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HUMOR
Młoda nauczycielka poszła przeprowadzić pierwszą lekcję z języka polskiego w szkole podstawowej.
Na wizytację pierwszej
lekcji poszedł dyrektor
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

odpowiedziała: Nieprawda. Jasiu, jak tak możesz,
bo dostaniesz dwójkę, że
nie potrafisz jeszcze czytać.
Zdenerwowany Jasiu
siadając odwrócił się i powiedział: A TY jak nie
wiesz, to nie podpowiadaj.
***
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Ciąg dalszy ze s.1
Od naszej korespondentki z Francji

przez osoby z dolegliwościami tarczycy. Również
osoby nie tolerujące znacznych ilości fruktanów, będących grupą oligosacharydów
(z ang. FOODMAPS), obecnych w niektórych warzywach i owocach odnoszą
korzyść ograniczając spożycie tych
produktów. Fruktany powodują
reakcje podobne do objawów nietolerancji glutenu, co może być mylnie interpretowane.
Jeśli zdecydujemy się kupić
owoce, pozostaje pytanie, które
wybrać spośród dostępnych w sklepach i na straganach? Ich minusem
numer jeden jest to, że zazwyczaj
pochodzą z upraw konwencjonalnych, dlatego zawierają pozostałości środków ochrony roślin. Czasem są to pozostałości kilku różnych insektycydów i środków grzybobójczych. Owoce i warzywa
mogące być najbardziej skażone
pestycydami to: czereśnie, winogrona, nektarynki, jabłka, truskawki, gruszki, brzoskwie, a nawet
jagody z upraw konwencjonalnych.

OWOCE NA ZDROWIE
W piramidzie zdrowego żywienia, obrazującej zasady prawidłowego żywienia, owoce wraz z warzywami zajmują fundamentalne
miejsce. Eksperci Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, a także
jedna z jej agencji, Międzynarodowe Centrum Badań nad Rakiem
(CIRC) opublikowali zalecenia w
zakresie żywienia, w których rekomendują ograniczenie spożycia
mięsa i wędlin oraz spożywanie
400 gram warzyw i owoców dziennie (nie licząc w tym ziemniaków),
ponieważ badania naukowe wykazały niezbicie ważną rolę żywności
roślinnej w obniżaniu ryzyka takich
problemów zdrowotnych, jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzy-

ca, otyłość i rak.
We Francji program edukacyjny dla obywateli rozpoczęto w
2002 r pod hasłem „5 porcji warzyw i owoców każdego dnia”.
Polskie Instytucje odpowiedzialne
za zdrowie publiczne patronują
programowi edukacyjnemu wprowadzonemu od kilku lat w szkołach, który ma na celu kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci
już
od
najmłodszych
lat.
https://5porcji.pl/
W wielu publikacjach dotyczących zbilansowanej diety znaleźć
można same pozytywne oceny produktów roślinnych, głównie warzyw. Do wyjątków zaliczane są
niektóre warzywa (warzywa kapustne spożywane na surowo) nie
polecane do częstego spożywania

Owoce agrestu na krzewie.
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Deser owocowy.

Owoce wiśni na drzewku.
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Inną niekorzystną konsekwencją produkcji konwencjonalnej,
wykorzystującej powszechnie chemizacje, jest obniżenie wartości
odżywczych produktów rolnych.
Badania wykazały, że produkty
organiczne zawierają znacznie więcej witamin, minerałów, mikroelementów i przeciwutleniaczy, ponieważ gleba, na której wyrosły jest
lepsza jakościowo. Rolnictwo ekologiczne
wyklucza
GMO
(genetycznie modyfikowane organizmy), które można rozróżnić po
etykietce, na której kody cyfrowe
zaczynają się od cyfry 8.
Dziś jednak jeszcze nie mamy
wszyscy dostępu do żywności roślinnej organicznej, gwarantującej
optymalne zdrowie na długie lata
życia, ze względu na wyższe ceny
takiej żywności i mniejszą podaż na
rynku. Sytuację tę zmienia szybki
rozwój rolnictwa ekologicznego
obserwowany na całym świecie. W
Europie prym wiodą: Włochy, Austria, Belgia, Holandia, Niemcy.
Rolnictwo ekologiczne, będące
domeną kilku zapaleńców w latach
70-80. XX wieku, dziś znajduje
coraz więcej zwolenników wśród
rolników francuskich. Dlatego z
wielkim optymizmem należy się
spodziewać w przyszłości poprawy
jakości żywności, której domagają
się konsumenci. Już dziś we Francji
można dostać w sklepach wiele
rodzajów owoców z produkcji ekologicznej, która dzięki specjalnym
metodom uzyskała plony nie skażone chemikaliami i bez śladu szkodników.
Jabłka to najczęściej spożywany owoce, gdyż są dostępne przez
wiele miesięcy. Istnieje wiele odmian jabłek, uzyskanych przez
krzyżowanie odmian, gdyż jabłoń
nie daje tej samej odmiany z nasion. Do tej pory udało się wyprodukować około pięć tysięcy odmian, lecz w handlu dostępnych
jest tylko kilka z nich, wyselekcjonowanych ze względu na produktywność, łatwość przechowywania
i transport.
We Francji niektóre odmiany
zachowano dla specyficznych celów, jak, np. do produkcji cydru
(alkoholowy napój pochodzący z
Normandii). Tylko w niewielkich

prywatnych sadach spotyka się
jeszcze stare odmiany cenione dla
ich zalet smakowych. Dla ochrony
tych starych odmian powstało nawet stowarzyszenie pod nazwą
Croqueurs
de
pommes
(=jabłkożercy) zrzeszające 63 stowarzyszenia lokalne, których misją
jest zachowanie przed zapomnieniem regionalnych odmian jabłek.
https://croqueurs-national.fr/
diaporama-europom-2018/1europom-2018/detail/4792019.html
Niezależnie od odmiany warto
jeść jabłka, gdyż według angielskiego powiedzonka jedno jabłko
dziennie trzyma lekarza z daleka
(„An apple a day keeps the doctor
away”). Ale oczywiście mówimy o
jabłkach z upraw ekologicznych, a
nie towarowych.
Wartości odżywcze jabłek to
przede wszystkim sole mineralne,
pektyny, błonnik oraz przeciwutleniacze - polifenole o działaniu przeciwzapalnym (np. kwercetyna
głównie w jabłkach o czerwonej
skórce). Dzisiejsze jabłka nie są
bogatym źródłem witaminy C, bo
np. jabłko Golden zawiera okolo 4
mg, zaś jabłko starej odmiany może
zawierać nawet 400 mg. Natomiast
znaleźć w nich można pewne ilości
witamin z grupy B. Surowych jabłek nie poleca się osobom cierpiącym na chorobę wrzodową żołądka.
Pieczenie lub gotowanie jabłek
usuwa tę niedogodność.
Jabłka powinno się jadać ze
skórką, która zawiera większość
cennych składników odżywczych.
Nie mniej jednak porada ta dotyczy
jabłek organicznych; ponieważ w
konwencjonalnych sadach jabłoniowych stosuje się rocznie kilkanaście oprysków pestycydami. Pozostałości pestycydów nie usuwa mycie owoców. Na skórkach jabłek
wykrywa się zwykle kilkadziesiąt
różnych pestycydów.
https://dziennikzachodni.pl/polskiejablka-wycofane-ze-sklepow8krotnie-przekroczyly-normepestycydow/ar/c8-14041279
https://www.ekonsument.pl/
a67128_jablko_pelne_chemii_czyli
_o_pestycydach_.html
https://dziennikbaltycki.pl/
naukowiec-na-tropie-
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pestycydowpraktycznie-kazdeprzebadane-przeze-mnie-jablkozawieralo-pozostalosci-pestycydow
-mowi/ar/13997631
http://organicmarket.pl/fakty-i-mity
-o-jablkach/
https://zdrowepasje.pl/content/
zatrute-jab%C5%82ka-w-polskichsklepachhttps
Bardzo lubianymi rodzimymi
owocami są też gruszki, zaś z owoców sezonowych: czereśnie, truskawki, śliwki.
Gruszki poleca się nie tyle ze
względu na bogactwo witamin,
gdyż zawierają ich niedużo, lecz ze
względu na błonnik i składniki mineralne, niektóre rzadko występujące, jak np. bor – ważny dla zdrowia
układu kostnego i układu hormonalnego (poleca się je zwłaszcza
dla kobiet po menopauzie).
Czereśnie dostępne są przez
krótki czas, a szkoda, gdyż mają
cenne właściwości. Zawierają dużo
cennych soli mineralnych i błonnika. Suszone ogonki czereśni są
surowcem leczniczym o działaniu
moczopędnym (podobnie jak owoc
czereśni). Sporo błonnika i witamin
z grupy B znajdziemy w śliwkach,
dostępnych przez wiele miesięcy w
roku w formie świeżej mrożonej i
suszonej.
Truskawka nie jest owocem z
punktu widzenia botaniki, lecz
owocem pozornym (rzekomym). W
rzeczywistości truskawka to rozrośnięte dno kwiatowe, a owocami są
małe orzeszki na jej powierzchni.
Poleca się jadać truskawki produkowane metodami ekologicznymi,
gdyż produkowane konwencjonalnie należą do owoców skażonych
środkami ochrony roślin, tym bardziej, że jest to owoc bardzo nietrwały, więc trudny do przechowywania i transportu. Bywa też, że
jakość truskawek zaskakuje przykrymi niespodziankami. https://
finanse.wp.pl/przekret-natruskawkach-kwitnie-pani-zzieleniaka-pokazala-jakhiszpanskie-owoce-staja-siepolskimi-6252398928173185a
Spożywanie
dwóch porcji
owoców dziennie (jedna porcja =
jedno jabłko lub jedna gruszka lub
filiżanka drobnych owoców) określa się jako wystarczające, aby
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Smoothie z owoców jagodowych.

Deser owocowy.

czerpać korzyści, których dostarczają.
https://ekodietetyk.pl/owoce-jesc-czynie-jesc Nawet pestki owoców są
jadalne, choć należy ograniczyć się
do niewielkich ilości (np. dla osoby
dorosłej dozwolona dawka to pestki
jednego jabłka, ale tylko 2-3 pestki
moreli).
Jednak w rzadkich przypadkach
jadanie owoców nie jest polecane.
Oprócz wielu zalet zdrowotnych takich jak witaminy, sole mineralne i
przeciwutleniacze, owoce zawierają
sporo cukrów: fruktozę, sacharozę,
sorbitol, itp. Z tego względu, nie każdy organizm może dobrze je znosić.
Jedzone w nadmiarze, zwłaszcza w
stanie surowym, mogą powodować u
niektórych osób, wykazujących nietolerancje na fruktozę lub sorbitol, nieprzyjemne reakcje ze strony układu
pokarmowego. Na taką nietolerancję
może wskazywać nagły przypływ
głodu po zjedzeniu na pusty żołądek,
np. jabłka, które zamiast zaspokoić
głód, działają wręcz przeciwnie, gdyż
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wpływają na duże wahania glukozy
we krwi. Pomocne może okazać się
wtedy zmniejszenie porcji owoców.
Jedzone w różnych formach: surowe,
gotowane, pieczone lub przecierane,
zawsze są smaczne i wspomagają
zdrowie, za wyjątkiem gotowych soków dostępnych w handlu, które nie
przynoszą żadnego pożytku zdrowotnego, ponieważ zawierają zbyt dużo
cukru, za to zbyt mało witamin i pozbawione są wartościowego błonnika.
Przyczyniają się do rozwoju chorób
metabolicznych, dlatego nie poleca
się ich do częstego spożywania, lecz
okazyjnie. Amerykańskie badania
wykazały, że również soki owocowe,
nawet bez dodatku cukru, spożywane
regularnie są szkodliwe dla zdrowia:
https://jamanetwork.com/journals/
jamanetworkopen/fullarticle/2733424
Jednakże to fruktoza krystaliczna
– w postaci syropu fruktozowego w
napojach dostępnych w handlu, to
substancja, której trzeba się wystrzegać, ponieważ często spożywana pro-
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wadzi do otyłości.
https://
heartstrong.wordpress.com/2009/04/23/
which-sugar-is-worse-%E2%80%93fructose-or-glucose/
Natomiast w przypadku konieczności skrupulatnego
ograniczania
cukru w diecie należałoby ograniczać
się do konsumpcji owoców o małej
zawartości cukru. Najczęściej wybieranym owocem w takim przypadku
jest grejpfrut. Jednak nie zawsze jest
to dobre rozwiązanie, bo grejpfrut
zawiera substancje (furanokumaryny)
blokujące enzym niezbędny do przyswajania leków, a w konsekwencji
podnoszące ich poziom w organizmie
i potęgujące wielokrotnie ich działanie. W skrajnych przypadkach mogą
doprowadzić nawet do zatrucia i do
śmierci osoby przyjmującej leki. Dlatego jadanie grejpfrutów i picie soku
z grejpfruta (oraz pomelo) stanowi
całkowite
przeciwskazanie
przy
przyjmowaniu
leków.
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Pancakes z owocami.

https://www.pocztazdrowia.pl/
artykuly/niebezpieczny-grejpfrut
https://ncez.pl/choroba-a-dieta/inne/
interakcje-skladnikow-grejpfruta-zlekami
Niestety wyciąg z pestek grejpfruta, tak skuteczny w zwalczaniu
różnego rodzaju infekcji, również nie
jest wskazany dla wielu chorych.
https://apteline.pl/artykuly/wyciag-zpestek-grejpfruta-5-zdrowotnychkorzysci/
Jak widać, owoce mogą mieć
niebagatelny wpływ na ludzki organizm. Choć w niektórych przypadkach istnieją przeciwskazania do ich
spożywania, to większość osób odnosi korzyść jedząc owoce.
Oprócz działania wzmacniającego i regulującego pracę organizmu,
owoce posiadają również właściwości wspomagające terapie lecznicze
lub wręcz właściwości terapeutyczne. Tak jest w przypadku cytrusów
(jeśli nie ma alergii na owoce cytrusowe), których sok, skórka i nasiona
zawierają substancje korzystne dla

zdrowia.
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/
profilaktyka/jedzenie-cytrynzapobiega-nowotworomnadcisnieniu-tradzikowi/htrpj
https://www.poradnikzdrowie.pl/
diety-i-zywienie/co-jesz/cytrynywlasciwosci-lecznicze-i-wartosciodzywcze-aa-dobQ-7KDHE54f.html
Niezwykle właściwości mają
owoce żurawiny, która skutecznie
zapobiega rozwojowi bakterii powodujących zapalenia pęcherza moczowego, albo owoców głogu korzystnie
wpływających na pracę serca. Inne
dziko rosnące owoce również od
dawna znalazły zastosowanie w medycynie ludowej: jagody leśne, jarzębina, czeremcha, owoce czarnego
bzu (wyłącznie dojrzałe, bo niedojrzałe są trujące) oraz bogate w witaminy: dzika róża (podobnie jak truskawka to owoc rzekomy) i rokitnik.
Rokitnik zasługuje na uwagę,
gdyż ze względu na swoje walory
stosowany jest także w kosmetyce.
Jego pomarańczowe owoce długo
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zachowują witaminę C, nawet po
wysuszeniu lub mrożeniu i podczas
przechowywania, w przeciwieństwie
do owoców dzikiej róży, w których
zachodzi podczas suszenia proces
utleniania witaminy C. Zarówno
rokitnik, jak i dzika róża to rośliny,
które mają przeróżne zastosowania w
lecznictwie. http://ziolowawyspa.pl/
owoc-dzikiej-rozy-na-bolace-stawy/;
https://www.zrobsobiekrem.pl/pl/p/
Olej-z-rokitnika-NATURALNY/123
https://zielonynurt.pl/pl/product/264/
olej-z-rokitnika
Uprawa owoców egzotycznych
metodami ekologicznymi stosowana
jest od wielu lat na plantacjach bananów, ananasów, mango, owoców
goji. Zyskują na tym pracownicy
plantacji oraz konsumenci. Ponieważ
owoce te przewożone są na duże
odległości; a to wymaga już użycia
wielu środków zapobiegających
zniszczeniu przez bakterie i szkodniki. Banany z upraw konwencjonalnych wymagają wielu oprysków
środkami chemicznymi przez cały

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 7

Smoothie cytrynowy.

okres wegetacji, a nawet podczas
transportu. Jeśli pochodzą z upraw
organicznych, warto jeść banany,
gdyż zawierają dużo magnezu, potasu, witaminy, a nawet białko. http://
faktydlazdrowia.pl/bananyorganiczne-25-powodow-aby-je-jesc/
A kolei ananasy to roślina, która
kryje w sobie niezwykłe właściwości.
Oprócz witamin i soli mineralnych
(zwłaszcza manganu), zawiera interesujący enzym, bromelinę, zwaną też
bromelazą, który ułatwia metabolizm
białek. Enzym ten występuje w pewnych ilościach w owocach (w 100 g
owocu jest 100 mg bromeliny), ale
najwięcej znaleźć go można w rdzeniu i w łodydze rośliny. Enzym ten
ma szerokie zastosowanie w medycynie, gdyż jest substancją wspomagającą leczenie, a często jego skuteczność
przewyższa wiele leków. Można go
zastosować w chorobach przewodu
pokarmowego, chorobach reumatycznych, po zabiegach chirurgicznych
(przyspiesza gojenie), chorobach sercowo-naczyniowych oraz w likwidacji guzów, polipów, torbieli, a nawet
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tkanek rakowych. Jedyne przeciwskazanie to alergia na ananasy oraz alergie krzyżowe na pyłki roślin i lateks.
https://polakuleczsiesam.pl/bromelina
-enzym-ananasa-o-niezwyklychwlasciwosciach/
Wiele owoców uzyskało miano
super pokarmu, czyli superfoods. Na
liście tych produktów zawsze wymienia się owoce morwy, açai i goji.
Owoce goji (kolcowój chiński, Lycium chinense) to bomba witaminowa, źródło przeciwutleniaczy, soli
mineralnych, pierwiastków śladowych i prawie wszystkich aminokwasów. W Chinach uznawane są za
owoce długowieczności. Krzewy goji
pochodzą z Azji, lecz obecnie można
je uprawiać również w Europie. Najczęściej można je kupić suszone z
importu. I choć tanie nie są, to niewielka ich ilość zaspokaja zapotrzebowanie organizmu. Natomiast owoce
morwy dostępne w handlu są również
importowane. Drzewa morwowe dość
często występowały dawniej w Europie, lecz dziś trudno je spotkać. Owoce açai, pochodzą z drzewa palmowe-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

go rosnącego w Ameryce Południowej, dostępne są w formie suszonej
lub w jako sok, a ich właściwości
przypominają właściwości czarnych
jagód i innych owoców jagodowych
ze względu na zawartość antyoksydantów.
W miesiącach letnich mamy owoców pod dostatkiem. Wybierajmy
najlepsze i odpowiednie dla nas, aby
jak najdłużej cieszyć się zdrowiem.
E.Pietruch
Francja
Inne źródła:
https://ekodietetyk.pl/owoce-jesc-czynie-jesc
http://organicmarket.pl/fakty-i-mity-o
-jablkach/
Wyniki badań na zawartość pozostałości pestycydów w owocach i warzywach można zobaczyć też w poniższym linku:
https://www.generations-futures.fr/
publications/residus-pesticides-2019/

***

Nr 07 (83) Wieści Światowe 01 lipca 2019 r.

Ciąg dalszy ze s.1

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk
haptenolog z Goleniowa
cz.31 (ostatnia)

Fot: E. Pietruch

Publikujemy już 31 i zarazem
ostatni
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.
„(…) 47/. Pański artykuł pt.
ANTYGENY SA W BIOPOLU
jest jakby moim życiem. Jestem
schizofrenikiem od 12. lat. Nie
mogę wytrzymać w kolejce 10
minut – słabnę, a później jestem
rozbity na 3-5 godzin. Nie mogę
jeździć PKP, ani autobusami. Do
kościoła nie chodzę – bo to istne

Jerzy Grzeszczuk, rok urodzenia 1939. Matura w 1957, Technikum Budowy Maszyn w Elblągu.
1957-60 pomocnik tokarza w Zakładach Mechanicznych im. Gen.
Karola Świerczewskiego w Elblągu. 1960-61 zasadnicza służba wojskowa. 1961-1963 nauka w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie,
tytuł pilota w stopniu podporucznika. 1972-75 studia zaoczne w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w
Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota.
W roku 1983 zwolniony ze służby
wojskowej w stopniu majora.
Od 1981 zainteresowania biologią molekularną. Autor dwóch wynalazków (linijka z podziałkami
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krotności jednostek miary układu SI
oraz podwozie do wózka dziecięcego przystosowanego do jazdy po
schodach).
Udział w 24 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Autor czterech publikacji naukowych
o toksycznym działaniu ludzi:
1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.:
"Nasilno mił nie budiesz"(w j. rosyjskim). Chimija i Żizń. Akademia
Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń
1990. 1, strony: 34-37.
2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.:
"Pathogenic Effects of the Human Chemical Biofield". Medical

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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tortury, w sensie energetycznym.
Zauważyłem, że
w bliskiej
obecności ojca fatalnie się czuję.
Gdy miałem swój pokój byłem
zdrowszy!
G.P. 11 marca 1996 r.
48/. Jestem alergikiem – uczulpona
na kurz, pierze, wino, itp. – testy
robiono w Klinice Alergologii...
Jestem też „uczulona” na ludzi, co
zawsze odbierałam jako dyskomfort psychiczny (po kontakcie).
Przed rokiem metodą prób odkryłam uczulenie na spermę męża,
który jest wyjątkowo dobrym i kochającym partnerem i ojcem, lecz
życie nasze było burzliwe. Dzieci
rodziłam: poród prowokowany;
cesarskim cieciem. Choruje „od
zawsze” od czasu współżycia z
mężem, tj. od 35 lat. Mam dużą
nadwagę, bowiem kiedyś stres łagodziłam jedzeniem.
Najgorzej czuję się nocą i nad
ranem, dlatego albo wstaję o godzinie 3-4 nad ranem, przechodzę do
innych pomieszczeń, albo śpię
snem narkotycznym cała opuchnięta. Mąż nie ma żadnych dolegliwości, lubi być blisko mnie. Jakoś
radzę sobie ze wszystkim, ale moje
życie było często prawdziwym
koszmarem: szpitale, operacje, sanatoria, zwolnienia z pracy bez
końca, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie nerek, choroba
stawów i kręgosłupa, choroba
wieńcowa, choroba wrzodowa... To
nie wszystko. Głowa. Z tym najgorzej od kilku lat. Ostatnio ataki
„zimnicy” – dreszcze. Czasem stosuje 3 termofory. Mojego męża
matkę (85 lat) odczuwałam często
jako „kradnącą moje siły”. To dobra kobieta.
Z.R.
49/. Mam córkę z porażeniem mózgowym i jej biopole dosłownie
mnie zabija. Fatalnie czuję się też
w towarzystwie niektórych osób (z
rodziny). Mąż te osoby nazywa
wampirami energetycznymi. Po
tych wizytach występuje u mnie
gorączka i ogólny zły stan zdrowia.
Wszystko mija po kilkunastu godzinach, a ja się czuję jak „zbity
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Hypotheses. Churchill Livingstone
of Edinburgh, London, New York,
Philadelphia, San Francisco, Sydney and Toronto. 1995; 45, 1: 9498.

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

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

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

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Reason for the 'Fatal Vision' of the
Famous American Surgeon Jeffrey MacDonald" w: Tymieniecka
A.T. (redaktor): „The origins of
life”. World Institute for Advanced
pies”.

rozdrażnienie. Intuicyjnie biegłam
S.T. do okna i otwierałam je. Ale wtedy
mąż zaczynał się denerwować, że
50/. Miałam dwóch mężów; żyli- jest jemu zimno. Nie lubi się myć.
śmy w zgodzie, ale spać musie- Ostrość jego zapachu coraz barlismy oddzielnie. Jeśli jadę autobu- dziej przybiera na sile. Ja coraz
sem z wycieczką, to proszę zawsze trudniej go znoszę. Drapie mnie w
o miejsce przy drzwiach. W teatrze, gardle. Rano wstaję potwornie
kinie czy kościele muszę mieć zmęczona. Godziny snu przedłużaprzestrzeń przed sobą. Choruję na ją się do 12. godzin. Czuję ciężar w
reumatyzm i nerwobóle. Okropnie całym ciele, oszołomienie. Przebycierpię. Mamy bardzo dobrą lekar- wanie ze sobą blisko (do 1 m), bądź
kę – reumatologa, ale ja nie mogę pocałunki powodują zawrót głowy,
chodzić do niej, bo mdleje. Jak drapanie w gardle, psychozy strawychodziłam od niej ostatni raz, to chu. Już nie pomaga mycie zębów
już byłam nieprzytomna; ludzie po kilka razy dziennie, płukanie
podtrzymali mnie, dociągnęli do gardła, łykanie propolisu i wszelkie
okna...
ratowanie się. Tempo złego oddziaZ.Z. ływania (w formie śliny, oddechu,
zapachu, kontaktów intymnych)
51/. Moja grupa krwi O, a męża A1. piorunująco się zwiększa w porówPobraliśmy się z miłości w wieku naniu do lat poprzednich. Czuję
25 lat. Po wszystkich naszych kon- ogromne zagrożenie trwałości
taktach intymnych zawsze czułam związku. Jestem katoliczką. Rozsię jak po ciężkiej chorobie. Lecia- wód nie wchodzi w rachubę absołam z nóg. Potrzebowałam co naj- lutnie!!
mniej doby na regenerację sił, pod- Co robić???
czas gdy mąż był zawsze jak skowKocham męża. On mnie też.
ronek radosny, żywiołowy, odprę- Cierpimy oboje. I dziecko też. Zażony.
żywamy zioła. Stosujemy bioenerZ biegiem czasu coraz bardziej goterapię. Pracujemy razem i długo
źle znosiłam zapach potu męża. ze sobą przebywamy. Czuję potrzeJego wejście do mieszkania likwi- bę przytulenia go, a zarazem potem
dowało dobre samopoczucie. Wno- koszmar złego samopoczucia...
sił jakieś trudne do opanowania P.S. Trzykrotnie zemdlałam. Leża-
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łam pół roku w szpiatlu na różnych
oddziałach. Przyczyny nie znaleziono.
S.A.

tabletkami hormonalnymi, a z tego
tyje. Kazał mi trzymać dietę wegetariańską, a mnie jest to trudno,
gdyż gotuję mięso i nie mogę się
powstrzymać. Ja mam grupę krwi
O Rh-. Mój mąż ma grupę krwi A
Rh+. U nas występuje konflikt
krwi. Dzieci urodziłam czworo,
wszystkie zdrowe. Ja ze swoim
mężem w ogóle prawie nie rozmawiam, gdyż nigdy się z nim nie
dogadam i tylko dochodzi do kłótni. On mnie już 4 razy mocno pobił
po głowie. Ostatni raz miałam przy
prawym oku kość skroniową pękniętą i dwa miesiące mnie bolało.
Wpadłam wtedy w depresję. Wytargał mi garść włosów i pobił głowę.
Chciałam podawać do sądu, ale ja
tak wrosłam korzeniami w tym domu, że trudno mi się ruszyć i nie
mam gdzie. Mam nerwicę żołądka i
serca i chyba się wykończę. Jestem
zmuszona ciężko pracować, bo mąż
jest pracocholikiem do przesady. U
niego trzeba nie spać, nie jeść, tylko harować, a ja już nie mogę i całą
rentę oddaję na leki i truję do końca
swój organizm. Nogi mi puchną. W
myślach to co dzień uciekam od
nich i tak siedzę dalej i wykańczam
się powoli. A tak bym chciała już
odpocząć od pracy i tych kłótni. Ja
naprawdę dbam o to, by mieli co
jeść. Już swojego męża nienawidzę
i nie znoszę z nim stosunków płciowych. Już 7 lat z nim nie śpię.
S.U.

52/. Mam od Pana książkę. Przestałam latać po kardiologach. Nie są
potrzebni!
Objawy mego nieszczęścia: całe
lata bóle głowy z wymiotami, rozbicie ogólne, kamice nerkowe, guzki rakowate 28 lat temu. Ostatnie
lata to czestoskurcz do 180 uderzeń
na minutę, odczucie ucisku duszenia w obrębie szyi. Po przeanalizowaniu Pana książki bardzo rzadko
dopada mnie czestoskurcz, bo unikam ludzi sprawdzonych, którzy mi
szkodzą. EKG nic nie wykazało –
trudno było robić w czasie napadu,
bo nie wiadomo kiedy.
W roku 1970 rozwód. Tamte
lata najstraszniejsze. Eks-szczęście
ma grupę krwi A. Ja – grupę krwi
B. Jestem położną. Gdy pracowałam, to przed transfuzją krwi robiłam próbę krzyżową przy łóżku
chorego (łączyłam krew chorego i
dawcy). Raz były to jednakowe
grupy krwi, a aglutynowały się.
Zachodziłam w głowę, co to ma
znaczyć, że pomimo zgodnosci
grup krwi nie nadawała się do przetoczenia.
Nie trzeba transfuzji – wystarczy jedno pomieszczenie i już
chwyta za gardło i tętno leci – nie
policzysz. Ciemno w oczach.
Wprowadziłam wietrzenie, jak Pan
poucza i izolacja. Zawsze nie by- 54. We fragmencie gazety znalałam zbyt towarzyska – to widocznie złam artykuł „Problemy z uczuleintuicja.
niem na ludzi”. Czytając w nim
wypowiedzi różnych ludzi uświadomiłam sobie, że ja również od
A.C. kilku lat jestem jak zaczarowana...chodzi o kontakty z niektórymi
53. Piszę do Pana, gdyż nareszcie koleżankami; czuję się jak w klatznalazł się taki człowiek, co może ce... Dyrekcja pracę moją docenia,
mi pomóc w mojej sprawie i w tym są pochwały, nagrody, ale ja do
zakichanym moim małżeństwie. pracy chodzę, jak na katorgę. JeMój mąż jest dla mnie takim wred- stem nauczycielką o 30- letnim
nym człowiekiem, że ja już nie stażu pracy. Również w domu jest
mam siły ani z nim żyć, ani nawet taka sama sytuacja, mąż i dwaj syna niego patrzeć. Jestem przez nie- nowie mają grupę krwi B Rh+. Ja
go chora na nerwicę, migrenę, reu- mam grupę krwi O Rh+. Czuję się
matyzm, nadcisnienie z nerwicy, źle, jestem poirytowana, przygnęwpadam w depresję, mam arytmię biona, wiecznie się kłócimy, wprost
serca, tracę wzrok, mam zapalenie nie możemy na siebie patrzeć. Ja
żylaków i krwotoki przy okresie – jedna z rodziny choruję na serce,
leczy mnie ginekolog (prywatnie) nerki... Najchętniej nie chciałabym
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ich widzieć w ogóle; przecież to
straszna rzecz tak mysleć.
K.T.
55/. Z tematem antygenów zetknęłam się w maju 1995 roku. Nie skorzystałam wtedy z Pańskiej propozycji zakupu i przeczytania książki
„Uczulenie na ludzi...”. I to był
błąd. Popadłam w coraz większą
depresję, z którą i tak musiałam
sobie sama poradzić, jak sądzę –
skutecznie.
No cóż, rozumiem, że wydzielanie szkodliwych dla drugiej osoby
antygenów nie jest winą człowieka,
ale wyrafinowana przemoc i chamstwo – niestety tak. Oczekiwanie na
decyzję sądu oznacza nadal wspólne zamieszkiwanie i wszelkie wynikające stąd konsekwencję. A poza
tym, to zjawisko spotkać może nas
wszędzie i skoro już przyszło mi
chorować, czas nauczyć się, jak
obronić się przed antygenami.
Chcę kupić Pana książkę.
Serdecznie Pana pozdrawiam i
życzę dalszych osiągnięć w penetrowaniu i rozwiązywaniu jakże
trudnych tematów wiedzy medycznej.
A.B.C.
56/. Badałam się w różnych laboratoriach, ale, mimo że czuję się źle,
nikt dotąd nie potrafił znaleźć przyczyny schorzenia. Sądzę, że uczuliłam się na zapach męża. Mocno się
poci. Nawet po kąpieli wydziela
zapach, który działa na mnie, jak
alergen. Kaszlę, jestem rozdrażniona, słabnę. Natychmiast ciągnie
mnie na zewnątrz bez względu na
temperaturę otoczenia.
U.B.
57/. Czytając artykuł pt. „Do miłości nie można zmusić” (w Nieznanym Świecie 9/96), traktowałem go
jako zwykłą ciekawostkę, nawet nie
przypuszczając, że problemy tam
poruszane mogą stać się moim
udziałem. Już wówczas występowały u mnie dolegliwości mogące
potwierdzać teorię haptenów, lecz
wtedy traktowałem je jako przypadłości czysto alergiczne. Na główne
objawy składało się na początku
sporadyczne, później występujące
zawsze, głównie poranne puchnię-
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cie miękkich części ciała (wargi,
język, opuszki palców, podeszwy
stóp, itp.).
Po odwiedzeniu kilku dermatologów i alergologów skrystalizowało się parę teorii wyjaśniających
naturę problemu: począwszy od
pokrzywki pokarmowej, poprzez
cholinergiczną, na atopowej kończąc. Po zaordynowaniu typowych
leków antyhistaminowych (Zytrec,
Hismanal, Claritine, itp.) osiągnąłem stan kontroli nad objawami.
Oczywiście odstawienie tylko na
dobę ww. leków skutkowało nawrotem objawów podobnych do pokrzywki.
Doskonale zdawałem sobie
sprawę z tego, że leki działają tylko
na skutek, a pierwotna przyczyna
dolegliwości jest wciąż nieznana.
Sytuacja taka skłoniła mnie do szeroko zakrojonych poszukiwań. Pokrótce przedstawię teraz ich wyniki.
Diety eliminacyjne, zmiana trybu
życia, proszków do prania, itp. nie
przyniosły żadnych rezultatów. Zacząłem szukać w moim najbliższym
otoczeniu. Uświadomiłem sobie, że
około pół roku przed wystąpieniem
pierwszych objawów ożeniłem się i
zmieniłem mieszkanie. Po kilku
eksperymentach ze zmianami miejsca spania ustaliliśmy razem z żoną,
że zaczniemy spać oddzielnie. Po
około miesiąca od tego faktu zdecydowałem się odstawić środki antyhistaminowe – objawy podobne do
pokrzywki nie pojawiały się. Obecnie każdy powrót do małżeńskiego
łoża bez leków antyhistaminowych
skutkuje powrotem znanych mi
objawów. Aby być całkowicie pewnym przeprowadziłem typowy test
alergiczny (na przedramieniu) ze
śliną żony, jako alergenem. Wynik
– badań to 9 mm, rumień 15 mm.
Typowy test alergiczny polegał
na umieszczeniu kropli z antygenami (śliny żony) na moim przedramieniu i zadrapaniu igłą jednorazową. Odczyt dokonałem po około 1015 minutach. Zadanie z interpretacją miałem ułatwione, gdyż owego
dnia przeprowadzono u mnie testy
w klinice alergologii i miałem jeszcze obrysy (długopisem) bąbli i
rumieni będącymi ilustracją reakcji
na inne alergeny, na które również
jestem uczulony. Był tam również
obrys ukazujący moją reakcję na
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histaminę (próba kontrolna). Wyniki mojego testu (ze śliną żony) były
porównywalne w rozmiarze z odczynem na histaminę – czyli dość
znaczne. Tak pokrótce przedstawia
się moja sytuacja...
K.B.

