

organizacją konkursu literackiego 

na pracę pisemną: „Motyw małej 

ojczyzny w literaturze”. Na kon-

kurs wpłynęło 31 prac uczniów z 

klas VII - VIII i III gim. Uczniowie 

w swoich wypowiedziach uwzględ-

niali przede wszystkim utwory: 

"Pan Tadeusz" oraz "Chłopcy z 

Placu Broni". 

 

„ Współczesny patriota to przede 

wszystkim dobry obywatel –

 sumiennie i uczciwie wypełniający 

swoje obowiązki, dbający o środo-

wisko, posługujący się poprawną 

polszczyzną, znający i rozumiejący 

historię swojego kraju, człowiek 

wykształcony, otwarty i tolerancyj-

ny”. 

SP-2 

Konwersatorium podczas konferencji poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu. 

http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowy-konkurs-wiedzy-o-powstaniu-wielkopolskim/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowy-konkurs-wiedzy-o-powstaniu-wielkopolskim/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-powiatowy-konkurs-wiedzy-o-powstaniu-wielkopolskim/
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