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.

Od redakcji:
Z przykrością informujemy, że
jest to ostatni odcinek książki pt.
Haptenowe (antygenowe)
działania organizmów –
przyczyna wielu zjawisk i chorób,
autorstwa eksperta inżyniera
Jerzego Grzeszczuka haptenologa z
Goleniowa.
Czytelnikom dziękujemy za
R.
uwagę; a autoro wi książki
dziękujemy za wyrażenie zgody na Tłumaczenie:
przedruk książki w odcinkach.
De nombreux lecteurs ont
manifesté leur intérêt pour le sujet
Zgodę na przedruk des haptènes, c’est pourquoi
wyraził autor książki: un site internet à leur intention a été
Jerzy Grzeszczuk créé, et il est dédié au livre de Jerzy
ekspert inżynier Grzeszczuk, intitulé „Les haptènes
haptenolog z Goleniowa. dans l’étiologie des maladies
Przygotował: physiques, mentales et leur rôle
des
troubles
du
R. Milewski dans
comportement”.
L’auteur y décrit son chemin
PS
Czytelników
bardziej vers la découverte des causes de
zainteresowanych
wpływem maladies chroniques et des maladies
haptenów
na
życie
ludzkie dites incurables. Il présente aussi les
informujemy, że temat haptenów récits de personnes qui ont retrouvé
wywołał duże zainteresowanie i la santé grâce aux conseils de
dlatego
we
Francji
została l’auteur. La partie théorique du livre
specjalnie
utworzona
strona permet de bien comprendre
internetowa
l’importance de cette découverte
www.haptenes.fr
poświęcona pour l’humanité.
książce p. Jerzego Grzeszczuka:
L’expérience vécue par l’auteur
"Haptenowe (antygenowe) działania démontre qu’il est possible d’éviter
organizmów-przyczyna
wielu de graves problèmes de santé en
zjawisk i chorób".
utilisant des moyens très simples. Il
W książce autor przedstawił, w ne reste plus qu’à suivre cette
jaki sposób odkrył przyczyny maxime: „Mieux vaut prévenir que
chorób przewlekłych i chorób guérir”.
zwanych
nieuleczalnymi
oraz
Les
lecteurs
intéressés
relacje osób, które odzyskały trouveront un article au même sujet
zdrowie stosując się do wskazówek sur le blog des naturopathes suisses.
i
rad
autora.
Na
stronie Pour le trouver, il suffit d‘aller sur
internetowej, można znaleźć też le site bon-coin-sante.com, ensuite
cześć teoretyczną, zaczerpniętą z il faut cliquer Le Blog dans la
książki autora, pozwalającą lepiej colonne de droite
zrozumieć to tak ważne i niezwykłe et dérouler jusqu’à la date du 24
odkrycie w historii ludzkości.
avril car les articles sont classés par
Doświadczenia
autora ordre chronologique.
wykazują, jak prostym sposobem
można uniknąć wielu chorób
E. Pietruch
powodujących
problemy
France
zdrowotne.
W
tym
miejscu
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Piknik ogrodach
Kancelarii Premiera w Warszawie
Stoisko Ministerstwa Sprawiedliwości oblegane podczas
Dnia Dziecka w Kancelarii Premiera.
Wielkim
zainteresowaniem
cieszyły się w sobotę (1 czerwca
2019 r.) atrakcje na pikniku rodzinnym z okazji Narodowego Dnia
Dziecka oferowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ogrodach
Kancelarii Premiera w Warszawie.
Wspólna zabawa, gry, konkursy,
pokazy – wesołe świętowanie dostarczyło wielu niezapomnianych
wrażeń.
Nasze stoisko chwalili najmłodsi, a wspólna zabawa na wiele godzin wciągnęła także ich opiekunów. Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się konkursy z nagrodami,

w tym koło fortuny i konkurs rysunkowy, a także quizy i zabawy
edukacyjne, lepienie ciastoliny,
kolorowanki, fotobudka.
Wydarzeniem był pokaz sztuk
walki w wykonaniu świetnie wyszkolonych funkcjonariuszy Grupy
Interwencyjnej Służby Więziennej.
Zaprezentowali techniki samoobrony, podstawowe chwyty obezwładniające, obronę przed uderzeniami i
atakiem nożem. Można było też
przymierzyć wyposażenie Grupy
Interwencyjnej.
Na miłośników zwierząt czekały
sympatyczne czworonogi. Owczarek belgijski Dakar i owczarek niemiecki Nepal to psy, które chętnie
się bawią, ale na co dzień wykonują
odpowiedzialne zadania na etacie w
Służbie Więziennej - pomagają w

wykrywaniu narkotyków i niebezpiecznych substancji. Można było
podziwiać pokaz ich pracy i tresury.
Uczestnicy wyjątkowego pikniku poznali również tajniki pracy
kryminologów. Dzięki specjalistom
z krakowskiego Instytutu Ekspertyz
Sądowych, dzieci mogły odkryć w
sobie żyłkę Sherlocka Holmesa.
Dowiedziały się o ciekawych metodach wykrywania przestępstw i
sprawdziły na własnej skórze, jak
bada się odciski palców.
Ministerstwo Sprawiedliwości
dziękuje wszystkim za bardzo liczny udział w wydarzeniu!
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW na zakup
autobusów elektrycznych dla trzech miast
Gminy Łomianki i Kozienice
oraz spółka MPK Świdnica otrzymają pomoc finansową ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów elektrycznych, które będą
wykorzystywane w transporcie
publicznym. W tych trzech miastach pojawią się po dwa
„elektryki” wraz ze stanowiskami
ładowania ich baterii.
W
Gminie
Łomianki
(województwo mazowieckie) zakup
dwóch autobusów elektrycznych
zostanie przeprowadzony do końca
sierpnia 2019 r. W tym terminie
będą również wybudowane dwie
stacje ładowania pojazdów elek-

trycznych. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 5,6 mln zł, a
jego zasadniczą część ma stanowić
dotacja NFOŚiGW w kwocie niemal 2,6 mln zł. Umowę regulującą
dofinansowanie projektu podpisała
23 maja br. Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
Z kolei Gmina Kozienice (także
województwo mazowieckie) zaplanowała nabycie dwóch elektrobusów oraz wybudowanie jednego
stanowiska do ładowania akumulatorów do końca marca 2020 r. W
tym przypadku całkowity koszt
projektu wyniesie prawie 4,6 mln
zł, a NFOŚiGW wesprze przedsięwzięcie na dwa sposoby: dotacją w
wysokości ponad 2,7 mln zł oraz
dodatkowo udzieloną niskooprocentowaną pożyczką w kwocie po-
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nad 1,8 mln zł. Uzyskanie tych
środków 24 maja br. potwierdził
podpisem Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Ze strony
NFOŚiGW obie wyżej wymienione
umowy podpisał Wiceprezes Zarządu Artur Michalski.
Elektryki” pojawią się także na
Dolnym Śląsku w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Świdnica Sp. z o. o., które
zakupi dwa zeroemisyjne autobusy
o napędzie elektrycznym do obsługi
jednej z linii komunikacji publicznej. Wybudowane zostaną także
trzy stanowiska ładowania elektrobusów. Koszt całkowity projektu
sięgnie niemal 4,9 mln zł. Kwota
dotacji z NFOŚiGW wyniesie ponad 2,9 mln zł, a ponadto Narodowy Fundusz udzieli beneficjentowi

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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niskooprocentowanej pożyczki w
wysokości przeszło 1,9 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do końca marca 2020 r. Przekazanie środków potwierdziła umowa
podpisana 27 maja br. przez p.o.
Dyrektora Departamentu Ekomobilności NFOŚiGW Rafała Kręcisza oraz Prezesa Zarządu MPK
Świdnica Sp. z o.o. Tomasza Kurzawę.
Inicjatywę wdrożenia elektromobilności w naszym mieście podejmujemy z entuzjazmem – zapewnił po podpisaniu umowy Prezes Zarządu MPK Świdnica Sp. z
o.o. Tomasz Kurzawa. – Realizujemy ją, choć nie mamy takiego obowiązku ustawowego. Docelowo
zamierzamy kupić dwanaście autobusów elektrycznych i stworzyć
tyle samo stanowisk ładowania tych
pojazdów, gdyż wierzymy, że ten
kierunek zmian ma sens. Prawdopodobnie
większość
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej będzie w najbliższym czasie rozwijać
się w podobny, ekologiczny sposób. Działamy w harmonii z planami i strategią naszego głównego
udziałowca – Gminy Świdnica.
Ostatnio nasze miasto otrzymało

prestiżową nagrodę „Smart City do stycji (GIS – Green Investment
100 tys. Mieszkańców 2018” za Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny
inteligentne zarządzanie transpor- transport publiczny.
tem. Projekt rozwoju elektromobilności wpisuje się w tę koncepcję –
***
dodał Prezes Tomasz Kurzawa.
Warto przypomnieć, że w grudniu 2018 r. w Katowicach na świaObok efektu rzeczowego, czyli towej konferencji klimatycznej
włączenia do obsługi pasażerów COP 24 polska delegacja zgłosiła
nowych autobusów, tańszych w specjalną deklarację Katowickie
eksploatacji od tych z napędem Partnerstwa dla Elektromobilności,
spalinowym, wspomniane wyżej poświęconą rozwojowi elektrycznetrzy projekty przyniosą również go transportu. Po przedstawieniu
wymierne zyski ekologiczne. Bę- dokumentu przez Sekretarza Genedzie to zmniejszenie hałasu, gdyż ralnego ONZ Antonio Guterresa,
silniki elektryczne „z natury” pra- Premiera RP Mateusza Morawieccują cicho. Redukcji ulegnie rów- kiego oraz prezydenta COP24 Minież wydzielanie tlenku azotu i – co chała Kurtykę wzbudził on duże,
szczególnie ważne –emisja pyłów międzynarodowe zainteresowanie.
PM 10 (o średnicy mniejszej niż 10 Już w grudniu 2018 r. dołączyło do
mikrometrów). Można oczekiwać deklaracji ponad 40 państw z 5
również ograniczenia powstawania kontynentów (w tym 1500 miast i
benzoapirenu. Ponadto we wszyst- regionów oraz około 1200 przedsiękich trzech miastach nastąpi biorstw) oraz
międzynarodowe
zmniejszenie emisji CO2. Pełny instytucje, np. Międzynarodowa
tzw. efekt środowiskowy zostanie Agencja Energii i Bank Światowy.
osiągnięty przez Łomianki do końca 2020 r., a w przypadku Kozienic
Sławomir Kmiecik
i Świdnicy – do końca 2021 r.
NFOŚiGW
Udzielenie dofinansowań umożliWarszawa
wił
program
priorytetowy
NFOŚiGW System zielonych inwe-

NFOŚiGW
przekazuje kasę
Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego w Nowym Sączu za 20 mln
zł.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczy ponad 12 mln zł dotacji ze środków unijnych oraz 3
mln zł pożyczki ze środków krajowych na eko-inwestycję w Nowym Sączu. Modernizacja tamtejszej sieci ciepłowniczej oraz
likwidacja węzła grupowego ma
kosztować około 20 mln zł, a za
realizację zadania odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w No-
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wym Sączu.
Umowę w sprawie dofinansowania tego ważnego dla Nowego Sącza przedsięwzięcia podpisano 30
maja br. w siedzibie MPEC-u. Na
wydarzeniu NFOŚiGW reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego oraz Dyrektor Departamentu Energii Urszulę Zając, a wśród przedstawicieli
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu
obecni byli m.in.: Prezes Paweł
Kupczak i Wiceprezes Andrzej
Brzeziński. Strony podpisały umowę w obecności Posłanki na Sejm
RP Anny Paluch oraz Prezydenta
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Nowego Sącza Ludomira Handzla.
Źródłem unijnej dotacji (12 180
000 zł) dla inwestycji jest Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Ponadto
przydzielono
pożyczkę
z
NFOŚiGW w wysokości 3 000 000
zł. Pozostała kwota zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.
Za te pieniądze zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu
zasilanej z kotłowni Millenium oraz
zlikwidowana zostanie wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej dostarczająca ciepło dla
mieszkańców Osiedla Westerplatte.
W ramach modernizacji sieci ciepłowniczej magistralnej zostało
wybranych 8 odcinków sieci. 7
istniejących odcinków sieci magistralnej zbudowanej w technologii
kanałowej będzie zamienionych na
nowe odcinki sieci w technologii
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rur preizolowanych, a jeden odcinek sieci będzie miał wymienioną
izolację. Zamiana zostanie wykonywana przy wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej. Likwidacja wymiennikowni grupowej będzie polegała na zamianie istniejących węzłów bezpośredniego działania na osiedlu Westerplatte na
dwufunkcyjne węzły wymiennikowe oraz budowę nowej osiedlowej
sieci wysokotemperaturowej w
miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie
niecałe 7 km, a zmodernizowanej –
0,44 km.

Bezpośrednim celem projektu
jest: zwiększenie efektywności
energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na
przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w
miejsce sieci tradycyjnych; poprawienie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie
bezpieczeństwa dostawy ciepła do
odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła;
ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia
ilości paliwa do produkcji ciepła co
bezpośrednio wpłynie na ogranicze-

Modernizacja
dworca kolejowego
i stacji w Olkuszu
Polskie Koleje Państwowe SA
i PKP Polskie Linie Kolejowe SA
prowadzą wspólne działania na
rzecz poprawy jakości podróżowania koleją w Małopolsce. Dzięki największemu w historii kraju
Programowi Inwestycji Dworcowych zostanie zrewitalizowany
budynek dworca kolejowego w
Olkuszu. Modernizacją zostaną
objęte również perony, przewidziana jest też budowa przejścia
podziemnego dla pasażerów.
Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu Programu Inwestycji Dworcowych o nowe dworce. Jednym z
nich jest ten w Olkuszu. Rozpoczynamy także przygotowania do budowy łącznicy Tunel - Olkusz,
dzięki której czas przejazdu między
Olkuszem a Krakowem znacząco
się skróci. Konsekwentnie zmierzamy do celu, którym jest bezpieczna,
komfortowa i punktualna polska
kolej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 3
czerwca 2019 r. podczas konferencji prasowej w Olkuszu.

Ministerstwo Infrastruktury i
PKP SA podjęły decyzję o aktualizacji listy dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych.
Dzięki tym zmianom swoje oblicze
zmieni m.in. dworzec w Olkuszu.
Kompleksowej przebudowie zostaną poddane także dworce na stacjach Grudziądz, Olesno Śląskie,
Gdynia Chylonia, Nisko i Lubartów. Łącznie w całym kraju do
2023 r. kolejarze zmodernizują i
wybudują od podstaw prawie 200
obiektów.
Rozszerzenie Programu Inwestycji Dworcowych to bardzo dobra
wiadomość dla mieszkańców Małopolski. Wiele regionów naszego
województwa opiera swoją komunikację właśnie o transport kolejowy. Przywracanie świetności dworcom takim jak ten, tutaj w Olkuszu,
to inwestycja podnosząca komfort
podróży Małopolan. Jest to o tyle
istotne, że dotyczy realizowania
obowiązków w naszym codziennym życiu, takich jak dojazd do
pracy, na uczelnie i do szkoły –
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nie emisji do środowiska.
Planowane rezultaty przedsięwzięcia to: zaoszczędzenie energii
pierwotnej w ilości 26 461,94 GJ/
rok; ograniczenie emisji zanieczyszczeń (tlenki siarki – 6 014,12
kg/rok, tlenki azotu – 2 664,72 kg/
rok, pyły – 560 kg/rok) oraz ograniczenie
efektu
cieplarnianego
(dwutlenek węgla – 1 935 610 kg/
rok).
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
Warszawa

stwierdził wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.
Aktualizacja Programu Inwestycji Dworcowych to odpowiedź
na głosy społeczne i potrzeby
mieszkańców regionu olkuskiego.
Staramy się, aby w pierwszej kolejności prace modernizacyjne dotyczyły obiektów, dzięki którym będzie możliwa optymalizacja ruchu
pasażerskiego i zwiększenie komfortu podróżnych nie tylko w dużych ośrodkach, lecz także w
mniejszych miejscowościach. Naszym celem jest też przywracanie
świetności historycznym obiektom
kolejowym – powiedział prezes
Polskich
Kolei
Państwowych
Krzysztof Mamiński.
Budynek dworca w Olkuszu ma
charakter zabytkowy. Został oddany do użytku w 1885 r. Obecnie
wnętrze dworca jest zamknięte,
jednak ze stacji korzysta wielu pasażerów. Modernizacja budynku
wpisuje się w plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego w województwie małopolskim. Po rewitalizacji nowoczesny obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, w tym pasażerów z niepełnosprawnościami.
W Olkuszu przebudowany zostanie nie tylko dworzec – modernizacji będą podlegały również perony. Zgodnie z planem stacja ma być
pomocniczym węzłem przesiadkowym. W maju PKP PLK podpisały
umowę na opracowanie dokumentacji prac budowalnych. Na podsta-
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wie przygotowanego materiału zostaną przebudowane tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na stacji Olkusz
przewidywana jest też budowa
przejścia podziemnego wyposażonego w windy, które zastąpi kładkę
dla pieszych.
Szykujemy warunki do coraz
lepszych przejazdów z Małopolski
na Śląsk – trasą między Tunelem a
Sosnowcem. Finansowane z budżetu inwestycje poprawiają dostępność pasażerów do kolei na stacjach
i przystankach, zwiększamy też
poziom bezpieczeństwa na torach.

Korzystnie zmieni się również stacja Olkusz będzie nowoczesna i
dostępna dla wszystkich podróżnych – wylicza Arnold Bresch,
członek Zarządu PKP PLK.
Polskie Linie Kolejowe prowadzą w województwie małopolskim
prace za ponad 150 mln zł na trasie
Tunel – Charsznica – Wolbrom –
Jaroszowiec Olkuski. Z pierwszych
efektów inwestycji podróżni skorzystają już od niedzieli 9 czerwca
2019 r. Pasażerowie wygodniej
wsiądą do pociągów z nowych peronów na przystankach Gajówka,
Jeżówka, Zarzecze i Chrząstowice

Olkuskie oraz na stacji Wolbrom.
Dzięki inwestycjom pociągi pasażerskie i towarowe pojadą nawet
dwukrotnie szybciej. Podróżni zyskają wygodniejsze przystanki i
stacje. Będzie bezpieczniej na przejazdach
kolejowo-drogowych.
Usprawni się przewóz towarów z
Małopolski na Śląsk. Prace finansowane są z budżetu państwa.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ruszyła instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach
dofinansowana przez NFOŚiGW
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin
przemysłowych. Tym samym został zakończony, terminowo i w
ramach przyjętego budżetu, projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Układ
oczyszczania spalin zbudowany w
lokalnej ciepłowni przyczyni się
do poprawy jakości powietrza w
regionie.
Projekt suwalskiego PEC Sp. z
o.o. pn. Budowa instalacji oczyszczania spalin kotła WR 25 nr 4 w
Ciepłowni Głównej PEC w Suwałkach został dofinansowany przez
NFOŚiGW w listopadzie 2018 r.
kwotą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł
niemal 13,7 mln zł.
Nowo zbudowana instalacja
oczyszczania spalin (IOS) składa
się z trzech połączonych systemów:
odpylania, którego zadaniem jest
usuwanie cząstek stałych ze spalin;
odazotowania, odpowiedzialnego
za usuwanie związków azotu, w
którym wykorzystany jest niekatalityczny system redukcji NOx (tzw.
system SNCR) oraz półsuchej metody odsiarczania. Suwalska IOS
obsługuje kocioł wodny rusztowy
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typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny,
po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego
komina betonowego, obsługującego
wszystkie cztery kotły Ciepłowni
Głównej.
Inwestycja ma docelowo ograniczyć emisję wynikającą ze spalania właśnie węgla kamiennego do
poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi
w Dyrektywie IED, czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE z 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w Konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z 31
lipca 2017 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do
dużych
obiektów).
Instalacja
oczyszczania spalin w Suwałkach
zapewni w całym zakresie pracy
obsługiwanego kotła osiągnięcie
emisji na poziomie nie wyższym
niż 90 proc. dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT.
Na efekt ekologiczny rozwiązania złoży się kilka składników.
Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji dwutlenku siarki o
28,50 Mg/rok oraz ograniczenie
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emisji tlenków azotu o 2,20 Mg/
rok. Nastąpi także redukcja emisji
pyłów o średnicy większej niż 10
mikrometrów (PM10) o 1,69 Mg/
rok. Termin osiągnięcia tych
wskaźników wyznaczono na koniec
lutego 2020 r.
Warto nadmienić, że projekt
PEC Sp. z o.o. w Suwałkach zakończono już w ramach budżetu nowego
programu
priorytetowego
NFOŚiGW Energia Plus, stanowiącego bezpośrednią kontynuację
wcześniejszego programu Wsparcie
przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, w ramach którego beneficjent wystąpił o dofinansowanie
przedsięwzięcia.
Nowy program priorytetowy
Energia Plus to oferta wsparcia
bardziej czytelna i jeszcze lepiej
dostosowana do potrzeb beneficjentów. Zakres, forma oraz zasady
finansowania zostały zróżnicowane
i dopasowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz
realnych warunków i potrzeb rynku. Finansowanie w ramach tego
programu ma przede wszystkim
charakter zwrotny (pożyczki od 1
do 300 mln zł, z oprocentowaniem
na poziomie WIBOR 3M + 50 pb,
nie mniej niż 2 proc. w skali roku).
Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane pożyczki mogą zostać czę-
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Instalacja Oczyszczania Spalin.
zobligowane) na realizację przedFoto - PEC Suwałki sięwzięć zmniejszających ich negatywny wpływ na środowisko.
ściowo umorzone.
rynkowych. Ta oferta skierowana
Program Energia Plus oferuje jest do tych podmiotów, które nie
Sławomir Kmiecik
również możliwość finansowania w mogą uzyskać pomocy publicznej,
NFOŚiGW
formie pożyczek na warunkach a są zdecydowane (lub prawnie
Warszawa
Ciąg dalszy ze s.1

Podsumowanie pracy
wiceministra Patryka Jakiego
w Ministerstwie Sprawiedliwości
W związku wyborem do Parlamentu Europejskiego wiceminister
Patryk Jaki podsumował swoją
pracę w Ministerstwie Sprawiedli-

wości i Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Przez prawie cztery lata
przygotował wiele kluczowych
projektów legislacyjnych i odpo-
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wiadał za ważne przedsięwzięcia w
resorcie.
Czuję się w obowiązku, aby
rozliczyć się z pracy, którą wykonałem w Ministerstwie – powie-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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dział na dzisiejszej (3 czerwca 2019
r.) konferencji prasowej.
Reforma Służby Więziennej
Ustawa modernizacyjna
Od 2016 roku Służba Więzienna
przeszła gruntowną reformę. Zrealizowano plan, który obejmował
ustanowienie i wprowadzenie w
życie pierwszego po 1989 roku
„Programu modernizacji Służby
Więziennej w latach 2017-2020”.
W ramach tego programu przeznaczono ponad 1,5 mld złotych na
poprawę bezpieczeństwa zakładów
karnych i aresztów śledczych, a
także na poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy
Służby Więziennej i pracowników
cywilnych więziennictwa. Wzrosły
również wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników tej formacji.
Praca dla więźniów
Minister przygotował i wdrożył
program „Praca dla więźniów”, co
pozwoliło zwiększyć zatrudnienie
do ponad 86% skazanych zdolnych
do pracy. To przedsięwzięcie bez
precedensu w historii polskiego
więziennictwa. Nigdy w historii III
RP nie pracowało tylu skazanych.
Dzięki wprowadzeniu programu
spadają także koszty utrzymania
więźniów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego
programu „Praca dla więźniów” jest
finansowana przede wszystkim
przez samych skazanych, a nie z
pieniędzy podatników. Dzięki programowi, np. w 2017 roku zatrudnieni więźniowie posiadający zobowiązania alimentacyjne, wpłacili na
rzecz funduszu alimentacyjnego
prawie 13 mln zł, a ich liczba wzrosła o ponad 1000. Więźniowie wypracowują rocznie ok. 350 mln zł.
Program opiera się na trzech
filarach:
1/. Budowie w zakładach karnych
hal produkcyjnych (zbudowano już
25 hal, 11 będzie oddane w tym
roku).
2/. Rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na
rzecz samorządów.
3/. Ulgach dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.
Uruchomienie rejestru pedofilów
Dzięki wprowadzeniu rejestru
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przestępców seksualnych znacząco
zwiększono ochronę dzieci. Publiczne rejestry z danymi pedofilów
funkcjonują na świecie, m.in. w
Stanach Zjednoczonych. Są dobrym
sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.
Rejestr składa się z dwóch części:
ogólnodostępnej (Rejestr publiczny)
i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, a także instytucji
zajmujących się opieką nad dziećmi.
Poprawa funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego
Stworzono warunki do właściwego funkcjonowania Systemu
Dozoru Elektronicznego. Przed
zmianami zainicjonowanymi przez
Ministra Patryka Jakiego sądy orzekały i umieszczały w SDE średnio 4
osoby miesięcznie, co w skali roku
dawało kilkadziesiąt osób. W wyniku nowelizacji przepisów jest tych
osób już ok. 5 tys. miesięcznie.
SDE okazuje się prawie 10 razy
tańszy niż utrzymywanie osadzonego w zakładzie karnym.
Wyższa Szkoła Kryminologii i
Penitencjarystyki
Minister Patryk Jaki był inicjatorem powstania Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki.
Od czasu PRL-u w Służbie Więziennej szkolenia miały charakter
zawodowy. Obecnie, dzięki utworzeniu specjalistycznej wyższej
uczelni, zmieniono system na nowoczesny, spełniający wymogi XXI
wieku. Dzięki wykształconej kadrze
znacząco wzrośnie poziom wykształcenia funkcjonariuszy Służby
Więziennej.
Resocjalizacja
Dzięki uzyskaniu dodatkowego
finansowania ze środków europejskich przeprowadzono szkolenia
zawodowe dla ok. 40 tys. osadzonych. Nauka nowego zawodu pozwoli im bez konfliktu z prawem
powrócić do społeczeństwa. Potwierdzają to statystyki, które wskazują, że powrotność do przestępstwa osób opuszczających zakłady
karne jest niższa niż np. w USA czy
Wielkiej Brytanii.
Działalność komorników
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Wprowadzone zmiany, które
zostały przygotowane pod kierunkiem Ministra Patryka Jakiego dotyczyły:
1/. Zwalczania nadużyć komorników.
2/. Nowego system egzekucji.
3/. Nowych zasad nadzoru na komornikami.
4/. Obowiązku nagrywania czynności komorniczych.
5/. Niższych kosztów egzekucyjnych.
Dzięki zmianom w prawie, komornicy bez kwalifikacji odejdą z
zawodu, jeżeli nie uzupełnią braków w wykształceniu.
Warto podkreślić, że statystyki
potwierdzają efektywność wprowadzonych zmian – co najważniejsze
wzrosła skuteczność prowadzonych
egzekucji, dzięki m.in. niższym
kosztom egzekucji i większej ilości
kancelarii komorniczych.
Większa ochrona zwierząt
Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zwierząt, przygotowana pod kierunkiem Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, zwiększyła
kary za nieuzasadnione zabijanie
zwierząt i za znęcanie się nad nimi
z 3 do 5 lat za czyny popełnione z
wyjątkowym okrucieństwem. Przyczyną zmian legislacyjnych były
sytuacje, w których zbyt często
osoby w bestialski sposób traktujący zwierzęta, dostawały kary odbiegające, w poczuciu społecznym, od
zasady sprawiedliwości. Były to
często kary niedotkliwe, w zawieszeniu. Nowe przepisy znacząco
poprawiły sytuację zwierząt. Wyszły naprzeciw zgłaszanym przez
wiele lat uwagom organizacji działających na rzecz ochrony praw
zwierząt.
Przygotowano również informator prawny skierowany do policji,
prokuratorów
i
sędziów
–
www.ms.gov.pl/poradnikzwierzeta.
Koniec zabierania dzieci za biedę
Z danych zgromadzonych w
Ministerstwie Sprawiedliwości oraz
informacji przekazywanych przez
organizacje pozarządowe wynikało,
że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny
były jedyną podstawą orzeczeń o
umieszczeniu małoletniego poza
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rodziną biologiczną. Po uchwaleniu
ustawy przygotowanej w resorcie
sprawiedliwości takie sytuacje są
już niemożliwe.
Kary za cofanie liczników w autach
Przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości zmiany w prawie
pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w
używanych autach.
Walka z mafią reprywatyzacyjną
Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
zajęła się badaniem stanu prawnego
ponad 1000 nieruchomości. Dzięki
działaniom Komisji organy ścigania zajmują się obecnie 200 nieruchomościami w Warszawie. Wartość szkód spowodowanych dziką
reprywatyzacją w Warszawie oszacowano na ponad 3 mld zł. Prowa-

dzone jest 70 śledztw, w których
zarzuty postawiono blisko 40 osobom.
Komisja wydała 97 decyzji
dotyczących nieruchomości w Warszawie, których łączna wartość
wynosi ok. 1 mld zł. O intensywności prac Komisji świadczy także
ilość rozpraw i posiedzeń. Było ich
do tej pory aż 116.
Warto podkreślić, że Komisja
musi także występować przed sądami. Obecnie toczy się ponad 800
postępowań dotyczących działań
Komisji, np. w sądach administracyjnych ponad 200. Do dziś na
korzyść Komisji rozstrzygnięto
ponad 450 spraw.
Komisja przyznała ofiarom
reprywatyzacji 4 227 815,50 zł
tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania (147 decyzji).

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL
Minister Patryk Jaki był pomysłodawcą utworzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstało w
byłym areszcie śledczym przy ul.
Rakowieckiej w Warszawie. Upamiętnia m.in. takie legendy walki o
niepodległość jak Witold Pilecki,
August Fieldorf „Nil” czy Łukasz
Ciepliński. Od czasu oficjalnego
powołania jednostki przeprowadzono wiele niezbędnych przetargów,
wkrótce ma ruszyć procedura wyboru wykonawcy finalnego kształtu
Muzeum.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Michał Woś nowym ministrem
w rządzie Zjednoczonej Prawicy
Michał Woś, były wiceminister
sprawiedliwości, a ostatnio szef
Centrum Analiz Strategicznych w
Ministerstwie
Sprawiedliwości,
został dziś (4 czerwca 2019 r.) powołany przez Prezydenta RP na
ministra – członka Rady Ministrów.
Podczas uroczystości w Pałacu
Prezydenckim złożył ślubowanie,
które zakończył słowami: „Tak mi
dopomóż Bóg”. Jest najmłodszym
konstytucyjnym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Michał Woś urodził się 8 lutego
1991 r. w Raciborzu. Ukończył
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2014 został radnym Rady Miasta Raciborza. Powierzono mu stanowisko
wiceprzewodniczącego
Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
i Finansów.
Od listopada 2015 roku był
doradcą Ministra Sprawiedliwości

Zbigniewa Ziobro, który w 2016
roku powierzył mu stanowisko szefa Gabinetu Politycznego. Był
członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 5
czerwca 2017 roku został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, gdzie objął m.in.
nadzór nad sprawami rodzinnymi i
nieletnich, zakładami poprawczymi
oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. Został Koordynatorem
Krajowym ds. wdrożeń systemów
informatycznych. 8 września 2017
roku premier Beata Szydło powołała go w skład Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu.
W Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym wprowadzającej w pełni
zinformatyzowane postępowanie
rejestrowe oraz Systemem Losowego Przydziału Spraw. Wprowadzenie tego systemu było jednym z
głównych argumentów broniących
reformy sądownictwa w negocjacjach Polski z Komisją Europejską,
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przedstawionym w Białej księdze
w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Wdrożył ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym i jest autorem
systemu teleinformatycznego Rejestru sprawców przestępstw na tle
seksualnym w Polsce.
W październiku 2018 został
wybrany na radnego sejmiku śląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (jako kandydat Solidarnej
Polski). 21 listopada 2018 znalazł
się w zarządzie województwa.
Jest inicjatorem Pracowni Liderów Prawa Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości. Był stypendystą
Prezesa Rady Ministrów.
W 2018 roku został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najbardziej wpływowych prawników
w rankingu Dziennika Gazety
Prawnej.
Żonaty, jedno dziecko.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Marcin Romanowski
wiceministrem sprawiedliwości
Ratyzbonie, Bawaria (2002). Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie (2000 - 2002), Greifswald i
Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2004-2005). Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń
z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku”
obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Adiunkt w Katedrze Teorii i
Marcin Romanowski (ur. 20 Filozofii Prawa na WPiA UKSW w
stycznia 1976 w Skrwilnie) – dok- Warszawie.
tor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (od
Główne obszary zainteresowań
2016), pełnomocnik Ministra Spra- badawczych to prawo rozliczeń z
wiedliwości ds. Informatyzacji i przeszłością państw bezprawia,
Cyberbezpieczeństwa oraz ds. Fun- prawo naturalne i niepozytywiduszu Sprawiedliwości (od 2018).
styczne koncepcje prawa, teoria
prawa globalnego, antropologia
Absolwent Liceum Ogólno- prawnicza oraz jej zastosowania w
kształcącego w Rypinie (1995), tworzeniu i stosowaniu prawa. Auabsolwent prawa na WPiA Uniwer- tor publikacji i opracowań naukosytetu Mikołaja Kopernika w Toru- wych, w tym współautor monograniu (2000) oraz podyplomowych fii „O trudnych przypadkach filozostudiów prawniczych (Magister fii prawa. Studia z antropologii filoLegum, LL.M.) na Uniwersytecie w zoficznej” oraz „Reprywatyzacja.
Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki na wniosek Ministra
Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro
powołał dzisiaj (4 czerwca 2019 r.)
Marcina Romanowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski będzie
odpowiedzialny m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości
oraz cyberbezpieczeństwo.

Problemy teorii i praktyki”.
Ekspert tzw. komisji w sprawie
Rywina (2003-2004) i współautor
raportu przygotowanego przez tę
komisję. W latach 2005-2007 oraz
od 2015 doradca Ministra Sprawiedliwości, brał m.in. udział przy
przygotowywaniu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, której projekt powstał przy współpracy
z kierowanym przez niego Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości.
Marcin Romanowski od wielu
lat jest również zaangażowany w
pomoc Polakom mieszkającym na
Ukrainie inicjując i biorąc udział w
kolejnych projektach społecznych,
które mają realny wpływ na poprawę sytuacji mniejszości polskiej we
Lwowie i jego okolicach.
Jan Kanthak
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ruszają szkolenia BRD
dla zarządców dróg samorządowych
W ciągu dwóch najbliższych lat
prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska
wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących
poprawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na
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przeprowadzenie cyklu szkoleń w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa
tym zakresie dla samorządowych Ruchu Drogowego za podjęcie się
zarządców dróg.
tego zadania, a wykonawcy życzę
powodzenia – powiedział obecny
Podpisana dziś umowa na szko- na uroczystości podpisania umowy
lenia dla pracowników samorządów wiceminister infrastruktury Rafał
jest kolejnym dowodem, jak wielką Weber.
wagę rząd Prawa i Sprawiedliwości
przywiązuje do poprawy stanu dróg
Celem projektu jest przedstalokalnych oraz bezpieczeństwa ich wienie kadrze zarządzającej drogaużytkowników. Bardzo dziękuję mi samorządowymi najnowszych
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rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na poprawę BRD oraz podniesienie ich kwalifikacji w kwestii
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych
wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich.
Projekt obejmie wszystkie województwa, a docelowo w ciągu
dwóch najbliższych lat planowane
jest przeprowadzenie blisko 90 cykli szkoleń dla około 3 tysięcy
osób. Zajęcia będą trwały 3 dni i
obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak i praktyczne, w tym prace
terenowe. Prowadzącymi szkolenia
będą doświadczeni inżynierzy oraz
audytorzy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
To pierwszy projekt KRBRD o

tak dużej skali skierowany do samorządów, który jest odpowiedzią
na zgłaszane przez nie od wielu lat
postulaty dotyczące wymiany informacji i dobrych praktyk w dziedzinie BRD. Zamówienie publiczne
poprzedziliśmy wnikliwą ankietą
wśród samorządowców odnośnie
ich oczekiwań w kwestii zakresu
szkolenia. Warto zaznaczyć, że
opinie nadesłało blisko tysiąc podmiotów – podkreślił sekretarz
KRBRD Konrad Romik.

mln 635 tys. zł, a dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej sięga
85%.

Projekt jest też realizacją zadania S6 Programu Realizacyjnego
2018-2019, który jest aktem wykonawczym do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to kolejne
działanie KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach samorządowych. W lipcu 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził
Projekt „Ogólnopolskie szkole- wytyczne prawidłowego oświetlenia dla samorządowych zarządców nia przejść dla pieszych na dróg
dróg w zakresie stosowania inży- lokalnych.
nieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników
Szymon Huptyś
ruchu drogowego” jest współfinanMinisterstwo Infrastruktury
sowany ze środków Programu OpeRzeczypospolitej Polskiej
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego wartość to 4

Będą nowe przepisy
dot. urządzeń transportu osobistego
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister
Rafał Weber zaprezentowali propozycję zmian w prawie, które
unormują status urządzeń transportu osobistego (uto), w tym hulajnóg elektrycznych.
Zależy nam na tym, aby poziom
bezpieczeństwa na polskich drogach i chodnikach był jak najwyższy. Dzisiaj stan prawny hulajnóg
elektrycznych jest nieuregulowany.
To stwarza zagrożenie dla pieszych.
Musimy podjąć to wyzwanie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, prezentujemy nasze propozycje – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Nowe technologie stawiają nowe wyzwania. Chcemy, aby prawo
nadążało za zmieniającym się światem. Dlatego nowe przepisy określają ramy, w ramach których mogą
funkcjonować nie tylko hulajnogi

elektryczne, ale i wszystkie urzą- obowiązują rowerzystów, będą modzenia transportu osobistego, które gły objąć także użytkowników
już się pojawiły i które w przyszło- urządzeń transportu osobistego.
ści mogą się pojawić – powiedział
wiceminister Rafał Weber.
Co do zasady, infrastrukturą
drogową, przeznaczoną dla kierująWedług propozycji Minister- cym uto, będą:
stwa Infrastruktury, zostanie wprowadzona definicja urządzenia trans- 1/. Drogi dla rowerów.
portu osobistego. Zostanie ono zde- 2/. Przejazdy dla rowerzystów.
finiowane jako „urządzenie kon- 3/. Pasy ruchu dla rowerów.
strukcyjnie przeznaczone do poru- 4/. Jezdnie dróg, na których dopuszszania się wyłącznie przez kierują- czalna prędkość jest nie większa niż
cego znajdującego się na tym urzą- 30 km/h.
dzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieW przypadku braku takich eleprzekraczającej 1,25 m, masie wła- mentów infrastruktury, użytkownik
snej nieprzekraczającej 20 kg, wy- uto będzie mógł korzystać z chodniposażone w napęd elektryczny, ka lub drogi dla pieszych. W tej
którego konstrukcja ogranicza pręd- sytuacji będzie on zobowiązany
kość jazdy do 25 km/h”. Co więcej, jechać powoli i zachowywać szczedo definicji roweru zostanie dodane gólną ostrożność. Na chodniku piezdanie „określenie to obejmuje szy będzie miał też pierwszeństwo.
również urządzenie transportu osobistego”. Dzięki temu wszystkie te
Zabronione będzie pozostawiaprawa i obowiązki, które dzisiaj nie uto na drodze, przystanku lub w
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innym miejscu przeznaczonym do
ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby
to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
Projekt zakłada także zakaz
ciągnięcia innego pojazdu przez
uto, używania na drodze publicznej
urządzenia wyposażonego w napęd
elektryczny innego niż uto, korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi ww. wyjątkami oraz kierowania
urządzeniem transportu osobistego
osobie w wieku do lat 10.

dą osoby, które ukończyły 10 lat. W
przypadku dzieci i młodzieży w
wieku od 10 do 18 lat do korzystania z uto będzie potrzebne posiadanie karty rowerowej.
Zgodnie z projektem, nowe
przepisy weszłyby w życie 14 dni
po ich ogłoszeniu. Dotychczasowi
właściciele uto mieliby natomiast 6
miesięcy na dostosowanie swoich
urządzeń do warunków technicznych, jakim muszą one podlegać
zgodnie z zapisami nowej ustawy.

projekt wszedł w życie jak najszybciej, ale też nie uchylamy się od
dyskusji na jego temat. Jestem przekonany, że dyskusja na ten temat
będzie bardzo ciekawa. Dziękuję za
wszystkie dotychczasowe głosy –
ekspertów, stowarzyszeń, samorządowców – jakie wpłynęły w tej
sprawie do Ministerstwa – powiedział minister A. Adamczyk.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Uprawnione do korzystania z
Jesteśmy otwarci na głosy różurządzeń transportu osobistego bę- nych środowisk. Chcemy, aby ten

Katalog typowych konstrukcji obiektów
mostowych i przepustów dla dróg
z rekomendacją Ministra Infrastruktury
Minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk podpisał rekomendację
dla stosowania Katalogu typowych
konstrukcji drogowych obiektów
mostowych i przepustów, który
pozwoli na obniżenie kosztów projektowania i budowy obiektów tego
typu na polskich drogach. Publikacja katalogu jest finalizacją kolejnego etapu procesu optymalizacji
kosztów realizacji inwestycji drogowych.
Prezentowany dziś Katalog typowych konstrukcji obiektów mostowych i przepustów jest kompleksową bazą wiedzy dla projektantów, wykonawców i zarządców
dróg na temat konstrukcji tego typu, która znacząco ułatwi ich projektowanie i budowę, a tym samym
pozwoli na obniżenie ich kosztów.
Liczę, że będzie on szczególnie
przydatny dla zarządców dróg samorządowych przy realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych – powiedział minister A. Adamczyk.
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Opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem profesora Tomasza Siwowskiego katalog
zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg
wszystkich kategorii. Do opracowania katalogu wykorzystano rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych
w Polsce oraz innych państwach
Unii Europejskiej. Korzystanie z
katalogu, który został udostępniony
na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, będzie nieodpłatne.
https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/katalog-typowychkonstrukcji-drogowych-obiektowmostowych-i-przepustow2
Opracowanie Katalogu jest
spełnieniem jednego z przedstawionych w 2016 r. postulatów Komitetu Sterującego ds. optymalizacji
procesu realizacji inwestycji drogowych i nową jakością w procesie
projektowania i budowy dróg w
Polsce. Dotychczas projektanci
musieli samodzielnie opracowywać
projekty poszczególnych obiektów
inżynieryjnych, co w wielu przy-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

padkach podnosiło koszty realizacji
inwestycji drogowych.
Katalog pozwoli wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego
na oszacowanie kosztów realizacji
danej inwestycji, a także jej późniejszego utrzymania. To także
swoisty elementarz dla zarządców
dróg samorządowych w zakresie
projektowania, budowy i utrzymania mostów – podkreślił prof. T.
Siwowski.
W czasie konferencji minister
Andrzej Adamczyk poinformował
również, że Ministerstwo Infrastruktury finalizuje już prace nad
nowymi warunkami technicznymi
dla dróg i obiektów mostowych.
Nowe przepisy mają być bardziej
elastyczne od stosowanych obecnie
i w pełni zgodne z normami UE.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Dni Lubrańca
2019
Dni Lubrańca zorganizowane
były z rozmachem i trwały aż trzy
dni, od pierwszego do trzeciego
czerwca 2019. Atrakcyjności dodawał jeszcze fakt zorganizowania
poszczególnych wydarzeń w różnych miejscach, część główna z
otwarciem uroczystości przez burmistrza Stanisława Budzyńskiego i
symboliczne wręczenie młodzieży
kluczy do bram miasta odbyła się
na terenie Zespołu Szkół im. Marii
Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.
Organizatorzy pamiętali też, że

pierwszy czerwca jest Dniem
Dziecka i z tej okazji realizowany
był program KRAINA FANTACJI.
A co w programie? Oj dużo, nawet
bardzo dużo różnych zabaw m.in.:
były mega bańki, balony, mega
maskotka Żółw Ninja, darmowe
bilety na zjeżdżalnie, przeróżne gry
i zabawy, byli też klauni i różne
inne atrakcje. Jedno jest pewne,
dzieci bawiły się bardzo dobrze.
A dla dorosłych na scenie głównej występowały różne zespoły i
były też konkursy np. konkurs z
Żubrem. Jako ostatni punkt progra-

mu pierwszego dnia była zabawa
taneczna, rozpoczęła się o 2230.
Poza powyższym było też tak
zwane wesołe miasteczko, czyli w
jednym miejscu bardzo dużo najróżniejszych atrakcji typu karuzela,
różne zjeżdżalnie, itp.
Na miejscu była też mała gastronomia i darmowa grochówka z
wkładką z powojskowej kuchni
polowej.
Natomiast drugi dzień uroczystości rozpoczął się już o 530 zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza Lubrańca. Później był turniej
tenisa ziemnego na korcie przy PSP
im. Aleksandra Kamińskiego, i
turniej piłki nożnej skrzatów na
boisku Orlik.
Bardzo ważną częścią programu drugiego dnia (niedziela g.1700)
był piknik z okazji czterdziestolecia
Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego (LCDK) i trzydziestopięciolecia Echa Lubrańca

Stanisław Budzyński burmistrz Lubrańca otwiera Dni Lubrańca.
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Stanisław Budzyński burmistrz Lubrańca przekazuje
młodzieży symboliczny klucz do bram miasta.

Aleją wśród najróżniejszych stoisk kupieckich i gwaru
można dojść do WESOŁEGO MIASTECZKA.

Stoiska kupieckie z bliska.
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Wesołe miasteczko wita KASĄ.

Może „pofrunąć” na łabędziu?

A może na dmuchanego?
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Albo na „latającym: fotelu?

Na miejscu można się też posilić.
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W tej części jest przygotowany specjalny kącik zabaw
dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Chyba lepsza jest darmowa
grochówka z kuchni polowej.

A w tym samym czasie na scenie można
zobaczyć i na przykład trio wokalne.

Zainteresowanie wzbudził też samochód retro WARSZAWA.

str. 26
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Stoisko miejscowej szkoły.
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Na Muszli Koncertowej nie zawsze były miejsca siedzące.

Kiełbasę i pieczywo można było otrzymać w prezencie.
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Dużym zainteresowaniem cieszyła się też
darmowa grochówka z kuchni polowej.

Oczywiście, że było też stoisko z małą
gastronomią. A poza tym, uczestnicy pikniku
zostali zaproszeni na tort urodzinowy, potrawy z grilla i grochówkę z kuchni polowej.
Natomiast trzeciego dnia (poniedziałek
g.900) podczas uroczystości Dni Lubrańca
2019 ulicami miasta Lubrańca odbył się
przemarsz Parady Młodości. Oj, było na co
popatrzeć.
A o godzinie dziesiątej rozpoczęła się
prezentacja szkół z terenu gminy Lubraniec.
A na scenie dziecięcy zespół
Ale to jeszcze nie wszystko, bo zorganizow kujawskich strojach.
wane były różne zabawy dla dzieci, była też
siatkówka plażowa ZS Marysin – ZS Lubraniec, biegi przełajowe. Całość uroczystości
kończył wspaniały poczęstunek na terenie na
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”; piknik był zorganizo- terenie rekreacyjnym „Nad Dunajem”.
wany na terenie Muszli Koncertowej w Lubrańcu. I znowu
Celem pełniejszego obrazu trzeba jeszcze dodać, że to
program był bardzo bogaty, wystąpiła dziecięca grupa wo- wszystko odbywało się przy wspaniałej, ciepłej, słonecznej
kalno-taneczna „Wesołe Skrzaty”, Przedszkolny Zespół pogodzie, to i frekwencja była duża.
Folklorystyczny „Kujawskie Nutki”, Młodzieżowy Zespół
Zaproszony został:
Folklorystyczny „Modraki”, Klub Młodego Piosenkarza,
dr Ryszard Milewski
Teatr z Klasą, Echo Lubrańca, Kapela z Kopyta, zespół
redaktor naczelny
coverowy „High Five”. A Miejsko-Gminna Biblioteka PuWieści Światowe
bliczna prowadziła kiermasz książki i zabawy integracyjnej
(www.wiesciswiatowe.pl)
dla dzieci.
str. 28
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OŚRODEK

BIOVILLA

ZAPRASZA

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

Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
Ciąg dalszy ze s.1

Sukces wspólnych działań
Gruzin podejrzany o brutalne zabójstwo
stanie przed polskim sądem
Dzięki skutecznej współpracy
Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury i policji, Gruzin Mamuka
K., podejrzany o brutalne zamordowanie 28-letniej kobiety w Łodzi,
został wydany do Polski. – Ta ekstradycja była dla nas sprawą honorową. Polskie państwo pokazało, że
potrafi skutecznie działać – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator
Generalny
Zbigniew
Ziobro.
Mamuka K. został wczoraj (4
czerwca 2019 r.) specjalnym samolotem przetransportowany do Warszawy z Ukrainy, gdzie ukrywał się
i został zatrzymany. Wydanie go
Polsce to skutek starań o ekstradycję podjętych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości we współpracy z
prokuraturą i policją.

Doszło do strasznego morderstwa. Zbrodniarz przerwał życie,
marzenia, plany młodej kobiety. To
rzuciło na zawsze cień bólu i rozpaczy na rodzinę ofiary. Tego smutku
nie ukoi to, że oprawca został zatrzymany i znalazł się na terytorium
państwa polskiego. Ale może choć
w jakimś stopniu cierpienie bliskich
będzie mniejsze, gdy sprawiedliwości stanie się zadość, gdy brutalny
morderca stanie przed polskim sądem i usłyszy wyrok. Jako Prokurator Generalny mogę powiedzieć, że
uczynimy wszystko, aby był to wyrok najsurowszy z możliwych - powiedział
Zbigniew Ziobro na
wspólnej konferencji prasowej z
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim.
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Państwo zdało egzamin
Minister Zbigniew Ziobro podziękował wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu za skoordynowane działania, które doprowadziły
do zatrzymania i ekstradycji Mamuki K. Wskazał też na pomoc w tej
sprawie udzieloną przez Kancelarię
Prezydenta RP oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.
Ten przypadek pokazuje, że
żaden przestępca nie może czuć się
bezkarnie. Prędzej czy później policja i wymiar sprawiedliwości go
dopadną. Brutalne morderstwo w
Łodzi zbulwersowało opinię publiczną. Ale państwo polskie stanęło na wysokości zadania . Wszystkie instytucje państwowe, jakie powinny być zaangażowane w tę sprawę, świetnie ze sobą współdziałały

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 29

- mówił Jarosław Zieliński.
39-letni Mamuka K. jest podejrzany o dokonanie w październiku
2018 r. brutalnego zabójstwa na tle
seksualnym. Ofiarą była młoda
mieszkanka Łodzi, która wyszła
wieczorem z domu, by spotkać się
ze znajomymi. Jej ciało po około
tygodniu znaleziono w lasku, zapakowane w torbę i owinięte w folię.
Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były rany kłute szyi.
Prokuratura ustaliła, że kobieta została zamordowana w jednej z łódzkich kamienic, a ostatni raz była
widziana w towarzystwie Mamuki
K., co zarejestrowały kamery monitoringu.
Za Gruzinem wydano międzynarodowy list gończy, a Interpol
wystosował w tej sprawie tzw.
czerwony alert. Na początku listo-

pada Mamuka K. został - z dużym
udziałem polskiej policji - zatrzymany w Kijowie. Wtedy Ministerstwo Sprawiedliwości bezzwłocznie
przekazało do Prokuratora Generalnego Ukrainy wniosek o ekstradycję Gruzina. Ministerstwo podejmowało wszelkie przewidziane prawem działania, które miały na celu
doprowadzenie do wydania go Polsce.

dzona była przez Ministerstwo
Sprawiedliwości w sposób szczególnie intensywny. Sprawa była
skomplikowana, bo ukraiński sąd
pierwszej instancji nie zezwolił na
wydanie Gruzina. Stało się to możliwe dopiero po decyzji sądu apelacyjnego.
Zbigniew Ziobro przed tygodniem spotkał się bratem zamordowanej w Łodzi kobiety. – Zapewniłem wtedy, że podejmiemy wszystkie możliwe kroki, aby oprawca
Dotrzymaliśmy słowa
szybko stanął przed polskim sądem.
Żadna osoba podejrzana o doko- Dziś mogę powiedzieć: dotrzymalinanie w naszym kraju przestępstwa śmy słowa – powiedział minister.
nie może czuć się bezkarna dzięki
przebywaniu za granicą. WyegzeMinisterstwo Sprawiedliwości
kwowaniu prawa służyła procedura
Rzeczypospolitej Polskiej
ekstradycyjna, która w tym przypadku – zważywszy na rodzaj popełnionego przestępstwa – prowa-

NFOŚiGW dla AGH w Krakowie
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko łącznie niemal 5,7
mln zł na kompleksową termomodernizację dwóch budynków
(D-13 i D-11) Akademii Górniczo
-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Dwie umowy dotyczące wparcia finansowego działań na rzecz
poprawy sprawności energetycznej
uczelnianych gmachów zostały
podpisane 5 czerwca br. w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
przez
Wiceprezesa
Zarządu
NFOŚiGW Artura Michalskiego i
Kanclerza AGH mgr inż. Henryka
Zioło. Obecni byli pozostali członkowie Zarządu NFOŚiGW: p.o.
Prezesa Marek Ryszka oraz Wiceprezesi: Anna Mańk i Dominik
Bąk. W uroczystości uczestniczyli
także: Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman
Niżnikowski, członek Rady Nad-
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zorczej prof. Janusz Wojdalski,
członek Rady Nadzorczej Paweł
Mazurkiewicz, posłowie Anna Paluch i Jan Duda oraz senator Jerzy
Chróścikowski.
Porozumienie przewiduje, że w
obu budynkach AGH zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany przy gruncie, a także
podłogi. Przewidziano również
wymianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. W budynku
D-13 nastąpi wymiana instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej oraz modernizacja
węzła cieplnego. Budynek D-11
uzyska nowe drzwi zewnętrzne i
wiatrołap z oszkleniem. Zostanie
także zamontowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz nowe
oświetlenie
LED.
Dodatkowo
obiekt będzie zabezpieczony przed
gnieżdżeniem się ptaków.
Wśród efektów środowiskowych, które zostaną uzyskane po
ukończeniu obu remontów, należy
wymienić zwłaszcza zmniejszenie
zużycia energii pierwotnej. W przy-
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padku obiektu D-13 redukcja wyniesie 519 670 kWh rocznie, a w D11 – 542 560 kWh. Ponadto termorenowacja budynku D-13 przyniesie zmniejszenie zużycia energii
cieplnej o 2 414 ,00 GJ/rok, natomiast w D- 11 uda się w ciągu roku
zaoszczędzić 94,14 MWh energii
elektrycznej.
Co więcej, realizacja obu przedsięwzięć na AGH przyniesie znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Według szacunków, poprawa
sprawności energetycznej budynku
D-13 spowoduje redukcję na poziomie 160,61 ton równoważnika
CO2/rok, a w przypadku D-11
ograniczenie
emisji
wyniesie
167,74 ton równoważnika CO2/rok.
Termomodernizacja budynku D-13
potrwa do końca 2022 r., a w D-11
zakończy się we wrześniu 2021 r.
Warto przypomnieć, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest
największą polską uczelnią techniczną, utworzoną w kwietniu 1919
r. przez Radę Ministrów. Naczelnik
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Państwa Józef Piłsudski powołał
pierwszych profesorów tej uczelni
w maju 1919 r., a cztery miesiące
później, w październiku, zainicjował uroczyste otwarcie Akademii
Górniczej (bo taka była jej ówczesna nazwa) w auli Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dzisiejsze obiekty
AGH (dydaktyczne, badawcze i
administracyjne, w tym domy studenckie) mieszczą się w rejonie
krakowskich ulic: Reymonta, Piastowskiej, Nawojki i Czarnowiejskiej oraz al. Mickiewicza. Powierzchnia całego kampusu to ok.
38 hektarów.
Dofinansowanie termomodernizacji obu budynków AGH umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ, a ściślej – działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez

NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.
Data podpisania umów w tej
sprawie (5 czerwca br.) miała swoją
dodatkową symbolikę. Tego dnia
obchodzony jest bowiem doroczny
Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez ONZ w
1972 r. Ma on stale przypominać
społeczności międzynarodowej o
potrzebie utrzymywania harmonii
pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a naturalnym otoczeniem człowieka. W bieżącym roku mottem
Światowego Dnia Ochrony Środowiska jest troska o czyste powietrze.
Na jakość atmosfery wydatnie
wpływa właśnie termomodernizacja
budynków, której głównym celem
jest ograniczenie zapotrzebowania
na energię i zmniejszenie jej zuży-

cia, a zarazem efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym
energetycznych. Poprawa sprawności energetycznej budynków powoduje redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych związków chemicznych i pyłów sprzyjających tworzeniu się smogu. Takie
korzystne zmiany zapewnią inwestycje przeprowadzone na mocy
umów
termomodernizacyjnych
zawartych przez NFOŚiGW i AGH.
W Krakowie, gdzie zjawisko smogu jest wyjątkowo nasilone, ma to
szczególne znaczenie – w wymiarze
zarówno ekologicznym, jak i zdrowotnym.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
Warszawa

Ciąg dalszy ze s.1

Mistrzostwa Polski
w Aeroklubie Włocławskim
im. E.Kujana w Wierzawicach).
1. miejsce - Wacław Golisz, Woj3. miejsce - Tomasz Sobala (KM ciech Lesiuk (Aeroklub Włocławim. E.Kujana w Wierzawicach).
ski).
2. miejsce - Krzysztof Piotrowski,
F2A Rodeo - modele prędkościo- Michał Dzikowski (Aeroklub Włocławski)..
we:
3. miejsce - Jacek Gołębiowski,
1. miejsce - Artur Tomczyk Michał Majewski (Aeroklub Wło(Aeroklub Śląski).
cławski).
2. miejsce - Szymon Beczała
(Aeroklub Śląski).
F2A/M - modele prędkościowe
3. miejsce - Grzegorz Popowicz
(młodzicy):
(KM im. E.Kujana w Wierzawicach).
1. miejsce - Tomasz Sokołowski
(Aeroklub Śląski).
2. miejsce - Jakub Głuszek
F2B - modele akrobacyjne:
(Aeroklub Śląski).
1. miejsce - Krystian Borzęcki 3. miejsce - Kacper Walania (KM
(Aeroklub Śląski).
im. E.Kujana w Wierzawicach).
2. miejsce - Jarosław Mięsiak
(Aeroklub Orląt w Dęblinie).
F2B/M - modele akrobacyjne
3. miejsce - Sylwester Kubik
(młodzicy):
F2A - modele prędkościowe:
(Aeroklub Włocławski)
1. miejsce - Mateusz Rakowski
1. miejsce - Robert Holeczek
(Aeroklub Łódzki).
F2C
modele
wyścigowe:
(Aeroklub Włocławski).
2. miejsce - Jakub Borzęcki
2. miejsce - Kacper Wlania (KM
W
minioną
niedzielę
(02.06.2019) w Aeroklubie Włocławskim zakończyły się Mistrzostwa Polski modeli latających na
uwięzi F2 oraz Mistrzostwa Polski
modeli szybowców zdalnie sterowanych do lotów termicznych w
konkurencji F3J. Dodatkowo w
piątek, 31 maja zostały rozegrane
zawody zaliczane do Pucharu Polski akrobacyjnych modeli latających na uwięzi w konkurenci F2B Memoriał Piotra Zawady.
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w
następujących konkurencjach:

Modele latające na
uwięzi

Nr 07 (83) Wieści Światowe 01 lipca 2019 r.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 31

(Aeroklub Śląski).
2.miejsce - Sylwester Kubik
3. miejsce - Kamil Kmieć (UKS (Aeroklub Włocławski)
"Jedynka" Hrubieszów).
3.miejsce - Wojciech Mięsiak
(Aeroklub Orląt w Dęblinie)
Puchar Polski F2B - Memoriał
Piotra Zawady:
Modele szybowców F3J:
1.miejsce - Krystian
(Aeroklub Śląski).

2.miejsce - Wojciech Drzymała
(Aeroklub Stalowowolski)
3.miejsce - Mieczysław Słowik
(Aeroklub Poznański).
AW

Borzęcki 1.miejsce - Aleksander Laskowski
(Aeroklub Nadwiślański)

Ministerstwo uczciło Annę Walentynowicz
legendę „Solidarności”
Niezwykłą wystawę, poświęconą działaczce Wolnych Związków
Zawodowych, współzałożycielce
NSZZ „Solidarność, Damie Orderu

Orła Białego – Annie Walentynowicz, można oglądać na ogrodzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości
w al. Ujazdowskich 11. To ekspozycja poświęcona „Annie Solidar-

ność”, przygotowana dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Rok 2019 Sejm RP ustanowił Rokiem Anny Walentynowicz.

Wystawa na ogrodzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej w al. Ujazdowskich 11 w
Warszawie.
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Wystawa na płocie, czyli w miejscu ogólnie .

Wystawa pokazuje życie i działalność społeczną Anny Walentynowicz. Jej autorem jest Arkadiusz
Kazański. Materiały, które posłużyły do przygotowania tej ekspozycji,
pochodzą z archiwów IPN, Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”,
zbiorów państwowych, Kancelarii
Prezydenta RP, muzeów, bibliotek,
a także zbiorów prywatnych, w tym
pamiątek rodziny bohaterki ekspozycji.
8 sierpnia 1980 roku, pięć miesięcy przed osiągnięciem wieku
emerytalnego, Annę Walentynowicz dyscyplinarnie zwolniono z
pracy w ówczesnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Decyzja dyrekcji
wywołała 14 sierpnia strajk jej kolegów – 16 tysięcy robotników, w
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czasie którego powstał NSZZ
„Solidarność”. Pierwszym postulatem protestujących robotników było
przywrócenie Anny Walentynowicz
do pracy. Komunistyczna władza
uległa zresztą ostatecznie ich żądaniom.
W 1981 r. podczas spotkania
działaczki „Solidarności” z robotnikami w Radomiu funkcjonariusze
komunistycznej Służby Bezpieczeństwa we współpracy z tajnym
współpracownikiem - „Karolem”
próbowali zabić Annę Walentynowicz za pomocą leku, który miał
doprowadzić do jej śmiertelnego
odwodnienia. W 2009 r. IPN postawił im zarzuty za tamto przestępstwo. Według danych IPN, w czasie
aktywnej działalności związkowej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

„Anny Solidarność” inwigilowało
ją łącznie ponad 100 funkcjonariuszy i współpracowników SB. Była
internowana, wielokrotnie aresztowana, sprzeciwiła się też porozumieniu opozycji zawartemu z komunistycznymi władzami PRL przy
Okrągłym Stole.
13 grudnia 2005 r. odebrała
Medal Wolności od Amerykańskiej
Fundacji Ofiar Komunizmu na
rzecz "Solidarności". W 2006 roku
została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.
Anna Walentynowicz zginęła w
katastrofie polskiego samolotu Tu154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010
roku w drodze na obchody 70. rocz-
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nicy zbrodni katyńskiej. W tej katastrofie zginęło także 95 innych wybitnych Polaków – członków oficjalnej delegacji rządowej – na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i byłym Prezydentem RP
na Uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.

Ucieleśniała ideę Solidarności.
Lech Kaczyński mówił o niej jako o
„robotniczej arystokratce” – wspominano tę wyjątkową postać podczas spotkania, jakie odbyło się 9
kwietnia w Gdańsku - „Anna Walentynowicz we wspomnieniach i
badaniach historycznych” – w ramach obchodów Roku Anny Wa-

lentynowicz. Zapraszamy do obejrzenia fotografii i dokumentów poświęconych tej bohaterce przy al.
Ujazdowskich 11.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki naboru w ramach Rządowego Programu „KLUB”

edycja 2019!
Rządowy Program „KLUB” –
edycja 2019 rozstrzygnięta! Ministerialne dofinansowanie trafi do
3 732 małych i średnich klubów
sportowych. W bieżącym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 41 mln
zł.
Sport powszechny to fundament
spójnej piramidy szkoleniowej. Dlatego tak ważne są inicjatywy ukierunkowane na aktywizację dzieci i
młodzieży, takie jak Rządowy Pro-

gram KLUB, dzięki któremu tysiące
podmiotów w Polsce otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe. Dziś
rozstrzygnęliśmy czwartą edycję
tego projektu, w ramach którego w
latach 2016-2019 podpiszemy łącznie blisko 13 000 umów dotacyjnych z klubami z terenu całego kraju. Cieszę się, że z ministerialnych
przedsięwzięć korzysta coraz więcej
młodych Polaków – powiedział
minister Witold Bańka.
Rządowy Program „KLUB” to
innowacyjny model bezpośredniego
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wsparcia małych i średnich klubów,
gdzie niejednokrotnie objawiają się
sportowe talenty. Beneficjentami
Programu są dzieci i młodzież do
18. roku życia. – Jestem pewien, że
ten Program był potrzebny, o czym
świadczy niezwykle duże zainteresowanie w środowisku sportowym.
Kluby bez wątpienia czekały na
taki projekt, dzięki któremu możliwe jest dziś uzyskanie z ministerstwa bezpośredniego wsparcia finansowego – podsumował minister.
Wsparciem w ramach Rządowe-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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go Programu „KLUB” – edycja
2019 objętych zostanie blisko 155
tys. dzieci i młodzieży oraz 7,2 tys.
trenerów. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na organizację obozu sportowego, zakup
sprzętu oraz wynagrodzenie dla
szkoleniowców.
Kwota dofinansowania wynosi:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych; 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Ponad 142 mln zł w ciągu czterech lat!
Ministerstwo Sportu i Turystyki
w latach 2016-2019 przeznaczyło

ponad 142 mln zł na realizację Rządowego Programu „KLUB”.
Liczba klubów sportowych
zakwalifikowanych do Rządowego
Programu
„KLUB”
w latach 2016-2019:
1/. 2 151 klubów – 2016 rok
2/. 3 352 kluby – 2017 rok
3/. 3 616 klubów – 2018 rok
4/. 3 732 kluby – 2019 rok
Nakłady przeznaczone na
Rządowy Program „KLUB” w
latach 2016-2019:
1/. Ponad 24 mln zł – 2016 rok
2/. Ponad 37 mln zł – 2017 rok
3/. Ponad 40 mln zł – 2018 rok

4/. Ponad 41 mln zł – 2019 rok
Dla bardziej zainteresowanych
więcej w Biuletynie Informacji
Publicznej
MSiT:
https://
bip.msit.gov.pl/bip/finansowaniezadan/sport-powszechny/2019rok/2574,Lista-podmiotowdofinansowanych-w-ramach-naboru
-na-realizacje-w-2019-r-Programu.html
Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej

z wyróżnieniem studia prawnicze
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, a
następnie w 2017 roku ukończył
aplikację radcowską w Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W 2016 roku Sebastian Kaleta
reprywatyzacji nieruchomości war- podjął współpracę z Ministerstwem
Sekretarzem Stanu w Minister- szawskich.
Sprawiedliwości, gdzie był Rzeczstwie Sprawiedliwości oraz PrzeSebastian Kaleta urodził się w nikiem Prasowym Ministra Sprawodniczącym Komisji do spraw 1989 roku. W 2013 roku ukończył wiedliwości Zbigniewa Ziobro, a

Ciąg dalszy ze s.1

Sebastian Kaleta

Od prawej: minister sprawiedliwości
wręcza nominację.
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od czerwca 2017 roku członkiem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
W marcu 2018 roku został Zastępcą
Przewodniczącego Komisji i zajmował się sprawami redukowania
skutków związanych z decyzjami
reprywatyzacyjnymi
wydanymi
niezgodnie z prawem, a dotyczącymi warszawskich nieruchomości.

Jeden ze współzałożycieli i funkcję Przewodniczącego Komisji
wieloletni Prezes Stowarzyszenia do spraw reprywatyzacji nieruchoMłodzi dla Polski (2012-2016). Od mości warszawskich.
2018 roku Radny m.st. Warszawy.
Premier Mateusz Morawiecki
Jan Kanthak
na wniosek Ministra SprawiedliwoMinisterstwo Sprawiedliwości
ści Zbigniewa Ziobro powołał SeRzeczypospolitej Polskiej
bastiana Kaletę na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości oraz powierzył

Ciąg dalszy ze s.1

Ministerstwo Sprawiedliwości pozywa profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego za kłamstwo
Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości to fundament państwa
prawa, państwa demokratycznego i
uczciwego. Dlatego państwo nie
może tolerować kłamstwa, które
uderza w jego podstawy, które
sprawia, że zaufanie obywateli
zostanie zachwiane.
Szczególnie, gdy kłamią prawnicy,
profesorowie
jednej
z najznamienitszych uczelni w Polsce, a nawet na świecie. Uczeni
Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, którzy byli do tej pory
niekwestionowanymi autorytetami
w dziedzinie prawa.
W swojej opinii o zmianie Kodeksu karnego zaostrzającego kary
za najpoważniejsze przestępstwa –
ustawy, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości - dwóch
profesorów i pięciu doktorantów
krakowskiego uniwersytetu napisało, że nowe przepisy dotyczące
łapownictwa nie będą miały zastosowania do szefów największych

HUMOR
Syn adwokata ukończył studia
prawnicze i odbył aplikacje adwokackie. Ojciec powierzył synowi
pierwszą sprawę. Syn wrócił z sądu
i już od drzwi woła uradowany:
Tato, udało mi się wygrać sprawę
którą TY prowadziłeś przez dzie-

strategicznych spółek z udziałem
Skarbu Państwa, wymieniając jako
przykład prezesa Orlenu, co w
efekcie doprowadzić miałoby do
jego bezkarności za korupcję.
Ta opinia jest nieprawdziwa.
Jest kłamstwem. W rzeczywistości
zmiany zaostrzają prawo. Prezesom
spółek prywatnych i tych z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa za łapówkarstwo będzie grozić – w myśl art. 296a par. 1 – 5 lat
więzienia, tyle samo co dzisiaj. Ale
prezes spółki, w której Skarb Państwa ma więcej niż połowę udziałów, za korupcję – w myśl art. 228
par. 1 – trafi za kraty na 8 lat. Żaden przepis, żaden paragraf nowego prawa, wbrew temu, co twierdzą profesorowie
Uniwersytetu
Jaiellońskiego, nie przewiduje wyłączenia prezesów państwowych
spółek z karania za łapówkarstwo.
Ministerstwo Sprawiedliwości
nie zna powodów, dla których profesorowie i doktoranci znamienitej
krakowskiej uczelni skłamali w

swojej opinii. Od takich prawników
wymaga się jednak najwyższych
standardów, największego profesjonalizmu – są bowiem oni autorytetami w dziedzinie prawa dla
wszystkich obywateli. Ich opinia, z
której wynika, że nowe prawo rzekomo daje bezkarność określonej
grupie przestępców, podważa społeczne zaufanie do państwa i uderza w podstawy demokracji.
Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości pozwie za kłamstwo profesorów i doktorantów krakowskiego uniwersytetu do sądu, w obronie
swojego dobrego imienia, w obronie polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także w obronie renomy
samego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są bowiem granice krytyki
i politycznych sporów, których
przekraczać nie wolno.

sięć lat!
Ojciec popatrzył zirytowany i
powiedział: Oj synu, synu, to znaczy, że jeszcze musisz wiele się
nauczyć. Dlaczego, pyta syn? Ojciec odpowiada rzeczowo: Bo za tę
sprawę to ja dokończyłem budowę
domu w którym mieszkamy, kupiłem samochód, i opłaciłem całe
Twoje studia oraz aplikację adwo-

kacką. A zamierzałem jeszcze kupić Tobie samochód. Przecież to
był najlepszy, bo najbogatszy mój
klient. Synu, co TY najlepszego
zrobiłeś? Nie wiem też, gdzie będziecie mieszkać, jak się z Anią
pobierzecie? Ale teraz będziesz
pieszo chodzić, i będziesz miał
dużo czasu na rozmyślania.
***
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Ministerstwo Sprawiedliwości
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Obowiązkowy zapis cyfrowy akcji
rząd przyjął projekt
zapobiegający nadużyciom finansowym
Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu
cyfrowego, a nie jak obecnie papierowego dokumentu. Pozwoli to
przeciwdziałać ryzyku nadużyć
finansowych, zwłaszcza praniu
brudnych pieniędzy. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt odpowiednich
zmian w Kodeksie spółek handlowych został dziś (11 czerwca 2019
r.) przyjęty przez Radę Ministrów.
Podstawowym celem projektu
ustawy jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (tzw. dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji
imiennych spółek akcyjnych oraz
spółek komandytowo-akcyjnych.
Obecna konstrukcja akcji w
spółkach, które nie są spółkami
publicznymi, nie pozwala na zagwarantowanie wymiany informacji

podatkowych o osobach, którym
przysługują akcje na okaziciela.
Brakuje bowiem możliwości ich
identyfikacji. To niebezpieczna
sytuacja. Anonimowość może stwarzać np. ryzyko nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy
przy wykorzystaniu akcji na okaziciela. Problem ten został zauważony m.in. na forum Grupy G-20.
Nie występuje on w spółkach
publicznych, ponieważ w przypadku ich akcji ustalenie właściciela
jest możliwe na podstawie analizy
stanu rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez dom
maklerski.
Obligatoryjna „dematerializacja” i
rejestrowanie akcji spółek niepublicznych przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami. Możliwa będzie
łatwa identyfikacja właściciela akcji - na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy,

zarówno przez uczestników obrotu
akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli
to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z
akcji, niezależnie od tego, czy
przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela.
Projekt umożliwi spółkom niebędącym publicznymi cyfryzację
akcji na dwa sposoby - poprzez
system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać
będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Pełna cyfryzacja akcji nastąpi z
początkiem 2021 r., przy czym już
w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych.
Jan Kanthak
Ministra Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawne sądy
nowa ustawa o
kuratorskiej służbie sądowej
Kuratorzy sądowi, pełniący w
wymiarze sprawiedliwości ważną
rolę związaną z wykonywaniem
orzeczeń sądu, będą mogli sprawniej wykonywać swój odpowiedzialny zawód. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt
nowej ustawy o kuratorskiej służbie
sądowej. Zapewni ona kuratorom
właściwe wykonywanie ich zadań o
charakterze wychowawczym, reso-
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cjalizacyjnym,
diagnostycznym, i obowiązków kuratorów sądowych.
profilaktycznym i kontrolnym.
4/. Poprawa jakości i efektywność
pracy kuratorów.
Projekt stanowi kontynuację 5/. Wzmacnianie kompetencji zareformy wymiaru sprawiedliwości. wodowych kuratorów.
Główne cele proponowanych zmian 6/. Ujednolicenie kryteriów kwalifito:
kacji kandydatów na aplikację kura1/. Poprawa funkcjonowania i orga- torską.
nizacji kuratorskiej służby sądowej. 7/. Wprowadzenia jednolitych i
2/. Stworzenie przejrzystego syste- przejrzystych zasad naboru kuratomu oceny pracy kuratorów.
rów.
3/. Precyzyjne określenie uprawnień
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Zawód zaufania publicznego
Nowe przepisy wzmacniają
status kuratora sądowego, jako
szczególnego zawodu związanego z
zaufaniem publicznym. Tak samo
jak w przypadku sędziów, wymogiem mianowania kuratora sądowego będzie posiadanie wyłącznie
obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i
publicznych. Dla zapewnienia lepszych warunków awansu zawodowego wprowadzony został nowy
stopień służbowy - starszego kuratora specjalisty.

torskiej służby sądowej w sądzie
rejonowym oraz 4-letniej kadencji
zastępcy kuratora okręgowego.
Natomiast kadencja kuratora okręgowego zostaje skrócona z 6 do 4
lat.
Projekt przewiduje wyposażenie kuratorów zawodowych w nowe kompetencje, np. poprzez przyznanie im niektórych spośród dotychczasowych uprawnień sądu.
Chodzi m.in. o wyrażanie zgody na
zmianę miejsca pobytu osoby skazanej na karę ograniczenia wolności.
Sprawna organizacja służby

Awans będzie mógł zainicjować sam kurator, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej lub
prezes sądu. Kuratorzy zostaną
przy tym zobowiązani do stałego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w oparciu o szkolenia prowadzone przez Krajową Szkołę
Sądownictwa i Prokuratury.

Usprawnieniu organizacji służby kuratorskiej służy m.in. przyznanie prezesowi sądu rejonowego
uprawnień do przenoszenie kuratora zawodowego między zespołami
kuratorskiej służby sądowej tego
samego sądu rejonowego. Prezes
sądu rejonowego będzie mógł przyznać nagrodę pieniężną dla kuratoNowością jest również wprowa- ra zawodowego za szczególne osiądzenie 3-letniej kadencji na stano- gnięcia w pracy.
wiskach kierownika zespołu kura-

Dla racjonalnego wykorzystania kadr kuratorskiej służby sądowej, prezesi sądów okręgowych
będą mogli przenieść kuratora do
innego sądu rejonowego, w tej samej lub innej miejscowości w obrębie okręgu sądowego.
Projekt, skierowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości do
uzgodnień
międzyresortowych,
konsultacji publicznych i opiniowania, reformuje również zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec kuratorów sądowych. Wprowadza powoływanych
na 4-letnią kadencję Rzecznika
Dyscyplinarnego Kuratorów Zawodowych oraz Zastępcę Rzecznika
Dyscyplinarnego Kuratorów Zawodowych oraz nowy katalog kar dyscyplinarnych, zawierający m.in.
obniżenie wynagrodzenia zasadniczego.
Jan Kanthak
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacje z NFOŚiGW
na wapnowanie gleb
Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych to cel nowego
programu Narodowego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Nabór
wniosków dla wojewódzkich funduszy
ochrony
środowiska
i gospodarki wodnej odbędzie się
w dniach 17-28 czerwca 2019 r.
Zapowiadany przez Ministra
Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólnopolski
program regeneracji środowiskowej
gleb poprzez ich wapnowanie będzie realizowany w latach 20192023. W sumie na dotacje wstępnie
zarezerwowano do 300 mln zł

(ostateczna kwota zależna będzie od
faktycznego zapotrzebowania na te
środki).
Program, który będzie realizowany za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej (WFOŚiGW)
we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi, adresowany jest do posiadaczy użytków
rolnych o pH gleby poniżej lub
równej 5,5. Przewidziano trzy poziomy dofinansowań: do 300 zł/t
czystego składnika odkwaszającego
(CaO oraz MgO) dla gospodarstw o
powierzchni nie przekraczającej 25
ha użytków rolnych; do 200 zł/t
CaO oraz MgO dla gospodarstw o
powierzchni powyżej 25 ha, ale nie
przekraczającej 50 ha użytków rol-
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nych oraz do 100 zł/t CaO oraz
MgO dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Poza środkami, które na realizację programu udostępni NFOŚiGW,
również wojewódzkie fundusze
zaangażują swoje pieniądze. Będzie
to 5% kosztów kwalifikowanych
dla WFOŚiGW, w których stan
funduszu na dzień 31.12.2018 r.
wynosił nie więcej niż 500 mln zł
lub 10% kosztów kwalifikowanych
dla WFOŚiGW, w których stan
funduszu w ww. okresie wynosił
powyżej 500 mln zł.
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agro-
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technicznych, co potwierdzi pozytywna opinia właściwej miejscowo
Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej. Dofinansowanie działań
regeneracyjnych dla danej działki
ewidencyjnej może być udzielone
nie częściej niż raz na cztery lata.
Przy
wyborze
przedsięwzięć
WFOŚiGW będzie weryfikował
stopień pilności podjęcia zabiegów
odkwaszających ze względu na ich
skutek środowiskowy.

Rozszerzona informacja na programy-priorytetowe/
temat
programu: ogolnopolski-program-regeneracjihttp://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/
gleb/nabor-2019/
aktualnosci/art,1425,informacja-ntogolnopolskiego-programuSławomir Kmiecik
regeneracji-srodowiskowej-glebDonata Bieniecka
poprzez-ich-wapnowanie.html
NFOŚiGW
Dla bardziej zainteresowanych
Warszawa
podajemy szczegóły naboru na
stronie
internetowej:
http://www.nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na gospodarkę
wodno-ściekową

poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków
– obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz
obiekty użyteczności publicznej –
na obszarach poza granicami
aglomeracji wymienionych w
Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych
(KPOŚK) będą wspierane w nowym programie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki
Wodnej.
Nabór
wniosków rozpocznie się 17
czerwca br. Budżet działania na
lata 2019-2023 to 200 mln zł.
Beneficjentami Ogólnopolskiego programu gospodarki wodnościekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych są wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (WFOŚiGW), które będą
udzielać dofinansowania tzw. beneficjentom końcowym, czyli: jednostkom samorządu terytorialnego
(JST) i ich związkom oraz podmio-

tom świadczącym usługi publiczne
w ramach realizacji zadań własnych
JST.
Preferencyjne
pożyczki
(WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż
2%) WFOŚiGW będą mogły częściowo umorzyć . Chodzi o 50%
lub 30% w zależności od sytuacji
finansowej gminy, określonej w
oparciu o publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik dochodów podatkowych gminy w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, z uwzględnieniem warunków
określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków
NFOŚiGW”.
Przykładowe inwestycje, które mają
szansę na wsparcie (również dla
budynków zarządzanych przez
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) to: lokalne
oczyszczalnie ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz
małych miejscowości o zwartej
zabudowie o przepustowości powyżej 50 RLM; przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wykazujące zgodność z normą PN-EN
12566-3+A2:2013 lub nowszą na

obszarach, dla których udokumentowane będą dobre warunki do
wprowadzenia ścieków do ziemi;
sieć kanalizacji sanitarnej dla obszaru, gdzie gęstość zabudowy jest
wystarczająca, by budowę można
było uznać za ekonomicznie uzasadnioną; podłączenia kanalizacyjne do budynków; ujęcia wody, stacje uzdatniania wody; sieć wodociągowa; podłączenia budynków do
sieci wodociągowych. Z finansowania wyłączone są podłączenia do
niezabudowanych nieruchomości
oraz budynków, które nie są użytkowane.
Dla bardziej zainteresowanych
szczegóły naboru znajdują się na
stronie:
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/
ogolnopolski-program-gospodarkiwodno-sciekowej/
Sławomir Kmiecik
Donata Bieniecka
NFOŚiGW
Warszawa

na pytanie dostanie piątkę, i do którego wszyscy mówią
zapytała: Kto to jest ksiądz? ojcze, a tylko jego własne
Pierwszy zgłosił się Jasiu dzieci mówią wujek.
Katechetka na lekcji reli- i powiedział: Ksiądz to jest
***
gii powiedziała, kto odpowie taki mężczyzna proszę pani,

HUMOR
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Ciąg dalszy ze s.1

Ambasada RP w Bernie
informuje
Z okazji 120. urodzin Konstantego Rokickiego, bohatera masowej
akcji ratunkowej z Zagłady polskie
władze, ocaleni z Zagłady oraz
członkowie polskiej i żydowskiej
diaspory w Szwajcarii uczczą 120lecie urodzin Konstantego Rokickiego (1899-1958), polskiego wicekonsula w Bernie, który – w czasach Zagłady – masowo fałszował
paszporty paragwajskie dla ratowania Żydów. Rokicki zmarł samotnie
w przytułku ponad 60 lat temu, a
jego heroiczne czyny były do niedawna niezauważone. Chcemy oddać cześć temu niekwestionowanemu bohaterowi ludzkości – powiedział Ambasador RP Jakub Kumoch.

wiedliwego Wśród Narodów Świata. Wśród gości spodziewany jest
wicepremier Jarosław Gowin oraz
członkowie rodziny Rokickiego.

Konstanty Rokicki, podporucznik Wojska Polskiego, weteran Legionów
i
wojny
polskobolszewickiej, służył jako wicekonsul w Bernie w latach 1939-45. Jest
najbardziej znany z nielegalnego
zakupu i ręcznego wypełnienia tysięcy paszportów i potwierdzeń
obywatelstwa Paragwaju. Rokicki
działał pod bezpośrednimi poleceniami polskiego posła, ambasadora
Aleksandra Ładosia oraz jego zastępcy Stefana Ryniewicza. W pełni
też współpracował ze swoim żydowskim podwładnym Juliuszem
Kühlem oraz przedstawicielami
Ceremonia odbędzie się 16 Światowego Kongresu Żydów oraz
czerwca w południe na cmentarzu organizacji Aguda Israel.
Friedenthal w Lucernie gdzie w
2018 roku odnowiono grób RokicWtajemniczony krąg, zwany
kiego. Zbiega się ona w czasie z Grupą Ładosia lub Grupą Berneńniedawną decyzją Yad Vashem o ską, kupował, a także fałszował
przyznaniu dyplomacie tytułu Spra- dokumenty Hondurasu, Haiti i Pe-

ru. Najnowsze badania historyczne
wykazują, że w posiadaniu tych
dokumentów ochronnych było w
czasie Zagłady co najmniej 8 000
osób z całej Europy. Ochroniły one
wielu swoich posiadaczy przed
wywózką do niemieckich obozów
zagłady. Zamiast tego osoby te często były internowane jako obywatele państw neutralnych. We wrześniu br. ma zostać opublikowana
Lista Ładosia licząca prawie 3 200
nazwisk zidentyfikowanych posiadaczy paszportów. Wśród wielu
setek ocalonych dzięki paszportom
jest na niej prawie 300 obywateli
Polski, 220 – Holandii, 195 obywateli Niemiec i 22 – Austrii. Inni
ocaleni pochodzą z przedwojennej
Czechosłowacji, Francji, Belgii,
Włoch, Szwajcarii, Palestyny Mandatowej oraz Litwy.
Ambasada RP
w Bernie

Decyzja Prokuratora Generalnego Z. Ziobro

o objęciu nadzorem śledztwa
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił Prokuraturze Krajowej objąć nadzorem śledztwo dotyczące
pozbawienia wolności młodej
kobiety, jej bicia i brutalnego
zgwałcenia, do którego doszło w pustostanie na terenie

dworca
kolejowego
w wolności ze szczególnym
Chełmży w woj. kujawsko - udręczeniem. A jeżeli ustalepomorskim.
nia dowodowe na to pozwolą,
rozpatrzeć także zarzut usiłoProkurator Generalny po- wania zabójstwa w zamiarze
lecił, by po ujęciu sprawcy ewentualnym.
rozważyć przedstawienie mu
zarzutu obejmującego m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
gwałt ze szczególnym okrucieństwem i pozbawienie
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LISTY
Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy
wyrażane przez ich autorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów.
Listy nie spełniające przyjętych norm społecznych i
prawnych nie będą publikowane.
(dop.red.)

społeczeństwu sens zmian w prawie.
Będąc od ponad 13 lat pracownikiem uniwersytetu, codziennie
spotykam się z debatą naukową,
dyskusją i krytyką, dlatego wiem,
jak jest to ważne i potrzebne, ale
nie można oszukiwać społeczeństwa i dlatego właśnie wniesiemy
ten pozew. Krytykować trzeba, kłamać nie wolno.
Marcin Warchoł
Wiceminister Sprawiedliwości

***

Szanowni Państwo Szanowni Państwo
Poniżej przesyłamy stanowisko
wiceministra sprawiedliwości Pana
Marcina Warchoła w związku z
komentarzami po zapowiedzi wytoczenia pozwu cywilnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w obronie dobrego imienia resortu, po
publikacji kłamstw dotyczących
reformy prawa karnego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
pozwie krakowskich ekspertów za
zwykłe kłamstwo, a nie za krytykę
czy naukową opinię. Merytoryczna
krytyka jest cenna i potrzebna, bo
jest konstruktywna. Natomiast
kłamstwo jest destrukcyjne, bo
wprowadza w błąd społeczeństwo.
Resort pozwie, bo nie może pozwolić, aby dalej w Polsce przez fałszywe informacje oszukiwano społeczeństwo.
Nieprawdą jest, że nowelizacja
Kodeksu karnego łagodzi prawo
antykorupcyjne. Kodeks karny,
wbrew nieprawdziwej opinii grupy
prawników z Krakowa, zaostrza
prawo jeśli chodzi o spółki z udziałem większościowym Skarbu Państwa. Natomiast jeśli chodzi o spółki z udziałem mniejszościowym
Skarbu Państwa, to nowelizacja
pozostawia prawo bez zmian.
Twierdzenia o łagodzeniu prawa
antykorupcyjnego są nieprawdziwe
i nie możemy się na to zgodzić.
Każdy ponosi odpowiedzialność
za swoje słowa, a zwłaszcza ekspert, który jako autorytet tłumaczy
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W dniu 11 czerwca 2019 o
godz. 11:00 w Sądzie Okręgowym
w Warszawie (al. “Solidarności”
127), w sali 237 odbędzie się rozprawa odwoławcza (sygn. akt anonimizowane przez redakcję) od
wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, (sygn.
akt anonimizowane przez redakcję)
dotyczącego ( nazwisko anonimizowane przez redakcję) uznanej za
winną znęcania się psychicznego i
fizycznego nad osobą najbliższą mężem, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.
Sprawa ciągnie się od 2015
roku i jest ponownie rozpoznawana.
Obrońca oskarżonej obrał linię
obrony, w której twierdzi, że mężczyzna czerpał przyjemność z faktu
bycia maltretowanym przez żonę.
Agresywne zachowania kobiety są
usprawiedliwiane nieudowodnionymi preferencjami seksualnymi pokrzywdzonego oraz obroną pokrzywdzonego, która przed adwokata jest interpretowana jako dwustronne zachowanie agresywne.
Zapraszam do udziału w rozprawie oraz zachęcam do nagłośnienia
sprawy, ze względu na jej szersze
znaczenie. Agresywne zachowania
kobiet, ciągle są trudne do przyjęcia
w odbiorze społecznym.
Jestem pokrzywdzonym w tej
sprawie i jeśli chcą Państwo więcej
informacji proszę się kontaktować
mailowo lub telefonicznie ( 577 081
190 ).

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Przesyłam również informację o
mojej sprawie.
W lipcu 2013 roku para 26latków wzięła ślub. Niespełna miesiąc później dla młodego męża zaczął się prawdziwy horror, młoda
żona znęcała się nad nim fizycznie i
psychicznie. Przez ponad 1,5 roku
kobieta ze zdiagnozowanymi problemami psychicznymi nieustannie
(codziennie lub z krótkimi przerwami kilkudniowymi) ubliżała mężowi wulgarnymi słowami, popychała
go, biła po całym ciele, dusiła, drapała, gryzła, uderzała metalową
rurą od odkurzacza, jednorazowo
pchnęła nożem w lewe udo, utrudniała wyjście z mieszkania oraz
groziła pozbawieniem życia.
Młody mężczyzna zniósł bardzo
dużo, zwłaszcza, że połowa tego
okresu przypadała na czas, kiedy
kobieta była w ciąży, a wówczas
nieustannie matka nienarodzonego
jeszcze dziecka groziła, że je zabije,
jeśli mąż nie będzie się jej słuchać.
Dochodziło do niezliczonych szantaży i wymuszeń, to wtedy w aktach
złości kilkakrotnie kobieta rozwaliła mężowi głowę oraz ugodziła go
nożem w nogę. Małżonka krzywdziła także nienarodzone jeszcze
dziecko, m.in. bijąc się pięściami
ostentacyjnie po brzuchu. Cudem
nie doszło do większej tragedii zabójstwa męża i dziecka.
W styczniu 2015 roku mężczyzna zdecydował się złożyć zawiadomienie na policji o znęcaniu się
nad nim przez jego żonę. Kobieta
natychmiast trafiła na 3 miesiące do
aresztu tymczasowego. Wcześniej,
podczas gdy była ona w ciąży z ich
dzieckiem, odmawiał składania
jakichkolwiek wyjaśnień.
Później rozpoczęła się kilkuletnia batalia sądowa. Oskarżonej postawiono zarzut znęcania się nad
osobą najbliższą - mężem. Obrońca
oskarżonej prezentował stanowisko,
że w małżeństwie miały miejsca
niestandardowe zachowania małżonków pełne agresji z obu stron (i
że przez obie strony było to akceptowane), że nie ma podziału ról na
sprawca-ofiara, a do stosowania
przemocy dochodziło z obu stron.
Linia obrony stosowana przez
obrońcę opierała się na wyekspono-
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waniu, że relacje pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżoną nie były
czarno-białe, a ponad to mąż z powodu swoich cech osobowościowych i preferencji czerpał satysfakcję z tego, że jest maltretowany
przez żonę. Adwokat wskazywał,
że skoro małżonkowie żyli przez
długi okres pod jednym dachem,
nawet podczas trwania procesu
karnego to nie może być mowy o
znęcaniu się, jednocześnie sugerując, że powrót pokrzywdzonego do
relacji ze sprawcą przemocy świadczy o tym, że znęcania się w świetle art. 207 § 1 kk nie było.

Obszerne akta sprawy zawierają
bogaty materiał dowodowy (z samego postępowania przygotowawczego jest kilkaset stron, gdyż dla
tej rodziny założono 7 niebieskich
kart), przeprowadzono kilka dowodów z opinii biegłych, w tym również poddano badaniom psychologicznym i seksuologicznym pokrzywdzonego. Podczas procesu to
pokrzywdzony musiał się tłumaczyć, dlaczego zgadzał się na przemoc ze strony żony. Oskarżona
tymczasem, wyjechała z kraju i
rozpoczęła studia medyczne.
Przedmiotowa sprawa karna jest
niestandardowa, gdyż to mężczyzna

jest ofiarą przemocy domowej. Wizerunek kobiety, która brutalnie i
bez skrupułów znęca się nad swoim
mężem nie pasuje do stereotypowego wizerunki płci. Podczas tej sprawy karnej w widoczny sposób doszło do wiktymizacji poszkodowanego, chociażby poddając go badaniom seksuologicznym i psychologicznym. To poszkodowany podczas całego procesu musiał się tłumaczyć, dlaczego biła go żona.
Z pozdrowieniami
Jarosław (nazwisko
anonimizowane przez redakcję)

Ciąg dalszy ze s.1

Oświadczenie
ministra sprawiedliwości
Okrutny mord na 10-letniej Kristinie z Dolnego Śląska nie ujdzie płazem. Mężczyzna, podejrzewany o dokonanie tej potwornej zbrodni, został
zatrzymany. Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody
zostaną w śledztwie zweryfikowane, to
sprawca trafi przed sąd, a kierowana
przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę. Wierzę, że nastąpi to możliwie szybko.
Każdy, kto w tak w bezwzględny
sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. W ściganiu tak bezwzględnych
przestępców zawsze będziemy działać
z największą determinacją. To obowiązek całego państwa, które pokazało w
tej sprawie, że działa skutecznie.
Bardzo dziękuję policjantom i prokuratorom za ich nadzwyczajne zaan-
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gażowanie i profesjonalizm. Mój zastępca prokurator Krzysztof Sierak,
który na bieżąco nadzoruje to śledztwo, podkreślał w rozmowie ze mną
zwłaszcza olbrzymie zasługi policjantów. Dziękuję im za to. Mam olbrzymi
szacunek dla ich poświęcenia. Dziękuję też wszystkim Polakom, którzy starali się pomóc, przekazując organom
ścigania cenne informacje.
To najlepszy dowód, że w tragicznych chwilach i państwo, i jego funkcjonariusze, i obywatele potrafią stanąć na wysokości zadania. Oby takich
tragicznych chwil było jak najmniej.
Proszę o modlitwę za śp. Kristinę.
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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PROŚBA O OSZCZĘDZANIE WODY
Drodzy Mieszkańcy Gminy Szamotuły,
w związku z występującą falą upałów prosimy

o zaprzestanie podlewania
w godzinach wieczornych
ogrodów, ogródków warzywnych i trawników.
Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy
wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny,
pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności.
W innym wypadku problemy z dostępnością wody
mogą wystąpić zwłaszcza u odbiorców położonych
na obrzeżach naszej Gminy.
Dlatego prosimy oszczędnie korzystać z wody
tj. m.in. podlewanie przesunąć na godziny nocne

(najlepiej po godz. 24:00).
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szamotułach Sp. z o.o.
Oddział Wodociągów i Kanalizacji
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INFORMACJA
w sprawie projektu p.n.
„Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Otorowie”
w ramach naboru WRPO
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
złożył do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w dniu 27.02.2019 r. wniosek o dofinansowani

projektu p.n.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otorowie”
w ramach naboru WRPO

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
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Andrzej Stachowiak zastępca dyrektora
objaśnia zasady działania mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków.

str. 46
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Andrzej Stachowiak zastępca
dyrektora prezentuje komory
reaktora.

A tu osadniki wtórne.
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Sławomir Wachowiak maszynista Oczyszczalni Ścieków w Otorowie przy
komorze zlewczej, a w tle oczyszczalnia, która będzie rozbudowana.

2014+ OŚ Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
w ramach konkursu numer: RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18.
1. Pismem z dnia 15 kwietnia 2019 r. z datą wpływu 16 kwietnia 2019 r.,
Urząd Marszałkowski poinformował o wyniku oceny formalnej wniosku,
która zakończyła się wynikiem pozytywnym
oraz skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej.
2. Pismem z dnia 15 maja 2019 r. z datą wpływu 22 maja 2019 r.
poinformowano o zakończeniu oceny merytorycznej z wynikiem pozytywnym.
O pozytywnym wyniku oceny merytorycznej zadecydowało
spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów dopuszczających
oraz relatywnie wysoka liczba punktów przyznawana
za poszczególne kryteria wartościujące.
W wyniku uzyskanej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów

str. 48
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projekt uzyskał łącznie 25 pkt na 40 możliwych,
co stanowi 62,5% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.
Zgodnie z Regulaminem konkursu,
projekty, które spełniły warunki formalne,
wszystkie kryteria formalne, merytoryczne dopuszczające
oraz uzyskały co najmniej 60% maksymalnej do uzyskania liczby punktów
za kryteria merytoryczne wartościujące,
zostały umieszczone na liście projektów pozytywnie ocenionych
po ocenie merytorycznej.
Projekt spełnił wszystkie wymagane kryteria merytoryczne dopuszczające.
W kryteriach wartościujących punkty odjęto za:
1 pkt w kryterium 9 – stwierdzono, że zainstalowanie elektronicznego
systemu sterowania oczyszczalnią nie spełnia zasady upowszechniania nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli,
przedsiębiorstwa i administracji publicznej;
7 pkt w kryterium 13 – brak w projekcie zadania polegającego na
budowie kanalizacji sanitarnej a tym samym nie wykazano
liczby osób podłączonych do sieci, a zakres wielkości oczyszczalni
to 5000 RLM, za co przyznano 3 pkt na 10 możliwych;
1 pkt w kryterium 14 – stwierdzono brak bezpośredniego wpływu projektu
na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych;
4 pkt w kryterium 15 – projekt dotyczy zadań jedynie z zakresu
oczyszczalni ścieków; stwierdzono brak kompleksowości projektu,
za co nie przyznano punktów
2 pkt w kryterium 16 – inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie Obszaru
Strategicznej Interwencji
„obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących
możliwości rozwojowe”, dlatego nie przyznano punktów.
3. Pomimo uzyskanej oceny pozytywnej, na podstawie uchwały nr
731/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych
w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IŻ.00-30-001/18
dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,
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Projektowi nie przyznano dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO
na lata 2014-2020z uwagi na niewystarczającą alokację przeznaczoną
na konkurs, o czym poinformowano pismem
z dnia 22 maja 2019 r. z datą wpływu 23 maja 2019 r.
4. Pismem z dnia 24 maja 2019 r. z datą wpływu 27 maja 2019 r.
poinformowano o podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
uchwały nr 771/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania
projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IŻ.00-30001/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi
nr RPWP.04.03.01-30-0002/18 pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otorowie”.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na
6.836.448,52 zł (5.558.088,22 zł netto + 1.278.360,30 VAT).

Koszty kwalifikowalne stanowią 5.458.288,22 zł.
Wnioskowany przez Spółkę
(jeszcze nie rozstrzygnięty)

poziom dofinansowania (%) wynosi 85%,
co daje kwotę wsparcia (PLN) w wysokości
4.639.544,98 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szamotułach Sp. z o.o.
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NFOŚiGW
dla środowiska
Nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego i czystsze powietrze
w kolejnych miejscowościach
oznaczają kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego na
terenie Radzynia Podlaskiego, w
12 miejscowościach Gminy Świlcza, 6 miejscowościach Gminy
Gać oraz w Tychach i Rybniku
zostaną przeprowadzone dzięki
preferencyjnym pożyczkom z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje wpłyną na bezpieczeństwo
codziennego
życia
mieszkańców, a zarazem przyniosą efekty środowiskowe w postaci
poprawy jakości powietrza.
Przekazane
dofinansowania
pochodzą z zasobów programu
priorytetowego NFOŚiGW pod
nazwą SOWA – oświetlenie zewnętrzne (nabór I – 2018). Jego
głównym celem jest ograniczenie
emisji zanieczyszczeń powietrza
oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną
systemów oświetlenia zewnętrznego.
Pożyczki dla samorządów są niskooprocentowane – w wysokości 1
proc. w skali roku. Mogą być one
udzielone na okres nie dłuższy niż
15 lat, liczony od daty wypłaty
pierwszej transzy do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
Istnieje możliwość umorzenia pożyczki do maksymalnej wysokości
10 proc. jej wartości, ale nie więcej
niż 1 mln zł. Umowy potwierdzające wsparcie finansowe dla wspomnianych przedsięwzięć podpisała
Dyrektor Departamentu Innowacji i
Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena
Bodzenta oraz reprezentanci beneficjentów.

Radzyń Podlaski
(woj. lubelskie)
Modernizacja oświetlenia drogowego zostanie przeprowadzona
na 105 ulicach miasta. Łącznie
przewidziano instalację 1528 opraw
oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 60,59
kW. Towarzyszyć temu będzie demontaż funkcjonujących opraw
wraz z osprzętem, modernizacja
szaf sterujących oraz zainstalowanie nowego systemu sterowania
oświetleniem drogowym. W ramach projektu przewidziano także
zamontowanie
wysięgników
i
osprzętu elektrycznego opraw. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW
wspierająca przedsięwzięcie wynosi
ponad 2,9 mln zł. Umowa przekazania środków została podpisana
przez Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski Jerzego Rębka.
Realizacja zadania potrwa do
końca 2019 r. Wśród zysków środowiskowych oczekiwanych po
jego ukończeniu, należy wymienić:
ograniczenie emisji dwutlenku siarki (0,474 Mg/rok), tlenków azotu
(0,478 MG/rok) oraz tlenku węgla
(0,146 Mg/rok). Spadnie także emisja pyłów ogółem (0,031 Mg/rok).
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
(końcowej)
wyniesie
579,77 MWh/rok.
Liczymy na duże oszczędności
związane z utrzymaniem oświetlenia miejskiego – podkreślił po podpisaniu umowy Burmistrz Radzynia
Podlaskiego Jerzy Rębek. – Te obciążenia obecnie sięgają u nas nawet 900 tysięcy złotych rocznie.
Wymiana energochłonnych instalacji na energooszczędne zmniejszy
ilość zużywanej energii, czyli również obniży rachunki za prąd. Poza
oszczędnościami, które pozwolą
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finansować inne, ważne projekty,
istotna będzie także poprawa bezpieczeństwa na ulicach Radzynia
Podlaskiego. Chcemy, żeby miejsca, które są obecnie zbyt ciemne,
zwłaszcza miejsca wrażliwe, jak
przejścia dla pieszych, zostały odpowiednio doświetlone i przez to
stały się bezpieczniejsze.

Gmina Świlcza
(woj. podkarpackie)
Na terenie Gminy Świlcza zostanie przeprowadzona generalna
modernizacja oświetlenia ulicznego, która obejmie aż 12 miejscowości (Bartkowice, Skworcza, Dyndy,
Trzcianna, Otoka, Mrowla, Rudna
Wielka, Kamyszyn, Świlcza, Woliczka, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska). W ramach tej inwestycji
będzie przeprowadzony demontaż
opraw, instalacja systemu sterowania, wymiana przewodów zasilających. Ponadto nastąpi zainstalowanie 663 opraw oświetleniowych
LED o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW. Projekt, którego
realizacja potrwa do końca września 2021 r., zostanie dofinansowany niskooprocentowaną pożyczką z
NFOŚiGW w wysokości niemal 1,7
mln zł. Umowę potwierdzającą
przekazanie wsparcia podpisał Wójt
Gminy Świlcza Adam Dziedzic.
Spodziewane zyski środowiskowe to: oszczędność energii elektrycznej (końcowej) w wysokości
325,66 MWh/rok, redukcja emisji
dwutlenku siarki (0,266 Mg/rok) i
tlenków azotu (0,268 Mg/rok) oraz
ograniczenie emisji tlenku węgla
(0,082 mg/rok). Zmniejszy się zarazem emisja pyłów ogółem o 0,017
Mg/rok.

Gmina Gać
(woj. podkarpackie)
W Gminie Gać (miejscowości:
Gać, Białoboki, Ostrów, Wolica,
Mikulice, Dębów) także zostanie
przeprowadzona systemowa modernizacja oświetlenia drogowego.
Zaplanowano tam zainstalowanie
422 opraw oświetleniowych typu
LED o łącznej mocy nie przekra-
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czającej 33,08 kW wraz ze wspornikami dostosowanymi do rodzaju
słupów, z ewentualnym dowieszeniem przewodu oświetleniowego,
demontażem istniejących opraw
oświetleniowych,
modernizacją
szaf sterujących oświetleniem z
wyposażeniem w kompensatory
mocy biernej oraz zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Niskooprocentowana pożyczka udzielona
beneficjentowi przez NFOŚiGW
wyniesie nieco ponad 705 tys. zł.
Umowa przekazania środków została podpisana przez Wójta Gminy
Gać, Grażynę Pieniążek.
W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących efektów ekologicznych: ograniczenie
emisji dwutlenku siarki (0,0835
Mg/rok), tlenków azotu (0,0841
Mg/rok) i tlenku węgla (0,0257
Mg/rok). Spadnie także emisja pyłów ogółem (o 0,054 Mg/rok). Ilość
zaoszczędzonej energii elektrycznej
(końcowej) wyniesie 102,10 MWh/
rok. Realizacja przedsięwzięcia
potrwa do połowy grudnia 2019 r.
Koszty utrzymania starego
oświetlenia stale rosną, dlatego
Rada Gminy zdecydowała, żeby
skorzystać z możliwości dofinansowania z NFOŚiGW – zaznaczyła po
podpisaniu umowy Wójt Gminy
Gać, Grażyna Pieniążek. – To dla
nas dogodna forma wsparcia, bo nie
musimy wykładać wszystkich pieniędzy od razu i mamy płatność
podzieloną na raty. A nasi mieszkańcy czekają na wymianę wyeksploatowanego oświetlenia. Czekają
sportowcy na boisku i czeka każdy
przysłowiowy Kowalski, przy którego ulicy jest teraz tylko jedno

światło, a może pojawić się drugie,
gdyż będzie to wreszcie w zakresie
naszych możliwości finansowych.
Poprawi się zatem bezpieczeństwo i
estetyka, a do tego będą znaczne
oszczędności i korzyści dla środowiska.

Tychy
(woj. śląskie)
Modernizację oświetlenia ulicznego w Tychach, która będzie prowadzona do końca 2020 r.
,NFOŚiGW wesprze preferencyjną
pożyczką w kwocie prawie 3,2 mln
zł. Umowę regulującą dofinansowanie podpisał Prezydent Miasta
Tychy Andrzej Dziuba. Oświetlenie
uliczne zostanie unowocześnione
na obszarze 19 ulic. Zmiany będą
polegać na zainstalowaniu 673
opraw typu LED o łącznej mocy
nie przekraczającej 61,29 kW, wraz
z montażem słupów, adaptacją szaf
oświetlenia ulicznego, montażem
systemu sterowania oraz montażem
złączy kablowych. W konsekwencji
tych działań ilość zaoszczędzonej
energii elektrycznej (końcowej)
wyniesie 280,4 MWh/rok. Projekt
spowoduje również ograniczenie
emisji dwutlenku siarki (219,00
Mg/rok), tlenków azotu (0,2311
Mg/rok) oraz tlenku węgla (0,0707
Mg/rok). Uzyskane zostanie także
ograniczenie pyłów ogółem (0,0149
Mg/rok).

Rybnik
(woj. śląskie)
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Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
Warszawa

W Rybniku kompleksowa mo-

NOWE PRAWO
W WALCE Z LICHWĄ
Prawe i sprawiedliwe
państwo to takie, w którym
wszyscy Polacy mogą się
czuć pewnie i bezpiecznie.

dernizacja oświetlenia ulicznego
przebiegnie na obszarze czterech
kluczowych ulic, tj. Obwiednia
Południowa, Obwiednia Północna,
Gliwicka i Prosta. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę 546
opraw typu LED wraz z montażem
słupów i systemu redukcji mocy
w oprawach, wprowadzeniem do
systemu oświetleniowego szaf sterowniczych. Łączna moc zainstalowanych lamp nie przekroczy 53,51
kW. Umowę regulującą przekazanie przez NFOŚiGW niskooprocentowanej pożyczki w wysokości
ponad 1,5 mln zł podpisał Zastępca
Prezydenta Rybnika Janusz Koper.
Zaplanowano, że wszystkie
prace w ramach projektu zostaną
zakończone z końcem listopada
2019 r. Unowocześnienie oświetlenia spowoduje zaoszczędzenie
energii elektrycznej (końcowej) na
poziomie 296,9032 MWh/rok.
Wśród efektów ekologicznych trzeba też wymienić redukcję emisji
dwutlenku siarki (0,2429 Mg/rok),
tlenków azotu (0,24286 Mg/rok) i
tlenku węgla (0,0748 Mg/rok).
Ograniczenie emisji pyłów ogółem
sięgnie 0,0157 Mg/rok.
Ważnym rezultatem każdego z
pięciu wymienionych projektów
będzie również zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla (CO2). W sumie,
dodając do siebie pięć ilości cząstkowych, redukcja emisji tego gazu
cieplarnianego sięgnie 1237,758
Mg/rok.

To państwo, które chroni ich
interesy i jest bezwzględne
wobec żerujących na nich
naciągaczy.
Które
staje

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

zwłaszcza w obronie bezbronnych i słabych.
Taka idea legła u podstaw
ogłoszonego w kwietniu 2018
roku przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę
pakietu
reform
„Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”. Jego elementem
jest wprowadzenie do prawa
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zmian, które mają skutecznie
chronić Polaków przed plagą
lichwiarzy i nadużyciami
firm pożyczkowych. Mają
położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy klientów i ich
ufności. Mają skończyć z żerowaniem na biedzie i dramatach ludzi, które zmuszają ich
do pochopnych decyzji o zawieraniu niekorzystnych lichwiarskich umów.
Obowiązkiem
państwa
jest ustrzec Polaków przed
tym zagrożeniem. I temu służą kompleksowe reformy,
które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
BEZPIECZNE ZAKUPY
NA RATY
Zepsuła się pralka? Trzeba
wymienić
lodówkę?
Dziecko potrzebuje nowego
komputera? Dziś nawet nie
mając pieniędzy, można łatwo dokonać zakupu na raty.
Współpracujące z bankami i
firmami pożyczkowymi sklepy kuszą „specjalnymi ofertami”, niekiedy wręcz zerowymi odsetkami, a wszystkie
formalności można załatwić

na miejscu. Mało kto zdaje zapłacimy dwa razy więcej,
sobie sprawę ze związanymi mimo że sprzedawca kusił
z tym niebezpieczeństwami. nas „niskimi odsetkami”. Same odsetki nominalne od kredytu ratalnego rzeczywiście
Na co uważać
Oferta „zerowych odse- mogą być niskie, ale reszta
tek” brzmi atrakcyjnie, ale kosztów to właśnie marże,
często ostatecznie za nowo prowizje i inne ekstra opłaty.
kupiony sprzęt zapłacimy
znacznie więcej niż wynikaTo się zmieni
łoby z ceny na etykiecie. Do
Nowe przepisy kończą z
pożyczki ratalnej są doliczane dowolnością w ustalaniu doróżnego rodzaju prowizje, datkowych opłat za zakupy
marże, opłaty za złożenie czy na raty. Nie będzie można do
rozpatrzenie wniosku itp. woli doliczać prowizji i marUkrytą formą marży może ży, co prowadzi do sytuacji,
być też obowiązkowe ubez- że nieświadomi klienci mają
pieczenie pożyczki, którego często problemy w spłacie
żąda od nas sprzedawca przy rzekomo atrakcyjnie oprocenzakupie.
towanej pożyczki.
Udzielający pożyczki mają obowiązek podawać klientom jej rzeczywisty koszty. I
podają, ale napisane zwykle
drobnym druczkiem i w mało
widocznym miejscu, np.:
„RRSO = 96,5%”.

Maksymalny limit dodatkowych opłat zostanie
ustalony na 45 proc. kwoty
pożyczki w skali roku. A
jeśli zdecydujemy się na
rozłożenie rat na 6 miesięcy,
to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 32,5
RRSO – czyli skrót od proc.
„rzeczywista roczna stopa
oprocentowania” – to kluczo- Limit odsetek pozostanie na
wa dla nas informacja. Jeśli obecnym poziomie, czyli
RRSO wynosi 96,5%, to maksymalnie 10 proc. w skali
oznacza, że za kupiony sprzęt roku.

Ile naprawdę kosztuje telewizor za 2500 zł
(przy ratach na rok)
JEST
2500 zł
do 250 zł
np. 2250 zł

BĘDZIE
2500 zł
do 250 zł*
do 1125 zł

cena telewizora
wysokość odsetek przy kredycie na 12 miesięcy
koszty pożyczki (ubezpieczenie, opłaty, prowizje
itp.)
RAZEM:
np.
zł czy zakup
do szkolnej
3875 zł
*Suma należnych odsetek zależy od
na 5000
święta
sposobu spłaty
Nagła choroba i związana wyprawki – to powody, dla
z tym konieczność zakupu których Polacy korzystają z
„CHWILÓWKI” BEZ
drogich leków, brak pienię- „chwilówek”.
ZDZIERSTWA
dzy do pierwszego, wydatki
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To pożyczki na niewielkie
kwoty – prawie połowa nie
przekroczyła w 2016 roku
1000 zł. Są udzielane na krótki okres, np. 30 albo 60 dni, a
formalności – ograniczone do
minimum. Polacy biorą ich
coraz więcej.

w banku.

Na co uważać
Problemem, jak przy zakupach na raty, są prowizje,
marże i inne opłaty. Biorący
„chwilówki” często nie zdają
sobie z tego sprawy. Firmy
pożyczkowe nie znają zaś
Według danych Biura In- ograniczeń i nie mają żadformacji Kredytowej wartość nych oporów przy naliczaniu
pożyczek niskokwotowych, a dodatkowych opłat.
więc do 4000 zł, wyniosła w
2016 roku aż 10 mld zł, a
W skrajnych przypadkach
liczba klientów sektora poza- RRSO, a więc rzeczywista
bankowego sięgnęła w 2017 roczna stopa oprocentowania,
r. 1,6 mln. Są to w ogromnej sięga kilku tysięcy procent!
mierze ludzie już zadłużeni. W ten sposób wielu klientów
Około 80 proc. klientów firm wpada w spiralę zadłużenia,
pożyczkowych miało w ubie- tracąc niekiedy dorobek żygłym roku jednocześnie dług cia.

To się zmieni
Nowe zasady będą podobne, jak w przypadku zakupów
na raty. Przepisy ograniczą
dowolną dziś możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów
firm pożyczkowych.
Limit opłat – takich, jak
np. prowizje czy marże –
zostanie radykalnie zmniejszony: do 45 proc. kwoty
pożyczki w skali roku.
Limit odsetek od samej pożyczki będzie, jak dotąd,
ograniczony do 10 proc. w
skali roku.

Ile naprawdę kosztuje 1000 zł „chwilówki” (wziętej na rok)
wysokość pożyczki
wysokość odsetek
dodatkowe opłaty
RAZEM:

JEST
1000 zł
do 100 zł
np. 3000 zł

BĘDZIE
1000 zł
do 100 zł*
do 450 zł

np. 4100 zł

do 1550 zł

oferowali pożyczki pod za- rzy na rzecz lichwiarzy tracą
staw ich mieszkań. Jedynym wszystko, co mają.
celem było przejęcie nieruKONIEC Z ODBIERA- chomości. Ich właścicieli
NIEM MIESZKAŃ
WINA BEZ KARY
zmuszali do udzielania pełnoWedług
badań Instytutu
mocnictw, by ich stamtąd wyPonad 400 osób, które meldować.
Wymiaru Sprawiedliwości w
straciły domy i mieszkania o
latach 2008-2010 w prawie
wartości przeszło 20 milioOszuści i współpracujący 90 proc. spraw związanych z
nów – to ujawniony wiosną z nimi notariusze z Trójmia- lichwiarskimi
pożyczkami
2018 roku przez prokuraturę sta usłyszeli prokuratorskie prokuratury umarzały postębilans afery lichwiarskiej na zarzuty i staną przed sądem. powania lub odmawiały ich
Pomorzu. Przestępcy byli tak Ale prawo wciąż nie chroni wszczęcia. Jedynie 20 przyperfidni, że wyszukiwali swo- dostatecznie Polaków przed padków zakończyło się skieje ofiary nawet na tablicy naciągaczami. Podobne, choć rowaniem do sądów aktów
ogłoszeń w Urzędzie Miej- mniej głośne przypadki mają oskarżenia, a tylko w 4 spraskim w Gdańsku, gdzie infor- miejsce w całej Polsce. Zda- wach wydano wyroki skazumowano o komorniczych li- rza się, że prowadzą do trage- jące lichwiarzy.
cytacjach. Osobom, które po- dii – samobójstw ludzi, któpadły w kłopoty finansowe,
*Suma należnych odsetek zależy od
sposobu spłaty
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To się zmieni
Nie będzie więcej odbierania mieszkań i domów, pozbawiania dorobku całego
życia osób, które nie spłaciły
pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Nowe prawo
wprowadzi ścisłe limity w
zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Ograniczy też
pobieranie
dodatkowych
opłat.

stawie umowy cywilnoprawnej, jak kredytów
konsumenckich udzielony
przez instytucje parabankowe.
Projekt przewiduje karę
pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5 dla tego,
kto w zamian za udzielone
osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające m.
in. z umowy pożyczki, żąda
od niej zapłaty kosztów doZabezpieczenie pożydatkowych
dwukrotnie
czek nie będzie mogło prze- wyższych niż maksymalne
kraczać wysokości pożyczo- lub żąda od niej zapłaty odnej kwoty powiększonej
setek w stopie dwukrotnie
maksymalnie o 45 proc.
wyższej niż maksymalna.
Dotyczy to zarówno pożyW przypadku bankowej
czek udzielanych na pod-

pożyczki konsumenckiej (to
pożyczka do 255 tys. 550 zł
udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim) dodatkowe opłaty nie
będą mogły przekroczyć 45
proc. kwoty pożyczki w skali
roku. Maksymalne odsetki to
10 proc. w skali roku.
Wskazany limit będzie
także obowiązywał w przypadku bankowej pożyczki dla
osoby fizycznej na wyższą
kwotę. Przy pożyczce udzielanej na podstawie umowy
cywilno-prawnej
zostanie
wprowadzony limit dodatkowych opłat w wysokości 25
proc. pożyczonej kwoty.

Ile naprawdę kosztuje 10 000 zł pożyczone na rok od prywatnej osoby
JEST
wysokość pożyczki
wysokość odsetek
dodatkowe opłaty
RAZEM:

BĘDZIE

10 000 zł
do 1000 zł
bez limitu

10 000 zł
do 1000 zł*
do 2500 zł

bez limitu

do 13 500 zł

Bezpieczny dom/mieszkanie
JEST
Dziś można stracić np. dom
za 500 000 zł

*Suma należnych odsetek zależy od
sposobu spłaty

Dzięki projektowanym zmianom zadłużający się Polacy
zyskają rzeczywistą prawną
ochronę. Państwo będzie mogło skutecznie działać, zanim
ktokolwiek padnie ofiarą
oszustwa i szybko reagować
na każdy sygnał, że udzielający pożyczek łamią prawo.

BĘDZIE
W tym wypadku egzekucja komornicza z mieszkania nie
będzie dopuszczalna. Aby ją wszcząć z domu wartego
500 tys. zł, wartość samego zadłużenia z pożyczki bez
dodatkowych kosztów musi wynosić 25 tys. zł
Sprzeczne z prawem umowy więc np. w trudnej sytuacji
będą unieważniane.
życiowej i dramatycznie potrzebuje pieniędzy na zapewnienie sobie podstawowych
JASNE ZASADY
Nowe przepisy wyraźnie warunków do życia, jak jedefiniują, które pożyczki ma- dzenie, leki czy opłatę rają charakter lichwiarski. Koń- chunków.
czą z zasadą, która uzależniała ściganie lichwiarza od te- Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
go, czy wiedział, że osoba
biorąca pożyczkę jest „w
przymusowym położeniu”, a
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S17 Warszawa – Lublin
dłuższa o 13 km
Od dzisiaj (19.06.2019
dop.red.) kierowcy mogą korzystać
z kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17 na trasie pomiędzy Warszawą a Lublinem. To bardzo ważna inwestycja, dzięki której poprawią się warunki transportowe oraz
zwiększy się bezpieczeństwo ruchu
drogowego – powiedział minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk.
13 km odcinek pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód został
udostępniony kierowcom 19 czerwca 2019 r. Jest to pierwszy fragment
drogi ekspresowej S17 o nawierzchni betonowej. Powstał po zachodniej stronie wytyczonego blisko 200
lat temu traktu lubelskiego. Dotychczasowa droga krajowa biegnąca w
śladzie traktu wytyczonego w cza-

Nowy odcinek drogi ekspresowej łączy się z już funkcjonującą
trasą Kurów Zachód - Lublin. Na
węźle Żyrzyn kierowcy będą mogli
zjechać na drogę wojewódzką nr
824 prowadzącą do Puław lub poprzez sieć dróg lokalnych dotrzeć
do okolicznych miejscowości.

sach Franciszka Christianiego i
kierowanej przez niego Dyrekcji
Koszt budowy odcinka S17
Jeneralnej Dróg i Mostów Króle- pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów
stwa Polskiego, będzie służyła do Zachód, wraz z wydatkami na odobsługi ruchu lokalnego.
szkodowania za przejęte nieruchomości, prace archeologiczne i nadWykonawca inwestycji, firma zór, wyniósł ok. 370 mln zł. InweMota-Engil Central Europe, zbudo- stycja powstała przy dofinansowawał trasę główną drogi ekspresowej niu z Funduszy Europejskich w
z betonu cementowego. Na obiek- ramach Programu Operacyjnego
tach inżynierskich zastosowano Infrastruktura i Środowisko, jako
mieszanki bitumiczne, podobnie jak jeden z pięciu kontraktów na realina łącznicach węzła Żyrzyn oraz na zację S17 pomiędzy Garwolinem i
drogach do obsługi ruchu lokalne- Kurowem.
go. W ramach inwestycji zbudowano 21 obiektów inżynierskich, w
W najbliższym czasie planowatym dwa mosty i dwa wiadukty w ne jest udostępnienie do ruchu kociągu drogi ekspresowej, trzy wia- lejnych odcinków S17 Garwolin –
dukty nad nią i trzy górne przejścia Gończyce i Gończyce – granica
dla dużych zwierząt.
województw mazowieckiego i lubelskiego (łącznie ok. 25,2 km),

Fotka upamiętniająca
wspólny finał.
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wraz z fragmentem odcinka od
granicy województw do węzła Ryki
Północ (ok. 5 km). Pod koniec wakacji kierowcy skorzystają z pozostałej części S17 omijającej Ryki i
będą mieli do dyspozycji ok. 140
km odcinek S17 od początku obwodnicy Garwolina aż do końca
obwodnicy Piask.

pole bitwy pod Żyrzynem, która
została stoczona w sierpniu 1863
roku. Odkryto grób ze szczątkami
ok. 80 żołnierzy armii carskiej pokonanej przez powstańcze oddziały
dowodzone przez pułkownika Michała „Kruka” Heydenreich’a. Natrafiono na kilka szkieletów koni,
elementy uzbrojenia żołnierzy, armatkę hukową oraz rzeczy osobiW związku z budową drogi ste, w tym m.in. charakterystyczny
ekspresowej S17 Skrudki - Kurów medalik Matki Boskiej CzęstoZachód archeolodzy przebadali chowskiej. Szczątki pokonanych

spoczęły na cmentarzu w Baranowie, gdzie tuż po bitwie pochowano 14 powstańców styczniowych,
którzy zginęli w trakcie walk lub na
skutek odniesionych w nich ran.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Wakacyjne ograniczenia
w ruchu pojazdów ciężarowych
Minister Infrastruktury podpisał
nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz
zakazu ruchu niektórych rodzajów
pojazdów na drogach, która przewiduje wprowadzenie wakacyjnych
ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych w najbliższy weekend
(22/23. 06.2019 dop.red/). Dla bardziej zainteresowanych podajemy,
że Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw na
stronie
internetowej:
http://
dziennikustaw.gov.pl/
du/2019/1152/1
Zmiana ta jest związana z nowelizacją rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie
organizacji roku szkolnego, przesuwającą zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 19
czerwca 2019 r. Wcześniejszy koniec roku szkolnego zbiega się w
tym roku z początkiem długiego
weekendu w związku ze świętem
Bożego Ciała. W tym okresie przewidywany jest wzmożony ruch
pojazdów, który może powodować
wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to czas
wyjazdów indywidualnych oraz
zorganizowanych wycieczek z
udziałem dzieci.
Przypominamy, że okresowe
ograniczenia ruchu pojazdów oraz

zakaz ruchu pojazdów i zespołów
pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 12 ton
obowiązują w wakacyjne weekendy:
1/. W piątki od 18:00 do 22:00,
2/. W soboty od 8:00 do 14:00,
3/. W niedziele od 8:00 do 22:00.
Ograniczenia w ruchu w związku ze świętem Bożego Ciała obowiązują 19 czerwca 2019 r. (środa)
od 18:00 do 22:00 oraz 20 czerwca
2019 r. od 8:00 do 22:00.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

X Okręgowy Zjazd
Delegatów Polskiego Związku Działkowców
obradował w Poznaniu 15 czerwca 2019 r.
Najważniejsze w życiu Okręgu
wydarzenie, jakim jest odbywający
się, co 4 lata, Okręgowy Zjazd Delegatów obradował w minioną sobotę w Poznaniu. Otwarcia obrad
dokonał Prezes Okręgu Zdzisław
Śliwa, który po wprowadzeniu
sztandarów Okręgu PZD i odegra-

niu Hymnu Państwowego i Hymnu
PZD „Zielona Rzeczpospolita”
powitał delegatów, gości i członków ustępujących władz Okręgu.
Zdzisław Śliwa szczególnie serdecznie powitał Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród gości
Zjazdu byli m.in. posłowie na Sejm
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RP Krzysztof Paszyk i Tadeusz
Dziuba oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Przybyli także samorządowcy z miast,
które tworzą dobrą atmosferę dla
rozwoju ogrodnictwa działkowego.
Następnie wręczono odznaczenia

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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związkowe, medale 120-lecia ogrodnictwa działkowego i podziękowania
władzom samorządowym. Odznaką
„Za zasługi dla PZD” prezes Związku
uhonorował Posła Krzysztofa Paszyka
oraz zasłużonych prezesów ROD:
Wiktora Ratajczaka z ROD Nowy
Młyn i Romana Walorka z ROD
Tramwajarz. Medal 120 – lecia PZD
został wręczony Panu Wiesławowi
Szczepańskiemu.
Samorządowcy
otrzymali także pisemne podziękowania za wspieranie ogrodów działkowych w swoich miastach.
Ustępujący Prezes Okręgu zaproponował delegatom, by Zjazdowi
przewodniczyli Zenon Brzozowski i
Robert Klimaszewski. Następnie powołano Prezydium Zjazdu i wybrano
na sekretarza Teresę Lorenz. Chwilą
ciszy uczczono pamięć zmarłych m.in.
Sylwestra Chęcińskiego. Henryka
Cieślika i Franciszka Tomczaka. Po
wyborach komisji zjazdowych Referat
sprawozdawczo – programowy Okręgowej Rady PZD w Poznaniu przedstawił Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa.
W referacie przedstawił najważniejsze
wydarzenia z życia Okręgu, w tym
działania na rzecz dalszego rozwoju
ogrodów działkowych, ocenę funkcjonowania Związku i Okręgu w warunkach nowej ustawy o ogrodach działkowych. Podkreślił m.in., że istnieje
ciągłe zapotrzebowanie na działki,
które dowodzi, że ogrody działkowe
tak jak były potrzebne w przeszłości,

tak są potrzebne obecnie i z całą pewnością będą potrzebne w przyszłości.
Ogrody działkowe w swej zdecydowanej większości funkcjonują w ramach
stowarzyszenia ogrodowego Polski
Związek Działkowców. Ta największa
i najprężniej działająca organizacja
polskich działkowców systematycznie
podejmuje działania zmierzające do
zapewnienia bezpieczeństwa prawnego terenów użytkowanych przez ROD
i poprawy stanu zagospodarowania
ogrodów. Związek tworzy warunki dla
dalszego ich rozwoju, kreuje nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu
ogrodów, ciągle inspiruje do poprawy
standardów życia w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie programy
jak „Unowocześnianie infrastruktury
ROD – ROD XXI wieku”, „Otwarty
Program Rozwoju ROD”, „Otwarty
Program Rozwoju Społecznego”,
„Program budowy siedzib dla zarządów ROD” i wreszcie „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę
potrzeb współczesnych rodzin” ożywiły działalność w wielu ogrodach działkowych i przyczyniły się do poprawy
warunków ich funkcjonowania. Dużo
miejsca w referacie poświecono
współpracy z samorządami, które
efektywnie wspierają rozwój ogrodów
działkowych budżetowymi dotacjami.
Jest to przede wszystkim sukces kolegiów prezesów, które doprowadziły do
uruchomienie możliwości finansowa-

Stół prezydialny.
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nia rozbudowy infrastruktury ogrodowej z budżetów gmin, co wynika z
art.17 ustawy o ROD. Z satysfakcją
odnotowano, że zarówno samorząd
Miasta Poznania oraz inne samorządy
miejskie i gminne coraz szczodrzej
pomagały naszym ogrodom. Dla przykładu, o ile w latach poprzednich wysokość uzyskiwanych dotacji wahała
się w granicach 50 000 zł rocznie, to
już w roku 2018 z pomocy zewnętrznej w postaci dotacji do rozwoju infrastruktury ROD skorzystały 33 ogrody
działkowe na łączną kwotę 665 000zł.
Nawiązywanie bliskich kontaktów z
prezydentami, burmistrzami i wójtami
oraz z radnymi dało dobre rezultaty. I
jest to nadzieja także na przyszłość, że
ta polityka będzie kontynuowana. Z
drugiej strony podkreślano, że ogrody
będą coraz szerzej otwierać się na
potrzeby lokalnych społeczności, oferować wykorzystanie posiadanej bazy,
organizować przedsięwzięcia edukacyjne i proekologiczne dla młodzieży,
tworzyć warunki dobrego wypoczynku seniorom itp. Prezes Okręgu mówił
także o problemach, z którymi boryka
się Okręg, a więc o zamieszkiwaniu na
ogrodach, samowolom budowlanym,
słabego zagospodarowania niektórych
małych ogrodów, które borykają się z
brakiem środków finansowych. Na
zakończenie referatu Prezes Okręgu
przedstawił główne tezy zawarte w
Programie działania na nadchodzącą
kadencję podkreślając, że jest to program bogaty, ale też ciągle
otwarty i będzie uzupełniany o
nowe pomysły działania.
Sprawozdanie
Okręgowej
Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji przedstawiła przewodnicząca OKR Dorota Zerba. Zgłosiła też wniosek
o udzielenie absolutorium Okręgowemu Zarządowi PZD.
Po wygłoszeniu sprawozdań
głos zabierali goście Zjazdu i
delegaci.: Tomasz Piechocki - z
ROD Świerszcza w Pobiedziskach poruszył temat zalania 14
działek w 2017 prosząc o wsparcie finansowe. Przewodniczący
Sejmiku Wiesław Szczepański
zapewnił o wsparciu Sejmiku
dla ogrodów działkowych, zapowiedział prace nad strategia regionu, do których zostaną zaproszeni działkowcy. Poseł Krzysz-
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Wszyscy słuchają w skupieniu.

tof Paszyk podziękował za wspaniałą
wielkopolską robotę, za inicjatywy dla
seniorów, za współpracę z samorządami. Radna Miasta Poznania - Lidia
Dudziak powiedziała, że Poznań pomaga ogrodom i będzie to robić w
przyszłości. Przykładem jest 500 tysięcy złotych na infrastrukturę ogrodów
przyznaną w 2019r. Michał Powałowski - Zastępca Prezydenta Miasta
Gniezno poinformował o przyznaniu
lokalu tamtejszemu kolegium prezesów ROD. W imieniu zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Katarzyny Kierzak-Koperskiej głos zabrał dyrektor
Gerard Hajgelman, który złożył gratulacje działkowcom i podziękowania za
pracę. Andrzej Arcimowicz z ROD
Zakątek mówił o ekologii na działce –
bez metali ciężkich, o konieczności
badania próbek ziemi, ziołach na działce. Przedstawił także propozycja stworzenia biur zarządzających dla małych
ROD na wzór OFK. Jan Molski – z
Obornik mówił o potrzebie szkolenia
dla zarządów i komisji rewizyjnych
ROD. Barbara Czapla przedstawiła
działania Komisji Polityki Społecznej
oraz Stowarzyszenia Kultura i Zdrowie
w ROD, której ostatnim efektem jest
organizacja na terenach ROD „Białych
Sobót”. Edmund Derwich apelował o
właściwe wykorzystanie w ogrodach
funduszy oświatowych. Głos zabierali
także: Zenon Brzozowski, Jerzy Kucznerowicz, Czesław Eliks i Ewa Rowińska. O konkursach: ROD roku 2019 i

Wzorowa Działka mówił Józef Kasprzak. Poseł na Sejm Tadeusz Dziuba
podziękował za zaproszenie i stwierdził, że ogrody są potrzebne i powinny
się rozwijać.
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki
dziękował samorządom za docenianie
ogrodnictwa działkowego i potrzebie
tworzenia wzajemnych dobrych relacji
miedzy partnerami. Przedstawił także
efekty działania Związku na drodze
stanowienia przez Parlament prawa
korzystnego dla działkowców, Poparł
wniosek szkolenia nowych, młodych
członków zarządów. Zalecał korzystanie z wydawnictw PZD. Gratulował
urządzenia nowej siedziby Okręgu.
Prosił Okręg o wsparcie dla ROD
Świerszcza w Pobiedziskach. Nowa
ustawa śmieciowa jest korzystna dla
nas – powiedział Prezes. Ustosunkował się też do proponowanych zmian
prawa budowlanego w odniesieniu do
altan. Prezes PZD podziękował za
inicjatywy podejmowane przez Okręgowy Zarząd, jego komisje problemowe, zarządy Ogrodów, za kultywowanie wielkopolskich tradycji ogrodnictwa działkowego.
Po wysłuchaniu referatów i bogatej
dyskusji Zjazd przyjął uchwały w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Okręgowej Rady za okres
kadencji, zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium
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ustępującej Okręgowej Radzie
PZD. Następnie podjęto uchwałę
w sprawie ilościowego składu
organów władz okręgowych
Związku ustalając, ze Okręgowa
Rada liczyć będzie 39 osób, a
Okręgowa Komisja Rewizyjna –
11 osób.
Kolejnym ważnym punktem
obrad były wybory nowych
władz Okręgu. Przewodniczący
Komisji Wyborczej Jerzy Kucznerowicz przedstawił listę kandydatów do władz okręgowych
PZD i 17kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Przedstawione kandydatury uzyskały pełne poparcie
delegatów. W przerwie obrad
odbyły się pierwsze posiedzenia
Okręgowej Rady I Okręgowej
Komisji Rewizyjnej. Prezesem
Okręgu został wybrany ponownie Zdzisław Śliwa, wiceprezesami Robert Klimaszewski,
Barbara Czapla i Zenon Brzozowski. Sekretarzem Okręgu została
Teresa Lorenz, a skarbnikiem Aneta
Wicher. Przewodnicząca Okręgowej
Komisji Rewizyjnej wybrano Dorotę
Zerbę.
W ostatniej części obrad przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Jan Molski przedstawił, a Zjazd przyjął uchwały: w sprawie programu działania Okręgu i w sprawie znaczenia
działań jednostki krajowej PZD dla
rozwoju ogrodnictwa działkowego w
Polsce. Zjazd przyjął też stanowiska:
1/. W sprawie prawidłowego i skutecznego zarządzania w rodzinnych ogrodach
działkowych.
2/. W sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na
miarę potrzeb współczesnych rodzin.
3/. W sprawie przeciwdziałania zagrożeniom dla rozwoju rodzinnych ogrodów
działkowych.
4/. W sprawie współpracy z samorządami lokalnymi.
Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa
podziękował Prezesowi Związku, gościom Zjazdu i delegatom za uczestnictwo w obradach. Wyprowadzenie
sztandarów Okręgu PZD zakończyło X
Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w
Poznaniu.
Tekst: Zdzisław Śliwa,
Zdjęcia: Mieczysław Dubisz
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Sprzedam w atrakcyjnej cenie zakupu piękne nowe słoneczne M-3 lub M-4 mieszkanie jest z lożą, 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 woda, pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, pozakładane są wewnętrzne drzwi w mieszkaniach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej
i do piwnicy.

telefon : 606-559-313

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

Blok z balkonami od strony ogródków
i garaży z widokiem na pola uprawne.
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Rekordowa popularność
warsztatów edukacyjnych
w Ministerstwie Sprawiedliwości RP
Prawie 1600 uczniów uczestniczyło w tym roku szkolnym w programach edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To nowy rekord popularności zajęć, które w poprzednim
roku szkolnym przyciągnęły 1200
młodych Polaków. Na zajęcia i
warsztaty zapraszamy do Warszawy dzieci i młodzież z całej Polski.

Zajęcia odbywały się nie tylko w
budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, ale i we współpracujących z
nami ambasadach oraz w parlamencie. Podczas pasjonujących wizyt i
warsztatów uczniowie poznawali
tajniki dyplomacji i ciekawe aspekty działania instytucji publicznych.
W warsztatach „Przygody z
Paragrafem”, które odbywały się
dwa razy w miesiącu, nowe umiejętności zdobyło około 700 dzieci.
Zainteresowanie szkół tym programem okazało się tak duże, że terminy udziału w zajęciach rezerwowane były z wielotygodniowym wyprzedzeniem, a dla chętnych organizowano dodatkowe zajęcia.

W programie „Dzień z prawem” biorą udział uczniowie szkół
średnich. Te spotkania odbywały
się co tydzień, a z wyjątkową ofertą
edukacji prawnej dotarliśmy do
ponad 900 licealistów. Warsztaty,
dzięki którym młodzi ludzie zdobywają podstawy wiedzy prawniczej
przydatnej w życiu codziennym,
Mali strażacy
prowadzili eksperci - sędziowie,
prokuratorzy, pracownicy MinisterPrzygotowanie fascynujących
stwa Sprawiedliwości.
zajęć dla dzieci i młodzieży było
możliwe dzięki współpracy MiniTajniki dyplomacji
sterstwa z dyplomatami Czech,
Węgier, Finlandii i Szwajcarii, a
W tym roku specjalny program także z ekspertami z Centralnego
objął również dzieci ze szkół pod- Laboratorium Kryminalistycznego
stawowych. Z powodzeniem zain- Policji oraz Służby Więziennej.
augurowane zostały „Przygody z
Wśród uczestników „Przygód”
Paragrafem”. Dzięki nowej ofercie byli m.in. młodzi artyści z Zespołu
edukacyjnej, młodsi uczniowie mo- Pieśni i Tańca z Niska czy repregli przeżyć dwie „przygody” - dy- zentanci najlepszej drużyny Miplomatyczną oraz kryminalistyczną. strzostw Polski Strażaków w Biegu
Ciąg dalszy ze s.1

A jak jest ciepło to aż chce
się
chodzić,
jeździć, zwiedzać, poznawać
nowe
przestrzenie i
środowiska. A
im cieplej to tym bardziej szukamy
cienia na łonie natury. I na takiej
właśnie zasadzie wjechaliśmy do
Manowa jadąc Drogą Krajową 11

Czapla Góra
w Manowie
Lato 2019 jest wyjątkowo słoneczne, wręcz upalne, można powiedzieć, że nie trzeba jechać do
Afryki, bo Afryka przyszła do nas.
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po Schodach „Wieżowiec 2018".
Mali strażacy zaraz po warsztatach
przeprowadzili trening w zdobywaniu po schodach Pałacu Kultury i
Nauki. Potem ruszyli do Portugalii
na Międzynarodowe Zawody Strażackie, gdzie konkurowali z najlepszymi drużynami z kilkunastu krajów.

Spotkanie
po wakacjach
Wszystkie szkoły, które wzięły
udział w warsztatach Ministerstwa
Sprawiedliwości, dostały upominki
oraz pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie w
program edukacyjny.
Popularne projekty edukacyjne
będą kontynuowane w przyszłym
roku szkolnym. Wszyscy uczniowie
zainteresowani zajęciami w Ministerstwie Sprawiedliwości będą
mogli zgłosić się do nas już po wakacjach.
Zapraszamy!
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

ze Szczecinka do Koszalina.
Przy wjeździe do Manowa zatrzymaliśmy się na pięknym wygodnym bezpłatnym parkingu z
ławkami i wiatami pobudowanym
zaraz przy Nadleśnictwie Manowo.
A warto, bo do Koszalina jest tylko
dziewięć kilometrów a nadleśnictwo zadbało o podróżnego w wyjątkowo przyjazny sposób. Otóż, przy
nadleśnictwie jest dużo atrakcji,
m.in.
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Izba Edukacji Leśnej, Ścieżka Edukacji Przyrodniczej, Czapla Góra,
itp., etc.
Ścieżka Edukacji Przyrodniczej
jest tak interesująco wytyczona, że
można przejść z nadleśnictwa prosto do szkoły znajdującej się po
drugiej stronie góry nazywanej czaplą. A po drodze można się jeszcze
dużo dowiedzieć o życiu istniejącym w lesie. Wystarczy tylko iść
powoli, rozglądać się i czytać informacje zawarte na ustawionych tablicach.
Tak już słyszymy, w tym miejscu uważny czytelni zadaje pytanie:
Dlaczego mówimy Czapla Góra? I
odpowiadamy: Góra nazwana jest
Czaplą Górą, bo na szczycie góry
jest kolonia lęgowa czapli siwej. Na
czterech drzewach naliczyliśmy aż
jedenaście gniazd czapli siwej.
Gniazd jest bardzo dużo i nie jest
łatwo dokładnie policzyć gniazd
założonych na szczycie wysokich

drzew w zielonej gęstwinie konarów.
Oczywiście, że na szczycie góry
wśród różnych tablic informacyjnych jest też tablica informująca o
życiu czapli siwej. Celem łatwiejszego przeczytania tekst z tablicy
przepisaliśmy, cyt. <Czapla siwa
(Ardea cinerea) jest najpospolitszą i
najbardziej rozpowszechnioną czaplą w Europie. W locie jest łatwo
rozpoznawalna po ociężałych uderzeniach skrzydeł i szyi złożonej w
kształt litery „S”.
Pokarmu poszukuje brodząc w
płytkiej wodzie lub czatując na
brzegu. Żywi się przede wszystkim
rybami, choć ofiarą padają także
drobne ssaki, bezkręgowce wodne i
owady.
Czaple siwe gnieżdżą się zwykle kolonijnie w tzw. czaplińcach –
na wysokich drzewach w lasach lub
innych zadrzewieniach w pobliżu
wody, czasami też w trzcinach.

Ciekawostka !
Gatunek objęty ochroną gatunkową.>
Dodać jeszcze można, że czapla
siwa żyje w różnego rodzaju zbiornikach wodnych a swoje kolonie
lęgowe zakłada często na wyspach i
w koronach drzew.
Na stronie internetowej http://
ekoedu.com.pl/w-terenie/sciezkidydaktyczne/wojzachodniopomorskie/czapla-gora/
można przeczytać, cyt.: <Kolonia
czapli i leśne pomniki przyrody to
atrakcje ścieżki w rezerwacie Czapla Góra.
Lasy Nadleśnictwa Manowo ze
względu na zróżnicowana rzeźbę
terenu oraz dużą ilość zbiorników i
cieków wodnych prezentują ciekawe walory przyrodnicze. (…).
Izbę Edukacji z przyległą ścieżką przyrodniczą "Czapla Góra",
gdzie znajduje się kolonia lęgowa

Wjazd do Manowa wygląda zachęcająco,
sielsko i spokojnie.
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Budynek Nadleśnictwa
Manowo od frontu.

Budynek Nadleśnictwa Manowo
od strony parkingu.
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Tablica informacyjna na szczycie Czaplej Góry.
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Czapla pozuje do zdjęcia.

czapli siwej. Głównym jej zadaniem jest przybliżenie gospodarki
leśnej, zapoznanie odwiedzających
z miejscowa przyrodą, przedstawienie wizji jej ochrony, jak również
zasadę zrównoważonego gospodarowania w lesie.
Lasy Nadleśnictwa Manowo ze
względu na zróżnicowaną rzeźbę
terenu oraz dużą ilość zbiorników i
cieków wodnych prezentują ciekawe walory przyrodnicze. W celu
podniesienia bioróżnorodności i
retencji gleb stworzono kompleks
zbiorników retencyjnych "Mokre",
nagrodzony nagrodą "Lidera Polskiej Ekologii".
Lasy Nadleśnictwa w związku z
bliskością miasta Koszalina stwarzają możliwość wykorzystania jej
piękna przez społeczeństwo. Nadleśnictwo rozwinęło i udostępniło
miejsca wypoczynku nad jeziorami:
Nicemino, Rosnowskie, Czarne,

Hajka, Morskie Oko, "Kąpielowe".
Możliwości zakwaterowania istnieją w siedzibie Nadleśnictwa i gospodarstwach agroturystycznych.
W 2000 roku dla celów edukacji przyrodniczej stworzono interaktywną Izbę Edukacji z przyległą
ścieżką przyrodniczą "Czapla Góra", gdzie znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. (…).>
A ze strony internetowej http://
czasnawypoczynek.pl/
Atrakcje,Manowo,C000053,Czapla+G %
C3%B3ra można dowiedzieć się,
cyt.: „Kolonia czapli i leśne pomniki przyrody to atrakcje ścieżki w
rezerwacie Czapla Góra. Mieszkające tam czaple są unikatem na skalę obszarów o klimacie umiarkowanym. Na badaczy życia czapli czeka
nie lada gratka, bowiem wiele czapli potrafi wyginać charakterystycznie szyję w literę S, dzięki zmodyfi-
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kowanemu szóstemu kręgowi szyjnemu. (…).”
A ze strony internetowej http://
ptaki.info/czapla_siwa można dowiedzieć się więcej o samej czapli
siwej, cyt.: „(…) Długość ciała: 90105 cm. Ptak wielkości bociana o
smukłej sylwetce z długą wygiętą
szyją. Upierzenie popielate z wierzchu i białawe od spodu. Z tyłu głowy zwisa czarny czub, zaś z przodu
szyi ma rząd czarnych plamek.
Młoda czapla nie ma wyrazistego
rysunku na głowie i szyi. W locie
różni się od bociana lub żurawia
esowato wygiętą szyją i łukowato
wygiętymi skrzydłami. (…) lęg 3-5
niebieskich jaj. Wysiadywanie 2526 dni. Młode opuszczają gniazdo
po ok. 50 dniach, (…) część ptaków
zimuje w kraju. Przylot: III- IV,
odlot: IX-XI, (…). Gatunek chroniony częściowo z wyjątkiem obrębów stawów hodowlanych, wymie-
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Gniazdo czapli siwej.

niony w Dyrektywie ptasiej. (…).”
Celem pełniejszego obrazu należy jeszcze przybliżyć krótką historię Nadleśnictwa Manowo z
którą można zapoznać się na stronie
internetowej
http://
www.manowo.szczecinek.lasy.gov.
pl/historia#.XQ4ud_4wjcs
Cyt.: „(…) Nadleśnictwo urzędując
w zabytkowym budynku z początku
XX wieku w Manowie, zarządza 17
tys. ha lasów państwowych.”
Ciekawostką jest też fakt, że
gmina Manowo w herbie ma właśnie czaplę siwą. Dla bardziej zainteresowanych podajemy stronę internetową https://www.manowo.pl/
strony/menu/12.dhtml
z której
można dowiedzieć się, cyt.: <Herb
Gminy Manowo został opracowany
na podstawie konkursu ogłoszonego w 1994r. przez Wójta Gminy
Manowo. Na konkurs wpłynęło
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wówczas 48 projektów. Spośród
prac Zarząd Gminy wybrał 5 do
zaopiniowania przez Radę Gminy.
Na XXXIII Sesji Rady Gminy wybrano dwa typy projektów - propozycje przedstawiały godło na tarczy
herbowej oraz czaplę.
Na XXXIV Sesji Rady Gminy
w dniu 26 maja 1994r. przedstawionych zostało 6 barwnych propozycji graficznego rozwiązania herbu
wg koncepcji przyjętej na poprzedniej sesji. Ostatecznie radni wybrali
koncepcję nr 5, tj. "w polu złotym,
na trójwzgórzu zielonym, czapla
czarna zwrócona w prawo". Opracowanie heraldyczne: Marian Czerner, opracowanie graficzne: Ewa
Jędrzejewska - Drygas. Uchwała w
sprawie nadania herbu Gminie Manowo Nr XXXIV/224/94 z 26 maja
1994r.
Czapla siwa występująca na
terenie Gminy Manowo to gatunek
żerujący nad jez. Lubiatowskim i
zamieszkujący w kolonii (tzw. cza-
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plińcu), na wzgórzu zwanym przez
miejscową ludność Czaplą Górą.
Wzgórze usytuowane jest w pobliżu budynku nadleśnictwa, ok. 2,4 5,2 km od jez. Lubiatowskiego w
miejscowości Manowo. Czapla
Góra obejmuje powierzchnię 4,43
ha. W jej kompleksie leży park
leśny z XIX w., który na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia
18 czerwca 1980r. został wpisany
do rejestru zabytków.
W starożytnym Egipcie, czapla
symbolizowała świt, narodziny i
pomyślną wróżbę. (…).>
Warto było zobaczyć z bliska
czaple na Czaplej Górze, pospacerować po ścieżce przyrodniczej,
usiąść na ławeczce pod wiatą…
Tekst i fot.:
dr Ryszard Milewski
mgr Jolanta Sadowska

Nr 07 (83) Wieści Światowe 01 lipca 2019 r.

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo–Mostowych S.A.
w Szamotułach

Oferta handlowa

Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego
w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku.
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach.

Dostępne frakcje:
0,0 – 1,2 mm
Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu:
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce),
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chemia budowlana
(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne),
budownictwo sportowe,
budownictwo o specjalnych właściwościach
(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia,
elewacji, posadzki przemysłowe)
odlewnictwo
zoologia
ogrodnictwo
Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach :

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg
możliwość odbioru luzem
Zamówienia przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003,
e-mail: prdmsa@prdmsa.pl

Wkrótce przetarg na budowę
S7 Płońsk - Czosnów
widywalne i bezpieczne - powieWiceminister
infrastruktury dział wiceminister R. Weber.
Rafał Weber zatwierdził program
inwestycji dla budowy 34,6 km
Realizacja inwestycji planowaodcinka drogi ekspresowej S7 na jest w formule projektuj i buduj.
Płońsk – Czosnów.
Program inwestycji dla S7 Płońsk –
Czosnów oznacza możliwość ogłoDroga ekspresowa S7 jest jed- szenia w najbliższym czasie przenym z najważniejszych korytarzy targu na budowę tego odcinka. Zatransportowych w Polsce. Łączy warcie umowy z wykonawcą jest
Trójmiasto i zespół portów z War- planowane na początku 2020 r., a
szawą i południem Polski. Sukce- zakończenie budowy przewidziano
sywnie oddajemy do ruchu oraz na lipiec 2023 r.
kierujemy do realizacji kolejne odcinki tej trasy, tak aby podróżowaRealizacja tego odcinka S7 jest
nie drogą ekspresową S7 stało się planowana w podziale na 3 odcinki:
jeszcze bardziej komfortowe, prze-
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Siedlin - Załuski, Załuski - Modlin i
Modlin - Czosnów.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1/. Rozbudowę drogi krajowej nr 7
do standardów drogi ekspresowej o
przekroju 2x3 (dwujezdniowa po 3
pasy) i nośności 115 kN/oś.
2/. Budowę węzłów drogowych:
Poczernin, Przyborowice i Ostrzykowizna.
3/. Rozbudowę węzłów drogowych:
Załuski, Modlin i Błonie.
4/. Rozbudowę mostu na Wiśle w
Zakroczymiu.
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Wiceminister infrastruktury Rafał Weber
zatwierdził program inwestycji .

Mapa inwestycji.

5/. Budowę dróg dla obsługi przyległego terenu, z wyposażeniem w
urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
ochrony środowiska, obiektów inżynierskich.
6/. Budowę i przebudowę urządzeń
infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

(jednego dołem i jednego górą) o
Na planowanym odcinku prze- łącznej długości 106 m oraz 18
widziano budowę 30 obiektów in- przejść dolnych dla małych zwieżynierskich o łącznej długości 2 rząt.
923 m. Zaprojektowano mur oporoSzymon Huptyś
wy o powierzchni 1200 m2. KoMinisterstwo Infrastruktury
nieczne jest również wybudowanie
Rzeczypospolitej Polskiej
2 przejść dla zwierząt dużych
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Ciąg dalszy ze s.1

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich
będzie odwołany?
Na temat odwołania Rzecznika
Praw Obywatelskich, z bezpartyjnym czynnym biegłym sądowym i
ekspertem w zakresie: polityka,
public relations, dziennikarstwo
śledcze, prawo prasowe, prawo
autorskie, etyka, etyka dziennikarska, prawa człowiek (UE), RODO,
język ciała, manipulacja informacją, reklama, prasoznawstwo, dr n.
hum. Ryszardem Milewskim rozmawia inż. Cezary Sakra
Czy po zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach,
Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar miał prawo skrytykować działania policji stwierdzając m.in., cyt.: „„nie były potrzebne kajdanki zespolone ani
chwyt obezwładniający” (https://
www.tvp.info/43151643/kajdankii-nocne-przesluchania-nie-bylypotrzebne-rpo-interweniuje-wsmordercy-z-mrowin)?
Zdecydowanie NIE. Nie ma
żadnych podstaw prawnych na uzasadnienie zacytowanego stwierdzenia.
Dlaczego? Skoro na stronie
internetowej
https://
wmeritum.pl/adam-bodnarmrowiny-morderstwo-jakuba/285822 jest napisane m.in., cyt.:
<„W ocenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur sposób
traktowania zatrzymanego przez
organy ścigania stanowi poniżające traktowanie, które jest bezwzględnie zabronione zarówno
przez Konstytucję (art. 40), jak i
umowy międzynarodowe (art. 16
Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności z 1950
r., art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
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tycznych)” – pisze Adam Bodnar.>
Panie redaktorze, art. 40. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
wyraźnie stanowi, cyt.: „Nikt nie
może być poddany torturom ani
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.
Zakazuje się stosowania kar cielesnych.”
I w tym miejscu trzeba zauważyć, że według mojej wiedzy pozyskanej z massmediów policjanci nie
torturowali zatrzymanego, nie poniżali, nie karali, tylko zgodnie z
ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego
i broni palnej (Dz. U. 2013 poz.
628) zastosowali kajdanki zespolone i chwyt obezwładniający. Zachowanie policjantów jest w pełni uzasadnione do zaistniałej sytuacji i
zgodne z przywołaną ustawą.
Albowiem, w przywołanej ustawie ustawodawca wyraźnie zaznaczył w art.15. pkt 5., cyt.:
„Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można
użyć wyłącznie wobec osób: (…) 2
zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z
użyciem broni palnej, materiałów
wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 §
20, art. 148 lub art. 258 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);
(…) 7. Kajdanek zakładanych na
nogi używa się równocześnie z kajdankami zakładanymi na ręce.”
I teraz zajrzyjmy do kodeksu
karnego.
Otóż, w kodeksie karnym w art.
115. § 20. Ustawodawca wyraźnie
zaznaczył, cyt.: „Przestępstwem o
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charakterze terrorystycznym jest
czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna
granica wynosi co najmniej 5 lat,
(…).”
A w art. 148. Kk. jest zaznaczone, cyt.: „§ 1. Kto zabija człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.”
No i w art. 258. Kk. ustawodawca zaznaczył, cyt.: „§ 3. Jeżeli
następstwem bójki lub pobicia jest
śmierć człowieka, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.”
Należy jeszcze dodać, że policjanci w obawie o własne bezpieczeństwo, zdrowie i życie musieli
postąpić tak jak postąpili, bo nie
mieli żadnej pewności, czy na przykład zatrzymany nie zaatakuje policjantów. Skoro przyznał się do brutalnego zamordowania dziewczynki
i morderstwa dokonał z premedytacją znając wcześniej ofiarę, czyli
nie mówimy o zabiciu człowieka w
afekcie.
Zaznaczam, że w moim najgłębszym przekonaniu w przedmiotowym przypadku były wręcz nieodzowne chwyty (chwyt) obezwładniające i zespolone kajdanki. Wiadomo jest przecież, że przy udanym
ataku nawet gołą ręką można zadać
śmiertelny cios, albo wybić oko, i
tego mieli prawo obawiać się policjanci, którzy zatrzymali i eskortowali mężczyznę który przyznał się
do zaplanowanego zabicia dziewczynki.
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W tym miejscu odpowiedzmy
na pytanie retoryczne: Dlaczego
policjanci
mieli
ryzykować własnym zdrowiem,
życiem i postąpić
niezgodnie z zapisem w ustawie,
skoro mieli prawo
użyć
chwyty
(chwyt) obezwładniające i kajdanki
zespolone?

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

Natomiast art.
16
Konwencji
Dr Ryszard Milewski pod tu Warszawskiego tytuł maONZ w sprawie kierunkiem
naukowym gistra dziennikarstwa.
zakazu stosowania prof.zw.nauk prawnych dr
Ukończył też różne kurtortur oraz innego hab. Bogdana Michalskiego sy, m.in. kurs przygotowująokrutnego,
nie- napisał i obronił rozprawę cy do pracy w charakterze
ludzkiego lub po- doktorską nt: „Problematyka syndyka i nadzorcy sądoweniżającego trakto- prawno-prasoznawcza tzw. go. Cyklicznie uczestniczy
dziennikarstwa śledczego”. też w szkoleniach biegłych
wania albo karania
Przedstawił uwarunkowania sądowych, organizowanych
ma
brzmienie, prawne i metodologiczne przez prezesów sądów okręcyt.: „1. Każde dziennikarstwa
śledczego, gowych.
Państwo
Strona które w konstytucyjnym poWykładał
przedmioty:
jęciu
sensu
stricte
nie
istnieje
dziennikarstwo
śledcze,
zobowiązuje się
a
jest
kultywowane.
Stopień
współpraca
z
mediami,
prado zapobiegania
naukowy
doktora
nauk
huwo
autorskie,
prawo
prasona całym terytomanistycznych w zakresie we, public relations, jest też
rium podlegająnauk o polityce – w specjali- czynnym biegłym sądowym i
cym jego jurys- zacji dziennikarstwo śledcze wykonuje ekspertyzy dla
dykcji stosowania otrzymał 29 września 2004r. sądów i prokuratur w całej
innych
aktów na Wydziale Dziennikarstwa Polsce z zakresu: dziennikarokrutnego,
nie- i Nauk Politycznych Uniwer- stwa śledczego, prawa prasowego, prawa autorskiego,
ludzkiego lub po- sytetu Warszawskiego.
A wcześniej pod kierun- etyki dziennikarskiej, praw
niżającego traktokiem naukowym prof.dr hab. człowieka (UE).
wania albo kara- Haliny Satkiewicz napisał i
Ekspert w zakresie: polinia, nie określo- obronił pracę magisterską tyka, public relations, dziennych w definicji przedstawiając sposoby sto- nikarstwo śledcze, prawo
tortur zawartej w sowania manipulacji w prze- prasowe, prawo autorskie,
artykule 1, gdy kazie wiadomości w mas- etyka, etyka dziennikarska,
akty takie dokony- smediach i otrzymał na Wy- prawa człowiek (UE), ROdziale Dziennikarstwa i Na- DO, język ciała, manipulacja
wane są przez
uk Politycznych Uniwersyte- informacją, reklama, praso(dop.red.)
funkcjonariusza
państwowego lub inną osobę wy- 13 stosowane są z zastąpieniem postanowień innych umów międzystępującą w charakterze urzędo- wzmianki o torturze wzmiankami o narodowych lub ustawodawstwa
wym, na skutek ich polecenia lub innych formach okrutnego, nieludz- wewnętrznego, które zakazują
za ich wyraźną lub milczącą zgodą. kiego lub poniżającego traktowania okrutnego, nieludzkiego lub poniW szczególności zobowiązania albo karania. 2. Postanowienia ni- żającego traktowania albo karania
zawarte w artykułach 10, 11, 12 i niejszej konwencji nie naruszają
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bądź też dotyczą wydania lub wydalenia.”
W tym miejscu trzeba koniecznie przywołać art.1. tego samego
aktu prawnego, który ma brzmienie,
cyt.: <1. W rozumieniu niniejszej
konwencji określenie "tortury"
oznacza każde działanie, którym
jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie,
fizyczne bądź psychiczne, w celu
uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w
celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo
o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia
lub wywarcia nacisku na nią lub
trzecią osobę albo w jakimkolwiek
innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki
ból lub cierpienie powodowane są
przez funkcjonariusza państwowego
lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą
zgodą. Określenie to nie obejmuje
bólu lub cierpienia wynikających
jedynie ze zgodnych z prawem
sankcji, nieodłącznie związanych z
tymi sankcjami lub wywołanych
przez nie przypadkowo. 2. Artykuł
ten nie narusza umów międzynarodowych lub ustawodawstwa wewnętrznego, zawierających lub mogących zwierać postanowienia o
szerszym zastosowaniu.>
Zaznaczam, że według mojej
wiedzy pozyskanej w massmediów
zachowanie policjantów nie miało
nic wspólnego z zadawaniem tortur
i poniżającym traktowaniem zatrzymanego.
Przywołajmy teraz i przeanalizujmy art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności z 1950 r.
mający brzmienie, cyt.: „Nikt nie
może być poddany torturom ani
nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu albo karaniu.”
I również przy analizie treści
przywołanej podstawy prawa trzeba
jednoznacznie stwierdzić jak wcześniej, że według mojej wiedzy pozyskanej w massmediów policjanci
nie torturowali i nie poniżali zatrzy-
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manego, a postępowali zgodnie z prawami człowieka i w żaden spoustanowionym prawem.
sób nie poniżyli zatrzymanego.
Poza tym, czy może pamięta
Natomiast art. 7. Międzynaro- pan redaktor okoliczności samobójdowego Paktu Praw Obywatelskich stwa Barbary Blidy?
i Politycznych ma brzmienie, cyt.:
A no właśnie, to nastąpiło w
„Nikt nie będzie poddawany tortu- trakcie zatrzymania w jej domu
rom lub okrutnemu, nieludzkiemu przez ABW…
albo poniżającemu traktowaniu lub
Dokładnie. Panie redaktorze ze
karaniu. W szczególności nikt nie stro ny interneto wej http s://
będzie poddawany, bez swej zgody p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
swobodnie wyrażonej, doświadcze- Barbara_Blida można dowiedzieć
niom lekarskim lub naukowym.”
się, cyt.: „(…) Barbara Blida popełWedług posiadanej przeze mnie niła samobójstwo 25 kwietnia 2007
wiedzy policjantom nie można za- [5]. Została pochowana pięć dni
rzucić stosowania tortur i poniżają- później w Siemianowicach Ślącego traktowania zatrzymanego.
skich.
W jaki sposób pan doktor
wyjaśni kolejny zarzut Rzecznika
Barbara Blida postrzeliła się
Praw Obywatelskich Adama Bod- śmiertelnie w klatkę piersiową 25
nar dotyczący policji, cyt.: „<"Za kwietnia 2007, podczas czynności
niedopuszczalne należy uznać jej zatrzymania i przeszukania jej
domu w Siemianowicach Śląskich
wyprowadzenie zatrzymanego z
przeprowadzanych przez funkcjonabudynku boso i niekompletnie riuszy Agencji Bezpieczeństwa
ubranego, a następnie pozosta- Wewnętrznego. Podczas działań
wienie zatrzymanego w takim ABW była posłanka poprosiła o
stanie, w czasie wykonywania możliwość skorzystania z toalety,
czynności procesowych" - czyta- gdzie wyjęła z szafki rewolwer
Astra 680, z którego się postrzeliła.
my w oświadczeniu.> (https://
(…).”
wiadomosci.wp.pl/mrowiny-adam
-bodnar-interweniuje-wsI w związku z powyższym nazatrzymania-jakuba-ależy przyjąć, że gdyby funkcjona6393943603738753a)?
riusze w trakcie zatrzymania BarbaPanie
redaktorze,
powiem ry Blidy postąpili tak jak w przywprost – mówimy o czynnościach padku zatrzymanego mężczyzny, to
wykonanych przez policjantów w Barbara Blida żyłaby do dzisiaj.
A to oznacza, że musimy mieć
sposób profesjonalny.
na uwadze najważniejszy fakt: podDlaczego? Przecież wyprowa- stawowym zadaniem policjantów
dzili zatrzymanego boso i niekom- było zatrzymanie i doprowadzenie
pletnie ubranego, a prawa czło- na przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o dokonanie morderstwa z
wieka, a poniżenie...
Policjanci nie mogli czekać aż premedytacją. I właśnie policjanci
zatrzymany ubierze się i przygotuje mieli wykonać swoje czynności w
taki sposób aby podejrzany był w
do wyjścia według własnego pomystanie nieuszkodzonym, i aby nie
słu. I nie mogli dać szansy zatrzy- mógł z braku czasu zatrzeć jakiemanemu aby zniszczył jakiekolwiek kolwiek ślady dokonanego prześlady dokonanego morderstwa. stępstwa, aby nie mógł popełnić
Przecież na ubraniu mogły być bar- samobójstwa, czy w jakikolwiek
dzo ważne ślady potwierdzające sposób uszkodzić swoje ciało.
Panie redaktorze, policja w czadokonanie zbrodni.
sie
wykonywania przedmiotowej
W tym momencie policjanci
czynności
nie mogła być towarzypostąpili zgodnie z ustanowionymi
stwem wzajemnej adoracji o szcze-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nr 07 (83) Wieści Światowe 01 lipca 2019 r.

gólnie wyszukanej grzeczności.
Podkreślam, w momencie zatrzymania policjanci musieli zadbać
również o bezpieczeństwo zatrzymanego, aby zatrzymany nie mógł
zrobić sobie jakiejkolwiek krzywdy.
Panie redaktorze pamiętajmy,
że gdyby zatrzymany zdążył zrobić
sobie jakąkolwiek krzywdę, to wtedy obwinialibyśmy właśnie policjantów.
Podkreślam kolejny raz, że w
przedmiotowym przypadku, z informacji które posiadam z messmediów, nie widzę żadnych uchybień
ze strony policjantów biorących
udział w zatrzymaniu i doprowadzeniu na przesłuchanie podejrzanego. A wręcz przeciwnie, należy
się wielki szacunek policji, że w
bardzo krótkim czasie zatrzymali w
sposób profesjonalny mężczyznę
który przyznał się do morderstwa z
premedytacją i nieuszkodzonego
doprowadzili na przesłuchanie.
Zaznaczam, że policjanci wykonali
swoje czynności bardzo sprawnie i
w sposób zgodny z ustanowionym
prawem, dlatego w moim najgłębszym przekonaniu, tym policjantom którzy brali udział w całym
zdarzeniu należy się wielki szacunek i podziękowanie za sprawność
i profesjonalność w działaniu.
A dlaczego policjanci nie czekali z przesłuchaniem do następnego dnia, tylko niekompletnie
ubranego zaraz przesłuchiwali?
Mieli czekać z przesłuchaniem
aż zatrzymany wymyśli sobie własną wersję wydarzeń, którą będzie
chciał opowiedzieć jako rzeczywistą i prawdziwą? Wiemy również z
massmediów, że zatrzymany chciał
zwrócić uwagę policji na błędny
trop - pedofilski.
W momencie zatrzymania i
osadzenia podejrzany mógł kierować się różnymi pomysłami i powodami. Przecież należy przyjąć,
że planując morderstwo podejrzany
zakładał iż będzie nieuchwytny. A

tu, w bardzo krótkim czasie stało
się inaczej, dlatego nie można też
wykluczyć sytuacji, że podejrzany
osadzony w celi mógł nie chcieć
dożyć kolejnego dnia i popełniłby
samobójstwo.
Panie doktorze, ale na stronie
internetowej
https://
wiadomosci.wp.pl/mrowinyadam-bodnar-interweniuje-wszatrzymania-jakuba-a6393943603738753a można przeczytać, cyt,: <Bodnar zauważa
też, że "nie były potrzebne kajdanki zespolone ani chwyt obezwładniający", bo zatrzymany nie
stawiał oporu.>
Panie redaktorze, to że zatrzymany nie stawiał oporu, to wcale
nie oznacza, że jeżeli poczułby
możliwość dokonania ataku na
policjantów, to nie dokonałby ataku. A policjanci nie są jasnowidzami tylko policjantami mającymi
wykonywać swoje czynności na
podstawie ustanowionego prawa.
Na tym polega właśnie służba
względem społeczeństwa.
Skoro Adam Bodnar działa
na rzecz praw człowieka to niezależnie od tego czy pełni urząd
Rzecznika Praw Obywatelskich
czy funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
to powinien występować w o bronie praw człowieka?
Oczywiście.
To dlaczego nie było słychać,
że Adam Bodnar jako wiceprezes
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napisał jakiekolwiek pismo, podjął interwencję, czy wydał oświadczenie w sprawie obrony praw człowieka osoby chorej
psychicznie która ukradła wafelek za 99 gorszy; czy chorego
psychicznie nie obejmują prawa
człowieka
(http://
wyborcza.pl/1,75398,15400423,Wafelek
_wart_byl_99_gr__Zlodziej__cho
ry_psychicznie_.html)?
Panie redaktorze, jak pan zasygnalizował na jaki temat będziemy
rozmawiać to zwróciłem się do

Nr 07 (83) Wieści Światowe 01 lipca 2019 r.

Adama Bodnar RPO z pytaniami w
tym zakresie.
Tak, to jest faktycznie zupełnie
niezrozumiałe, że wtedy nie było
słychać o obronie, interwencji
wszczętej przez Adama Bodnar w
stosunku do osoby chorej psychicznie. A teraz ujawnił swoją działalność Adam Bodnar jako RPO i
wystąpił z zarzutami w stosunku do
policji, która w sposób profesjonalny zatrzymała osobę która przyznała się do zaplanowanego zamordowania dziewczynki.
Czy zdaniem pana doktora
Adam Bodnar powinien podać
się do dymisji, lub inaczej powinien zostać odwołany?
Oczywiście, że tak. W moim
najgłębszym przekonaniu Adam
Bodnar powinien podać się do dymisji lub powinien zostać odwołany z dalszego pełnienia funkcji
Rzecznika Praw Obywatelskich.
A w jakich okolicznościach
można odwołać Rzecznika Praw
Obywatelskich?
Odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich można na podstawie
zapisu w ustawie z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. 1987 Nr 21 poz.
123), art. 7. ust. 2. w zw. z art.4.
A może pan doktor zacytować
treść wskazanej podstawy prawa?
Proszę bardzo, ale pan redaktor
jak zawsze jest bardzo dociekliwy.
Art. 7. ust. 2. ma brzmienie,
cyt.: „Sejm odwołuje Rzecznika
przed upływem okresu, na jaki został powołany, również jeżeli
Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.”
Natomiast art.4. ma brzmienie,
cyt.: <Przed przystąpieniem do
wykonywania obowiązków Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie: „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika
Praw Obywatelskich dochowam
wierności Konstytucji Rzeczypo-
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spolitej Polskiej, będę strzec wolności i
praw człowieka i obywatela, kierując
się przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z
najwyższą sumiennością i starannością,
że będę strzec godności powierzonego
mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”>
Co pan doktor chciałby dodać, o
co nie zapytałem?
Chciałbym dodać, że nie można
krytykować policjantów za okazaną
profesjonalność w wykonaniu swoich
czynności.
Powtarzam, że w moim najgłębszym przekonaniu jakakolwiek krytyka
policji, dotycząca przedmiotowej sytuacji, oznacza manipulację informacją i
ma podłoże polityczne, czyli jest działalnością polityczną. I to niezależnie od
tego, kto będzie krytykować policjantów, czy będzie to osoba prywatna nazywana fizyczną, czy funkcjonariusz
publiczny „podpierający się” pełnioną
funkcją.
Dodam też, że nie można sprzeniewierzać się złożonemu ślubowaniu
ośmieszając sprawowany urząd, i dotyczy to każdej osoby publicznej, funkcjonariusza publicznego, który złożył
ślubowanie obejmując funkcję publiczną.
Albowiem, każda funkcja publiczna jest służbą względem społeczeństwa
i dla dobra społeczeństwa; jeżeli występujemy w obronie praw człowieka
to traktujemy wszystkich równo, jednakowo.
Pozwoli pan redaktor, że w podsumowaniu swojej wypowiedzi przywołam chociaż jedną podstawę prawa
swego twierdzenia.
Proszę bardzo, zamieniam się w
słuch...
W Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej pełne brzmienie art. 32. w
którym ustawodawca ustanowił, cyt.:
„1. Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.
Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub
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gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Oczywiście, że w innych aktach
prawa ustawodawca wypowiedział się
w taki sam sposób.
A czy może pan doktor przywołać chociażby jeszcze jedną podstawę
prawa z innego aktu?
Proszę bardzo. Na przykład w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
art.14 ma brzmienie, cyt.: „Korzystanie
z praw i wolności wymienionych w
niniejszej Konwencji powinno być
zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć,
rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie
narodowe lub społeczne, przynależność
do mniejszości narodowej, majątek,
urodzenie bądź z jakichkolwiek innych
przyczyn.”
I oczywiście, jeżeli bronimy praw
człowieka to bronimy praw należących
do każdego człowieka i w tym również
osoby chorej psychicznie, która ukradła wafelek za 99 groszy. Nie można
bronić praw człowieka wybiórczo, bo
wzbudza to uzasadnione podejrzenie
dyskryminacji, a do tego jeszcze m.in.
manipulacji informacją.

chorą psychicznie która ukradła batonik wartości 99 groszy a było to też
bardzo nagłośnione przez mass-media?
Był Pan wtedy wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i też
stał na straży praw człowieka.
2/. Czy Pana zdaniem pańskie wypełnianie obowiązków w podanym przykładzie stanowi przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków z
działaniem na szkodę interesu publicznego (ośmieszanie urzędu RPO przez
Pana sprawowanego) i prywatnego
(brak reakcji w obronie osoby chorej
psychicznie ), a jeżeli NIE to dlaczego?
3/. Czy w sytuacji przez Pana wytworzonej powinien podać Pan się do dymisji i przeprosić policję, a jeżeli NIE
to dlaczego?
Na pytania proszę odpowiedzieć
indywidualnie (na każde oddzielnie) i
dokładnie oraz zgodnie z numeracją. W
przeciwnym razie odpowiedź będzie
oznaczać manipulację informacją.
Dodaje również, że odpowiedź
należy udzielić natychmiast, w ciągu
doby i również w formie elektronicznej.

Miłego dnia. Dr Ryszard Milewski
red.nacz. Wieści Światowe
Dziękuję za wypowiedź. ( w w w. wi e s c i s wi a t o we . p l ) , t e l .
C.S. 606559313

Poniżej publikujemy pismo z
Publikujemy również pismo
pytaniami wysłane do Adama Bod- otrzymane w odpowiedzi na pytania
nar Rzecznika Praw Obywatelskich. skierowane do Rzecznika Praw ObyRED. watelskich.
RED.
Dzień dobry. Nazywam się dr Ryszard Milewski i jestem red.nacz. czasopisma Wieści Światowe.
Panie Adamie Bodnar Rzeczniku
Praw Obywatelskich, zwracam się do
Pana w związku z sytuacją wytworzoną właśnie przez Pana. Albowiem, aktualnie mass-media krytykują Pana,
szeroko komentując Pana wystąpienie
przedstawiające krytykę policjantów za
sposób zatrzymania osoby która przyznała się do zabójstwa dziesięcioletniej
dziewczynki.
W związku z powyższym proszę o
udzielenie odpowiedzi na pytania:
1/. Dlaczego krytykuje Pan policję za
sposób zatrzymania osoby która przyznała się do zabójstwa dziesięcioletniej
dziewczynki, broniąc tym samym osobę która przyznała się do morderstwa a
nie słyszałem aby bronił Pan np. osobę
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Szanowny Panie,
Odpowiedzi na poruszane przez
Pana kwestie znajdzie Pan w oświadczeniach RPO,
umieszczonych w
ostatnich dniach na stronie internetowej RPO.
Nie sposób zaś odnieść się do pytań
zawierających gotowe już, a jednoznaczne w treści, odpowiedzi samego
pytającego.
Z poważaniem
Łukasz Starzewski
Zespół ds. Kontaktów z Mediami i
Komunikacji Społecznej Biura RPO
***
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Poczta Polska
uhonorowała znaczkiem
Annę Walentynowicz
Portret Anny Walentynowicz
widnieje na najnowszym znaczku
Poczty Polskiej, który trafił 24
czerwca 2019 r. do obiegu. Uroczysta prezentacja znaczka z udziałem
ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka odbyła się w Stoczni
Gdańskiej, w historycznej Sali
BHP. Obecna była rodzina opozycjonistki oraz przedstawiciele Poczty Polskiej.
Dzisiaj Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Anny Walentynowicz. To

wyraz uznania dla tej wybitnej postaci. Nazwisko Anny Walentynowicz ma swoje godne miejsce w
historii polskiego ruchu robotniczego i historii Polski. Emitując ten
znaczek Poczta Polska wypełnia
niezwykle ważną misję edukacyjną
– powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk podczas uroczystości w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej.
Nie ulega wątpliwości, że to
jedna z najważniejszych postaci w
najnowszej historii Polski. Odegra-

ła kluczową rolę w latach 80 i 90.
Kiedy na początku sierpnia 1980 r.,
na pięć miesięcy przed odejściem
na emeryturę, rozwiązano z nią
umowę o pracę, robotnicy Stoczni
Gdańskiej zażądali natychmiastowego przywrócenia jej do grona
zatrudnionych. Właśnie to żądanie
stało się pierwszym postulatem
strajku, który rozpoczął się 14
sierpnia w Stoczni Gdańskiej –
powiedział prezes zarządu Poczty
Polskiej Przemysław Sypniewski.

***

Tak wygląda koperta.
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To jest znaczek pocztowy.

Rok 2019
Zgodnie z decyzją Sejmu RP
rok 2019 – jest rokiem Anny Walentynowicz.
We wrześniu 1980 r. Anna Walentynowicz została członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego
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Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku. Była jedną z najpopularniejszych
postaci
„Solidarności”. Po wprowadzeniu
stanu wojennego w grudniu 1981 r.
została internowana w Fordonie, a
następnie w Gołdapi. W 1981 r.
Służba Bezpieczeństwa próbowała
ją otruć. Po wypuszczeniu na wolność współorganizowała głodówki,
uczestniczyła w licznych spotka-
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niach w kościołach, pisała osobiste
protesty i oświadczenia skierowane
do władzy. W okresie PRL była
wielokrotnie nękana przez komunistów.
Za swoją działalność Anna Walentynowicz została odznaczona w
maju 2006 r. przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła
Białego. Zginęła w katastrofie sa-
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molotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
Znaczek obiegowy z wizerunkiem Anny Walentynowicz, która
została przedstawiona na tle stoczniowych dźwigów, został wprowadzony do obiegu w nakładzie 1 mln
sztuk. Jego autorem jest Maciej
Jędrysik.
Oprócz
okolicznościowego
znaczka Poczta Polska wydała,

w limitowanej wersji, kopertę FDC,
czyli
kopertę
wydawaną
w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej wizerunek
Anny Walentynowicz oraz grafika
przedstawiająca jeden z numerów
„Robotnika Wybrzeża”, pisma Komitetu Założycielskiego Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża
z ułożoną na wierzchu kromką
chleba. Periodyk wydawany był

nieregularnie od sierpnia 1978 do
maja 1980 roku. Walentynowicz
wchodziła w skład redakcyjny tej
gazety.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ułatwienia w opłatach
za przejazd autostradą A1
Gdańsk - Toruń
Kierowcy jadący koncesyjnym
odcinkiem autostrady A1 Gdańsk Toruń mogą już korzystać z automatycznej metody płatności - AmberGo, ułatwiającej płatności za
przejazd.
GTC SA, koncesjonariusz autostrady A1, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, rozszerzył
automatyczną metodę płatności bez biletów i płacenia metodą tradycyjną na bramkach wyjazdowych. Usługa polega na automatycznym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych pojazdów (video tolling), w powiązaniu z aplikacją
obsługującą płatności.
To proste, bezpieczne i szybkie
rozwiązanie, które poprawi komfort
podróżowania i przyczyni się do
zwiększenia przepustowości autostrady. Pozwoli na istotne zmniejszenie zatorów w ruchu na bramkach w okresie największego natężenia wakacyjnych podróży – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.

Jak to działa?

Aby skorzystać z uproszczonej
płatności za przejazd wystarczy
pobrać na telefon aplikację Autopay i podczas rejestracji podać markę i numer rejestracyjny samochodu oraz powiązać konto z kartą
płatniczą.
Podczas przejazdu przez bramki
wjazdowe system zidentyfikuje
numer rejestracyjny pojazdu, kolor
sygnalizacji świetlnej zmieni się z
czerwonego na zielony i automatycznie podniesie się szlaban. Opłata za przejazd zostanie pobrana z
karty płatniczej. Podczas przejazdu
przez bramki aplikacja nie musi być
aktywna (włączona).
Dla komfortu i bezpieczeństwa
kierowców zastosowano odpowiednie oznakowanie dla wszystkich
bramek. Dodatkowo na każdym z
placów poboru opłat będzie uruchomiona bramka wyłącznie dla użytkowników AmberGO, na której nie
będzie możliwości zapłacenia za
przejazd
metodą
tradycyjną
(gotówka/karta).
Pilotaż nowego rozwiązania
został uruchomiony w ubiegłoroczne wakacje. Mogli z niego skorzystać kierowcy pojazdów osobowych
do 3,5 t, z polskimi numerami reje-
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stracyjnymi, podróżujący najdłuższym odcinkiem autostrady A1 od
Rusocina do Nowej Wsi w obu
kierunkach.
Przepustowość bramek dzięki
automatycznej metodzie płatności może być nawet trzykrotnie
większa od tej w systemie tradycyjnym. Obecnie maksymalna przepustowość bramki zjazdowej to 200
pojazdów na godzinę. Zgodnie z
przewidywaniami koncesjonariusza
może ona wzrosnąć nawet do 600
pojazdów na godzinę.

Plany na przyszłość
Resort infrastruktury planuje w
przyszłości wprowadzenie metody
płatności opartej na video tollingu,
która objęłaby odcinki autostrad A2
i A4 zarządzane przez stronę publiczną. Mam nadzieję, że metodą
tą będą zainteresowani wszyscy
koncesjonariusze zarządzający płatnymi odcinkami autostrad w Polsce
- dodał minister A. Adamczyk.

Dodatkowe ułatwienia
w poborze opłat na A1

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 77

Ruch na krańcowych Punktach
Poboru Opłat (PPO) w Rusocinie i
Nowej Wsi występujący w okresie
wakacyjnym, w szczególności podczas weekendów, bywa nawet dwukrotnie większy niż średni dobowy
ruch roczny. W związku z tym na
okres wakacji wprowadzono dodatkowe działania usprawniające ruch
na tym odcinku A1:
1/. Odstąpienie od poboru opłat od
wszystkich pojazdów na czas do 30
minut - w sytuacji, gdy średni czas
oczekiwania na uiszczenie opłaty w

punkcie poboru opłat w Nowej Wsi
lub w Rusocinie przekroczy 25 minut; w sytuacjach szczególnych
odstąpienie od poboru opłat może
trwać nawet do 45 min. - kiedy 30
min. nie jest wystarczające na rozładowanie zatoru i identyfikowane
jest istotne ryzyko konieczności
powtórnego podniesienia szlabanów
w krótkim czasie.
2/. Zaokrąglenie stawki opłaty za
przejazd całym odcinkiem Rusocin
- Nowa Wieś, Nowa Wieś - Rusocin z 29,90 zł do 30,00 zł dla pojazdów osobowych.

3/. Zaokrąglenie stawki opłat za
przejazd odcinkiem Rusocin - Turzno, Turzno - Rusocin z 26,70 zł do
27 zł oraz odcinkiem Rusocin Lubicz, Lubicz - Rusocin z 27,90 zł
do 28 zł dla pojazdów osobowych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowane przez NFOŚiGW
projekty Kopalni Soli „Wieliczka”
nagrodzone w prestiżowych konkursach
Prace zabezpieczające w 206
wyrobiskach we wschodniej części Kopalni Soli „Wieliczka” oraz
w dwóch zabytkowych podziemnych komorach pozwoliły ustabilizować struktury tego unikatowego zakładu wydobywczego soli
oraz związanego z nim górotworu. Działania naprawcze trwały
przeszło 10 lat przy istotnym
wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
na dwa górnicze projekty przekazał łącznie niemal 37 mln zł dotacji ze środków krajowych.
NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcie pn. Likwidacja wschodniej
części
Kopalni
Soli
„Wieliczka” w celu ochrony powierzchni ziemi oraz zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych
przed negatywnymi skutkami zawału wyrobisk. Dotacja przekazana w
2013 r. na podstawie umowy między NFOŚiGW a Kopalnią Soli
„Wieliczka” S.A. wyniosła ponad
30 mln zł, a całe zadanie, którego
realizacja trwała do września 2017
r., kosztowała niemal 86 mln zł.
Działania naprawcze polegały
na podsadzeniu i wyizolowaniu
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wyrobisk wschodniej części kopalni. Przeprowadzone prace miały na
celu wyeliminowanie możliwości
zawału komór poeksploatacyjnych
oraz powstania deformacji powierzchni ziemi. W ramach przedsięwzięcia zostało zabezpieczonych
861 622 m3 pustek górniczych za
pomocą podsadzki hydraulicznej.
Doszło także do uszczelniania komór m.in. urobkiem skalnym. Efektem ekologicznym osiągniętym w
marcu 2018 r. było wyeliminowanie powstawania deformacji ciągłych i nieciągłych na terenie znajdującym się nad wyrobiskami górniczymi.
Za realizację tego przedsięwzięcia Kopalnia Soli w Wieliczce
otrzymała nagrodę EkoLidera 2019
województwa małopolskiego (w
kategorii EkoPrzedsięwzięcie 2019)
przyznawaną przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Drugi projekt pn. Ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych
przed negatywnymi skutkami zawału komór Saurau i Jezioro Wessel w
Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. został
dofinansowany
przez
NFOŚiGW w 2014 r. kwotą niemal
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7 mln zł dotacji. Całość przedsięwzięcia kosztowała prawie 11 mln
zł. Pod koniec listopada 2018 r.
zadanie z sukcesem zostało zakończone i osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zabezpieczenia stateczności na powierzchni terenu.
W ramach projektu wykonano
zabezpieczenia dwóch wyrobisk
kopalnianych (komory Saurau i
Jezioro Wessel), których zawał
mógł doprowadzić do deformacji
górotworu. Byłoby to zagrożeniem
dla powierzchni ziemi położonej
nad tymi komorami w zurbanizowanej części Wieliczki, jak również
mogłoby niekorzystnie wpłynąć na
zasoby wód powierzchniowych i
podziemnych. Obie zabytkowe komory (o łącznej kubaturze 45 123
m3, leżące na głębokości 110-135
m pod ziemią) zabezpieczono stosując specjalistyczne techniki górnicze i wiertnicze, przy wykorzystaniu obudów kotwowych.
Działania przeprowadzono z
troską o zachowanie pierwotnych
walorów obu komór, w tym zwłaszcza widokowych komory Saurau
oraz uzdrowiskowych komory Jezioro Wessel.
Realizacja tego przedsięwzięcia
została uwieńczona specjalnym
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wyróżnieniem dla Kopalni Soli
„Wieliczka” w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego
Konserwatora Zabytków pod hasłem Zabytek Zadbany 2019 (w
kategorii Zabytki Techniki, w tym

budownictwo przemysłowe i inży- mów geologiczno-górniczych Nanieryjne). Konkurs był prowadzony rodowego Funduszu.
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Sławomir Kmiecik
Dofinansowanie z NFOŚiGW
NFOŚiGW
na oba powyższe przedsięwzięcia
Warszawa
zostało udzielone w ramach progra-

Do 30 czerwca trwał konkurs
NFOŚiGW dla eko dziennikarzy
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
czekał na zgłoszenia w ramach
trwającego konkursu „Nagroda
NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”.
Konkursowi, w którym zostaną
wyróżnione publikacje popularyzujące w mediach aktywność i
dokonania Narodowego Funduszu w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii, patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
W tym roku poza pulą 15 tys. zł
dla laureatów, przewidziano dodatkową nagrodę (5 tys. zł) za publikację o charakterze podsumowującym
30-letnią działalność NFOŚiGW.
Konkurs – organizowany po raz
trzeci – skierowany jest do dziennikarzy wszystkich rodzajów mediów: zarówno drukowanych, jak i
elektronicznych, o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. Warunek
udziału w konkursie to data publikacji: między 1 stycznia 2018 r. a
31 grudnia 2018 r. W przypadku
nagrody specjalnej dotyczącej 30lecia NFOŚiGW, to okres od 1
stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019.

Materiały
dziennikarskie
(pojedyncze lub w cyklu) zgłaszane
mogły być przez ich autorów albo –
za zgodą autora – przez redakcje
prasowe, internetowe, radiowe,
telewizyjne. W tym celu należało
skorzystać z formularza załączonego do regulaminu. Wypełniony
kwestionariusz oraz materiał dziennikarski trzeba było wysłać na adres: konkurs@nfosigw.gov.pl. Obowiązują dwa terminy zgłoszeń: do
30 czerwca 2019 r. dla publikacji z
minionego roku o aktywnościach
NFOŚiGW oraz do 30 sierpnia
2019 r. jeżeli chodzi o publikacje
odnoszące się do 30-letniej działalności Narodowego Funduszu.
Jury weźmie pod uwagę zgodność z tematem, ideą, przesłaniem i
celami konkursu, oryginalność materiałów dziennikarskich, walory
estetyczne oraz wkład autora w
zbieranie, weryfikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w materiale.
NFOŚiGW przewidział w tej
edycji konkursu trzy nagrody:
główną (10 tys. zł), wyróżnienie (5

tys. zł) oraz nagrodę specjalną (5
tys. zł). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas tegorocznych targów
branżowych POL-ECO-SYSTEM
w Poznaniu, które odbędą się w
październiku.
„Nagroda NFOŚiGW – Eko
Dziennikarz” to ogólnopolski, coroczny konkurs ustanowiony w
2017 r. Docenieni przez Narodowy
Fundusz dziennikarze w dwóch
dotychczasowych edycjach, to
przedstawiciele Polskiej Agencji
Prasowej, Programu 1 Polskiego
Radia, branżowych miesięczników
– „Środowisko” oraz „WodociągiKanalizacja”, a także Portalu Komunalnego, teraz-srodowisko.pl i
gramwzielone.pl.
Szczegóły konkursu „Nagroda
NFOŚiGW – Eko Dziennikarz”
znajdują się w regulaminie konkursu.
Sławomir Kmiecik
NFOŚiGW
Warszawa

NFOŚiGW dla przedsiębiorców
Nowy program dofinansowania - Polska Geotermia Plus z
budżetem 600 mln zł. Od 3 lipca
br. będzie można składać wnioski
o dofinansowanie w ramach no-

wego programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej pn. Polska
Geotermia Plus. Na wsparcie geotermalnych inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle
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samo pożyczek.
Program, skierowany wyłącznie
do przedsiębiorców, ma przyczynić
się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych
w Polsce. Ogłoszony nabór ma cha-
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rakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.
Przedsięwzięcia, które mają
szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne.
Wśród tych pierwszych są: budowa
nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej,
opartej na źródle geotermalnym,
lub modernizacja lub rozbudowa
istniejących źródeł wytwarzania
energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną,
opartej na źródle geotermalnym,
lub wykonanie lub rekonstrukcja
otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie inwestycje,
kwalifikujące się do wsparcia w

ramach
nowego
programu
NFOŚiGW to na przykład modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej,
instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.
Budżet programu to 600 mln zł
z możliwością jego zwiększenia.
Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów
kwalifikowanych (do 50% w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię
ORC) oraz pożyczki – do 100%
kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln
zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2%
przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.
Program Polska Geotermia Plus

będzie realizowany w latach 20192025, przy czym zobowiązania
(rozumiane jako podpisywanie
umów) podejmowane będą do 2023
r., a wydatkowanie środków przewidziano do 2025 r.
Dla bardziej zainteresowanych
podajemy szczegóły naboru na stronie internetowej:
http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/
programy-priorytetowe/polskageotermia-plus/
Sławomir Kmiecik
Donata Bieniecka
NFOŚiGW
Warszawa

Mieszkańcy Ostródy korzystają
z nowego wiaduktu dzięki dofinansowaniu
z rezerwy subwencji ogólnej
Ministerstwo
Infrastruktury
wspiera samorządy w realizacji
zadań drogowych, dzięki którym
mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Tak jest też w przypadku
nowego wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie. Dla kierowców
nowa inwestycja to łatwiejszy przejazd nad przecinającą miasto linią
kolejową, bez wielokrotnego w
ciągu każdego dnia oczekiwania na
otwarcie rogatek – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Wiadukt dla ruchu kołowego i
pieszego nad linią kolejową w ciągu ul. Drwęckiej w Ostródzie został
zrealizowany
przez
Powiat
Ostródzki i Gminę Miejską Ostróda. Wartość zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353
Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego
drogowo-kolejowego” to blisko 29
mln zł. Dofinansowanie z rezerwy
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subwencji ogólnej wyniosło 15,5
mln zł.
Przebiegająca przez Ostródę
linia kolejowa nr 353 Poznań –
Skandawa dzieli miasto na dwie
części: północną i południową. W
ciągu linii kolejowej na terenie
Ostródy znajdują się trzy przejazdy
kolejowe, w przypadku zamknięcia
wszystkich jednocześnie tworzyły
się korki paraliżujące miasto. Dodatkowo po wybudowaniu drogi
ekspresowej S7 na ul. Drwęckiej
zwiększyło się natężenie ruchu
drogowego, w szczególności pojazdów ciężarowych, ponieważ ulica
ta
stała się główną drogą dojazdową do S7.

nostek samorządu terytorialnego.
Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez
stronę rządową i samorządową.
Dysponentem środków jest minister
właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, po zasięgnięciu
opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
1/. Inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.
2/. Utrzymania rzecznych przepraw
Rezerwa
promowych o średnim natężeniu
subwencji ogólnej
ruchu w skali roku powyżej 2000
pojazdów na dobę, wskazanych
Rezerwa subwencji ogólnej przez ministra właściwego do
funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzo- spraw transportu - w kwocie nie
na co roku w budżecie państwa na mniejszej niż w roku bazowym.
podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13
listopada 2003 r. o dochodach jed-
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3/. Remontu, utrzymania, ochrony i
zarządzania drogami krajowymi i
wojewódzkimi w granicach miast
na prawach powiatu.
W 2019 r. na dofinansowanie
zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji
ogólnej przeznaczona jest kwota
336 mln zł. Dofinansowaniem objętych jest:

1/. 14 zadań na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł.
2/. 73 zadania na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł.
3/. 37 zadań w miastach na prawach
powiatu na łączną kwotę 154,5 mln
zł.
4/. Utrzymanie rzecznych przepraw
promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Dla bardziej zainteresowanych
podajemy więcej informacji na temat RSO na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/rezerwa-subwencjiogolnej
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielki sukces Polski
Unia Europejska będzie chronić
tożsamość kulturową dzieci
We wszystkich krajach Unii
Europejskiej obowiązywać będzie
jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do
rodziny zastępczej. To wielki sukces starań prowadzonych na forum
Unii Europejskiej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rada Unii
Europejskiej przyjęła wczoraj (25
czerwca) przepis, który realizuje
polską inicjatywę.
Przez dwa lata negocjowaliśmy
kwestię dotyczącą tożsamości dzieci, rozumianej jako prawo do własnej kultury, tradycji języka i religii. Udało się. To wielki sukces
Polski” – zaznacza Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michał Wójcik.
Rada UE opowiedziała się za
wprowadzeniem do rozporządzenia
Bruksela II BIS, które reguluje
współpracę w sprawach rodzinnych
i małżeńskich, poprawki zainicjowanej przez polskie Ministerstwo
Sprawiedliwości w grudniu 2017
roku. Nowy przepis zwiększa
ochronę dzieci i zapewnia praktyczną realizację gwarancji zawartych
w Konwencji ONZ o prawach
dziecka.

Ważne
dla polskich rodzin

Zmienione dzięki polskim staraniom rozporządzenie zobowiązuje
państwa członkowskie UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i
językowej w postępowaniach o
ustanowienie pieczy zastępczej.
Chodzi o to, by dzieci, jeśli są kierowane pod zastępczą opiekę, trafiały do rodzin z podobnego kręgu
kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju pochodzenia dzieci.
Do tej pory zasada ta nie była w
praktyce respektowana, choć wynika z Konwencji ONZ o prawach
dziecka. Zdarzały się nawet przypadki oddawania dzieci, których
rodzice są chrześcijanami, do rodzin muzułmańskich.
Nowelizacja
rozporządzenia
umożliwi skuteczniejszą ochronę
praw dziecka. Jeśli dziecko będące
np. chrześcijaninem trafi do rodziny
muzułmańskiej, będzie to złamanie
praw tego dziecka i postanowień
znowelizowanego rozporządzenia.
Jeśli jakieś państwo będzie łamało
ten przepis, to będzie można w końcu skutecznie egzekwować prawa
dziecka. Ochrona jest tu bardzo
daleko idąca – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
To sprawa niezwykle ważna dla
wielu polskich rodzin żyjących w
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krajach UE. W samych tylko Niemczech mieszka obecnie około 800
tys. Polaków mających wyłącznie
obywatelstwo polskie. A osób, które mają podwójne obywatelstwo,
polskie i niemieckie - około 1,5
miliona.
Ministerstwo Sprawiedliwości
udziela pomocy polskim obywatelom, gdy za granicą są pozbawiani
praw do wychowywania własnych
dzieci, a dziecko trafia często do
rodziny, w której nie mówi się w
języku polskim. Pomoc ta była jednak utrudniona, bo prośby o interwencję docierały do Ministerstwa
Sprawiedliwości zazwyczaj, gdy
dana sprawa była już zaawansowana, a dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Gwarancja
praw dzieci
Rozporządzenie w nowym
brzmieniu zapobiega takim sytuacjom. Działania w celu zapewnienia
praw dziecka do tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej mają być podejmowane na
jak najwcześniejszym etapie postępowań. Służyć temu będzie zaproponowany przez Polskę mechanizm
informacyjny. Państwo, w którym
dziecko przebywa, będzie powiadamiać o wszczętej procedurze pań-
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stwo, z którym dziecko ma istotny
związek. Powiadomienie może
zostać przekazane kanałami konsularnymi lub w drodze powiadomienia właściwej w takich sprawach
instytucji, w przypadku Polski –
Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Szybka informacja pozwoli na ustalenie i wskazanie np. krewnych
dziecka, którzy są gotowi do podjęcia się opieki nad nim.
To gwarancje nie tylko na papierze, bo za naruszenie przepisów
rozporządzenia grozi odpowiedzialność przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skargę do
trybunału może wnieść Komisja

Europejska oraz każde z państw
Za prezydencji bułgarskiej w
członkowskich.
UE polską propozycję poparły
m.in. Litwa, Łotwa, Portugalia i
Rumunia. Następnym krokiem było
Droga do sukcesu
wprowadzenie poprawki do priorySukces wymagał wielu starań. tetów prezydencji Austrii. Na poSprawie ochrony tożsamości dzieci czątku grudnia 2018 r. została jedpoświęcone były liczne wizyty za- nomyślnie zaaprobowana przez
graniczne Sekretarza Stanu w Mini- Radę UE ds. Wymiaru Sprawiedlisterstwie Sprawiedliwości Michała wości i Spraw Wewnętrznych. NoWójcika, a także jego wystąpienie we przepisy wejdą w życie za trzy
podczas wysłuchania publicznego lata.
w Parlamencie Europejskim. Dzięki aktywnym działaniom do inicjaMinisterstwo Sprawiedliwości
tywy przyłączyła się Grupa WyRzeczypospolitej Polskiej
szehradzka, a potem kolejne państwa.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie łódzkiego drukarza
to święto wolności
W wydanym dziś (26 czerwca
2019 r.) wyroku w głośnej sprawie
dotyczącej drukarza z Łodzi, który
odmówił druku plakatów fundacji
LGBT, Trybunał Konstytucyjny
podzielił argumentację Ministra
Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
Trybunał Konstytucyjny uznał
za niezgodny z Konstytucją przepis
Kodeksu wykroczeń, który pozwolił
na skazanie przez sąd drukarza z
Łodzi.
Ten wyrok to święto wolności.
Tej wolności sumienia, wyznania,
decydującej o tożsamości każdego z
polskich obywateli, ale też wolności
gospodarczej, bo ta wolność też
była miarą rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego – powiedział
Zbigniew Ziobro na konferencji
prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wolność
należy się wszystkim
Minister podkreślił, że drukarz z
Łodzi odmówił wykonania usługi
nie ze względu na orientację seksualną osoby składającej zamówienie,
lecz z powodu treści zamawianych
materiałów, które były w oczywistej sprzeczności z wyznawanymi
przez niego wartościami.
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Intencją mojego wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego była
obrona wolności wszystkich środowisk. (…) Dlatego z wielką satysfakcją przyjmuję wyrok TK. Cieszę
się, że moje poglądy i argumenty
zostały podzielone. Wolność należy
się wszystkim. Nikt nie powinien
pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa, by zmuszać innych do
gwałcenia ich własnej wolności –
mówił Zbigniew Ziobro.
Wiceminister sprawiedliwości
dr Marcin Romanowski zaznaczył,
że przepis zastosowany w sprawie
drukarza, w rozumieniu przyjmowanym przez łódzki sąd, a także
przez Sąd Najwyższy, oznaczał
daleko idącą ingerencję w wolność
sumienia i wyznania.
Cieszymy się, że Trybunał Konstytucyjny podzielił naszą ocenę i
orzekł niekonstytucyjność tego
przepisu. Wolność sumienia oznacza wolność działania zgodnie ze
swoim sumieniem. Oznacza też
ochronę godności człowieka – powiedział.
Karanie musi
być sprawiedliwe
W trosce o respektowanie konstytucyjnych zasad państwa prawa
Prokurator Generalny Zbigniew
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Ziobro wystąpił
do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o
stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 138 Kodeksu wykroczeń w dwóch jego aspektach.
W ocenie Prokuratora Generalnego art. 138 Kodeksu wykroczeń w części, w której przewiduje karalność osoby, która zajmując się zawodowo świadczeniem usług, odmawia usługi bez uzasadnionej
przyczyny - jest sprzeczny z zasadą
demokratycznego państwa prawa
wyrażoną w art. 2 Konstytucji.
Ta zasada wyklucza rozwiązania, które pozwalałyby organom
władzy publicznej ingerować w
sposób arbitralny i nieproporcjonalny w sferę wolności i praw objętych
konstytucyjną ochroną. Karanie
musi być sprawiedliwe i odpowiadać szkodliwości czynu z punktu
widzenia indywidualnego i społecznego. Tymczasem sprawca wykroczenia, polegającego na odmowie
usługi bez uzasadnionej przyczyny,
może zostać ukarany grzywną w
wysokości do 5000 złotych.
Godzi to w konstytucyjną zasadę proporcjonalności, ponieważ
zakłada
nadmierną
ingerencję
władz państwowych i represyjność
w sytuacji, w której do osiągnięcia
celu wystarczające są środki cywilnoprawne, np. powództwo cywilne
o naprawienie szkody spowodowanej odmową usługi. Zgodnie z doktryną prawa i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego sięganie
przez ustawodawcę do instrumentów prawnokarnych jest uzasadnio-
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ne tylko wtedy, gdy pożądanego
celu nie można osiągnąć w żaden
inny sposób.
Prawo
do sprzeciwu sumienia
Ponadto w opinii Prokuratora
Generalnego art. 138 Kodeksu wykroczeń, rozumiany w ten sposób,
że zasady wiary i sumienia nie są
uznawane za uzasadnioną przyczynę odmowy usługi, jest sprzeczny z
art. 53 ust. 1 Konstytucji, który
gwarantuje wolność sumienia i religii. Kłóci się też z art. 31 ust. 3
Konstytucji, który w sposób nie
budzący wątpliwości wyszczególnia możliwe ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw.
Jak stwierdził już w orzeczeniu
z 15 stycznia 1991 roku Trybunał
Konstytucyjny: „wolność sumienia
nie oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopoglądu, ale przede wszystkim prawo
do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, do wolności od
przymusu postępowania wbrew
własnemu sumieniu. Tak rozumiana wolność sumienia znajduje potwierdzenia w ratyfikowanych
przez Polskę 3 marca 1977 roku
Paktach Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 16 grudnia
1956 roku”.
Potwierdzeniem
stanowiska
Prokuratora Generalnego jest również orzeczenie z 7 października
2015 roku, w którym Trybunał
wskazał: „(…) zmuszanie do dzia-

łań sprzecznych z sumieniem stanowiłoby naruszenie niezbywalnej
godności człowieka. (…) wolność
sumienia musi bowiem przejawiać
się także w możliwości odmowy
wykonania obowiązku nałożonego
zgodnie z prawem z powołaniem
się na przekonania naukowe, religijne lub moralne. (…) prawo do
sprzeciwu sumienia powinno być
uznane za prawo pierwotne względem jego ograniczeń”.
Dlatego w sytuacji, gdy przyczyną odmowy świadczenia usługi
są zasady wiary i światopogląd,
wprowadzenie karalności tego rodzaju zachowania stanowi w ocenie
Prokuratora Generalnego nieproporcjonalne ograniczenie wolności
sumienia i wyznania.
Ważny wyrok
W dzisiejszym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał art. 138
Kodeksu wykroczeń, w części penalizującej odmowę usługi – bez
uzasadnionej przyczyny – przez
osobę zajmującą się zawodowo
świadczeniem usług, za niezgodny
z art. 2 Konstytucji.
Trybunał podzielił argumentację Prokuratora Generalnego przemawiająca za oceną zakwestionowanego przepisu jako nadmiernie
ingerującego w sferę świadczenia
usług i zbyt represyjnego. Ponadto
użyte w tym przepisie określenia, a
zwłaszcza formuła „bez uzasadnionej przyczyny”, są niedookreślone
w stopniu niedozwolonym w prawie represyjnym.
W pozostałym zakresie Trybu-

KOMUNIKAT
„Skierowanie przez Prezydenta
ustawy Kodeks karny do kontroli
prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego jest Jego konstytucyjnym
uprawnieniem.
Kontrola prewencyjna ustaw
jest prerogatywą, z której korzystali
niejednokrotnie prezydenci. Ta
decyzja, co oczywiste, nie przesądza kierunku orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego.

Z satysfakcją odbieramy fakt, że
Prezydent nie miał zastrzeżeń co do
treści projektu kodeksu karnego
zaostrzającego kary za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, czy przestępstwa pedofilskie. Decyzja odnosi się wyłącznie do spraw proceduralnych. Przypominam, że za
procedowanie ustaw w parlamencie
odpowiadają wyłącznie marszałko-
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nał umorzył postępowanie z powodu zbędności orzekania, kierując się
zasadą ekonomii procesowej – cel
wniosku Prokuratora Generalnego
został osiągnięty wobec stwierdzenia niekonstytucyjności zakwestionowanego przepisu.
Jednocześnie Trybunał podkreślił, że orzeczenie o niezgodności
zakwestionowanej regulacji z art. 2
Konstytucji, czyli uwzględnienie
najdalej idącego zarzutu Prokuratora Generalnego pod adresem tego
przepisu, konsumuje pozostałe zarzuty sformułowane we wniosku
Prokuratora Generalnego,
czyli
zarzut naruszenia wolności sumienia i religii oraz wolności działalności gospodarczej.
Powoduje to wyeliminowanie
tej regulacji z porządku prawnego,
a ponadto – zgodnie z art. 190 ust.
4 Konstytucji – taki wyrok TK
otwiera możliwość wznowienia
postępowań w sprawach, w których
orzeczenia w sprawach o wykroczenia zostały wydane na podstawie uznanego za niekonstytucyjny
przepisu Kodeksu wykroczeń. Podstawę procesową takiego wznowienia stanowi art. 540 § 2 Kodeksu
postępowania karnego, stosowany
w sprawach o wykroczenia z mocy
art. 113 § 1 zdanie drugie Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

wie Sejmu i Senatu oraz służby
prawne ich Kancelarii, a nie rząd
czy Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dlatego z zaufaniem podchodzimy do ich decyzji o przyjętym
trybie procedowania projektu Kodeksu karnego, ponieważ mają oni
w tym zakresie największe doświadczenie i kompetencje. Ze spokojem będziemy czekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.”
Jan Kanthak
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Wyjątkowe święto Służby Więziennej
podniosła uroczystość w stulecie formacji
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały
miejsce dziś (28 czerwca 2019 r. )
Centralne Obchody Święta Służby
Więziennej. W szczególnej państwowej ceremonii, związanej ze
stuleciem formacji, wzięli udział
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniewa Ziobro,
Sekretarz Stanu Michał Wójcika,
który nadzoruje Służbę Więzienną,
a także pozostali przedstawiciele
kierownictwa ministerstwa.
Minister Zbigniew Ziobro zaznaczył, że praca więzienników
jest wyjątkowa. Wymaga wewnętrznej siły, wytrwałości i świadomości szczególnej misji, do jakiej zostali wezwani. Nie tylko
dbają o bezpieczeństwo państwa,
ale też wskazują drogę i resocjalizują więźniów. Powiedział, że prawo karne musi być restrykcyjne,
abyśmy czuli się wszyscy w Polsce
bezpiecznie.
Nagrodzeni za służbę
Minister wręczył odznaki „Za
zasługi w pracy penitencjarnej”. W
ten sposób uhonorowanych zostało13 osób. Osiem osób odznaczono
pośmiertnie, a odznaczenia odebrali
ich bliscy. To tylko niektórzy funkcjonariusze przedwojennej Straży
Więziennej, którzy służbę dla państwa przypłacili życiem. To bohaterowie, którzy potrafili walczyć o
sprawę do końca.
W tym roku po raz pierwszy
wręczone zostały nowe odznaczenia – order św. Pawła Apostoła.
Widnieją na nim słowa, które patron Służby Więziennej św.
Paweł napisał w jednym z listów:
„Omnibus omnia factus sum”, co
znaczy: „Stałem się wszystkim dla
wszystkich”. To zdanie charakteryzuje tych, którzy służą, pomagają,
wspierają. Tak, jak funkcjonariusze
i pracownicy formacji oraz ci, którzy działają na jej rzecz. Wszystkim
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odznaczonym medalem św. Pawła li w nich funkcjonariuszom Służby
dziękuję i gratuluję – powiedział Więziennej za ciężką służbę dla
gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Ge- bezpieczeństwa Państwa Polskiego.
neralny Służby Więziennej
Dokonana została uroczysta
zmiana posterunku honorowego
przed Grobem Nieznanego ŻołniePromocja oficerów
rza, delegacje złożyły wieńce na
Uroczystość na Placu Marszał- płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
ka Józefa Piłsudskiego poprzedziła oraz przed Pomnikiem Ofiar KataMsza święta w intencji funkcjona- strofy pod Smoleńskiem. A na
riuszy i pracowników Służby Wię- zakończenie odbyła się defilada
ziennej, koncelebrowana pod prze- pododdziałów Służby Więziennej.
wodnictwem bp. Rafała Markowskiego. Potem odbył się przemarsz
Ważna formacja
na Plac Piłsudskiego, gdzie w południe rozpoczęła się promocja na
Służba Więzienna to trzecia pod
pierwszy stopień oficerski 297 względem wielkości formacja munfunkcjonariuszy.
durowa w Polsce. Jej funkcjonariuBohaterami dzisiejszej uroczy- sze codziennie czuwają nad bezpiestości są funkcjonariusze promowa- czeństwem obywateli, chroniąc
ni na pierwszy stopień oficerski. społeczeństwo przed sprawcami
Życzę wam, panie i panowie ofice- przestępstw. Każdego dnia za murowie, byście z dumą i zaangażo- rami więzień, z determinacją i powaniem pełnili służbę dla państwa święceniem, realizują trudne zadapolskiego oraz by przynosiła wam nia służbowe. Pamiętając o swojej
ona satysfakcję – mówił gen. Jacek tożsamości, tradycji i historii, SłużKitliński. – Gratuluję wszystkim ba Więzienna angażuje się też w
awansowanym i odznaczonym szereg inicjatyw związanych z dziafunkcjonariuszom i pracownikom łalnością patriotyczną. Kompania
Służby Więziennej. Dziękuję za reprezentacyjna Służby Więziennej
trud i wysiłek, który poświęcacie bierze udział w uroczystościach
służbie. Życzę, by doceniali was państwowych mających na celu
przełożeni i społeczeństwo. Słowa upamiętnienie
najważniejszych
wdzięczności należą się także wa- wydarzeń w historii państwa polszym bliskim – za wyrozumiałość i skiego.
wsparcie, którego wam udzielają.
100 lat w niepodległej Polsce
Uroczysta defilada
W 1919 r. Naczelnik Państwa
Służba Więzienna świętowała Józef Piłsudski wydał dekrety o
swój jubileusz z udziałem władz zorganizowaniu „Okręgowych Dypaństwowych, szefów służb mun- rekcji Więziennych” oraz w spradurowych, w tym penitencjarnych z wie „Tymczasowych Przepisów
innych państw, przedstawicieli śro- Więziennych”. Były to jedne z
dowisk naukowych i rodzin funk- pierwszych aktów prawnych wydacjonariuszy.
nych w odrodzonej Polsce. Na ich
Odczytane zostały listy okolicz- podstawie utworzono Straż Więnościowe od Prezydenta Rzeczypo- zienną, na której tradycji opiera się
spolitej Andrzeja Dudy, Marszałka dzisiejsza Służba Więzienna.
Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz
Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Ministerstwo Sprawiedliwości
Morawieckiego, który podziękowaRzeczypospolitej Polskiej
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Ciąg dalszy ze s.1

Trzydzieste urodziny
NFOŚiGW w Warszawie
Przyroda jest w taki sposób zaprogramowana przez siły natury, przez niektórych nazywane STWÓRCĄ, że każda
żywa istota przychodzi na ziemię w swoim czasie i tak samo w swoim czasie odchodzi z życia ziemskiego, ale każdy coś
po sobie pozostawia będąc tutaj na ziemi
w tak zwanym życiu doczesnym. Niektórzy nazywają to tropem, inni śladem,
wspomnieniem lub pamięcią, a jeszcze
inni nazywają to dobrem materialnym.
Nazw jest tyle ile jest nazywających. Nie
jest ważne w jaki sposób nazwiemy nasz
ślad na ziemi, ważne jest to, co po sobie
zostawiamy. A najważniejsze jest to, że

zostawiamy po sobie dobre wspomnienie.
Dobre, czyli takie które przez większość
społeczeństwa uznawane jest za pozytywne, godne naśladowania, które u niektórych może wzbudzać nawet nutkę zazdrości, bo chciałoby się naśladować, itp.
I na takiej to właśnie zasadzie nasi
rodzice, dziadkowie, i jeszcze wcześniejsi
przodkowie coś po sobie zostawili. Zostawili swój ślad na ziemi, że tutaj byli, że
tutaj żyli, że tutaj się rozwijali duchowo,
fizycznie, materialnie. Śladem na ziemi
jest też stan pozostawionego po sobie środowiska naturalnego.
A życie ziemskie składa się z sukce-

sów i porażek, z wzlotów i upadków, z
chwil przyjemnych i mniej przyjemnych.
Sztuką jest postępować w taki sposób aby
w życiu było jak najwięcej: sukcesów,
wzlotów, chwil przyjemnych, radosnych.
Do chwil przyjemnych niewątpliwie należą też różnego rodzaju uroczystości, organizowane z różnych powodów.
Każdy z nas ma w swoim życiu tak
zwane swoje święta, często przedstawiane
w formie uroczystości, na które to zaprasza się gości, w tym osoby najbliższe,
przyjaciół domu, kolegów, i bliskich znajomych, itp.
I właśnie jako redakcja z bardzo wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na
konferencję prasową Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z udziałem
Ministra Środowiska Rzeczypospolitej
Polskiej Henryka Kowalczyka. Konferencja prasowa była zorganizowana 13
czerwca 2019 r. (czwartek), godz. 10 00 w
NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej nr 3a w sali nr 102.

NFOŚiGW pracuje z pozytywnymi wynikami nad tym aby środowisko naturalne było jeszcze naturalne dla przyszłych pokoleń.
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Czysta woda w jeziorze to też
dzięki działaniom w zakresie
ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu finansowym NFOŚiGW nieużytek
po fabryce będzie skwerem zieleni.
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Tematami konferencji było
przedstawienie tematyki dotyczącej: 1/. 30 lat działalności
NFOŚiGW (1989-2019) – dokonania i perspektywy rozwoju. 2/. Nowe wyzwania – nowe programy
NFOŚiGW,
w
tym
m.in.:
Kangur – Bezpieczna i ekologiczna
droga do szkoły, Polska Geotermia
Plus, AgroEnergia, Adaptacja do
zmian klimatu – ochrona przed
kataklizmami, Gospodarka wodnościekowa poza aglomeracjami,
Regeneracja gleb, Usuwanie folii
rolniczych. 3/. Od 30 lat dbamy o
ludzi i środowisko – obchody 30lecia NFOŚiGW. 4/. Nowa edycja
konkursu Eko Dziennikarz.
Konferencja prasowa odbyła
się w nastroju uroczystym, podniosłym, bardzo przyjaznym, można
powiedzieć przyjacielskim.
W tym miejscu trzeba powiedzieć kilka słów o historii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
(NFOŚiGW). Otóż, wynikiem zaistniałych zmian ustrojowych w
Polsce w 1989 roku, a będących
finałem wyborów parlamentarnych
04 czerwca 1989 roku, nowa władza miała swoją koncepcję dbania
o stan naturalny środowiska przyrodniczego - wszechotaczającego
nas wszystkich. Priorytetem było
takie myślenie i działania ekologiczne aby podstawowym celem
była ochrona istniejących zasobów
naturalnych, bo są to wartości
szczególne, mające służyć przyszłym pokoleniom. I to w stanie
jak najbardziej zbliżonym do naturalnego wytworzonego siłami natury.
Ale aby o coś dbać, realizować

i to w szerokim rozumieniu, również z wykorzystywaniem środków
zagranicznych.
Szersze omówienie przyjętej na
kolejne lata strategii funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bardziej zainteresowani mogą
znaleźć na stronie internetowej:
Dzięki dofinansowaniu http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/
NFOŚiGW w ciągu trzy- strategia/
dziestu lat powstało wiele
Celem pełniejszego obrazu
firm utylizujących odpady.
przedstawiającego
działalność
NFOŚiGW należy jeszcze dodać,
postawione cele, to musi wpierw że przykładowo z informacji pozybyć powołany do życia stosowny skanych z NFOŚiGW w wydaniu z
organ. I właśnie na takiej zasadzie 01.07.2019 w Wieściach Światoz dniem 01 lipca 1989 roku w War- wych (www.wiesciswiatowe.pl) są
szawie został powołany do życia opublikowane m.in. teksty pt.: 1/.
Narodowy Fundusz Ochrony Śro- Wsparcie finansowe z NFOŚiGW
dowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów elektrycznych
(NFOŚiGW).
dla trzech miast, s.13 i n. 2/.
NFOŚiGW przekazuje kasę, s.14 i
W konferencji udział wziął n. 3/. Ruszyła instalacja oczyszczaminister Środowiska Rzeczypospo- nia spalin w Suwałkach dofinansolitej Polskiej Henryk Kowalczyk, i wana przez NFOŚiGW, s.16. i n.
jak przystało na organizatorów, 4/. NFOŚiGW dla AGH w Krakoobecni byli też wszyscy członko- wie, s.30. i n. 5/. Dotacje z
wie Zarządu NFOŚiGW.
NFOŚiGW na wapnowanie gleb,
Bardzo trafnie przedstawił s.39. i n. 6/. NFOŚiGW przeznacza
NFOŚiGW minister Kowalczyk, 200 mln zł na gospodarkę wodnozaznaczając, że NFOŚiGW jest ściekową poza granicami aglomerówieśnikiem wolnej Polski i po- racji ujętych w KPOŚK, s.40. i n.
równał obecny stan środowiska 7/. NFOŚiGW dla środowiska,
naturalnego do tego z końcówki lat s.51. i n. 8/. Dofinansowane przez
80. XX wieku. Minister zaznaczył, NFOŚiGW projekty Kopalni Soli
że rewolucyjna zmiana w ochronie „Wieliczka” nagrodzone w prestiśrodowiska zaistniała właśnie dzię- żowych konkursach, s.78. i n. 9/.
ki działaniom NFOŚiGW i dodał, NFOŚiGW dla przedsiębiorców,
iż cały czas działania idą dwutoro- s.79. i n.
wo: 1/. Forma inwestycji gospodarczych. 2/. Działania edukacyjne.
Aktywność, dokonania i osiąOczywiście
przedstawiciele gnięcia, w zakresie proekologii w
Zarządu NFOŚiGW dokonali pre- okresie trzydziestoletniej działalzentacji wyników działalności
ności Narodowego Funduszu
NFOŚiGW na przestrzeni trzydziestu lat i zaznajomili nas z nowymi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie szeroprogramami.
ko rozumianej ekologii jest barBardziej zainteresowani mogą dzo duża, można powiedzieć –
zajrzeć na stronę internetową: ogromna.
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/
Na uroczystą
aktualnosci/art,1428,nfosigwkonferencję prasową
zainaugurowal-obchody-swojegozaproszony został również:
30-lecia.html
Dr Ryszard Milewski
redaktor naczelny
A założenia perspektywiczne
Wieści Światowe
NFOŚiGW są jednoznaczne: dalwww.wiesciswiatowe.pl
sza dbałość o środowisko naturalne
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