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      Jadąc od strony Włocławka w kie-
runku Łodzi przejeżdżamy przez ma-
lowniczo położony Lubień Kujawski 
położony nad jeziorem. Dla inwestorów 
jest to strefa wyjątkowo atrakcyjna, bo 
po byłym lotnisku miasto przejęło około 
sto hektarów, na których powstają różne 

fabryki. 

      A ze strony internetowej: https://

pl.wikipedia.org/wiki/Lubie%C5%

84_Kujawski   można dowiedzieć się, 
cyt.: „(…) Według danych z 1 stycznia 
2018 Lubień Kujawski liczył 1 391 
mieszkańców[2].  

W pobliżu Lubienia planowana jest bu-
dowa kopalni soli, lecz termin budowy 

nie jest jeszcze 

znany. (…).”  
      Oznacza to 

również, że w 
Lubieniu Kujawskim będą powstawać 
kolejne osiedla mieszkaniowe i indywi-

dualne domki jednorodzinne. 

      Na tej samej stronie internetowej 

można poznać też rys historyczny Lu-
bienia Kujawskiego, cyt.: „(…) Miasto 
powstało w średniowieczu, najprawdo-

podobniej za panowania króla Kazimie-

rza Wielkiego. Od początku swego ist-
nienia było to miasto prywatne. Pierwsi 
właściciele pochodzili z rodu Doliwów, 

którzy potem przyjęli nazwisko Lubień-
skich. Badania archeologiczne wskazu-

ją, że na wyspie na zachodnim wybrze-
żu Jeziora Lubieńskiego znajdował się 
gród obronny, datowany na XIV wiek. 

Najstarszy zachowany dokument pocho-

dzi z roku 1539 roku został wydany 
przez króla Zygmunta I Starego. Przy-
znawał on prawo organizacji dwóch 
jarmarków rocznie oraz targów w każdą 
sobotę i niedzielę.  

      Miasto wielokrotnie zmieniało swo-
ich właścicieli. Na przestrzeni dziejów 
miasto należało do roku Kryskich, zaś 
potem Brzeskich. W roku 1804 spadko-

bierczyni Brzeskich Maria Dobkowa 

sprzedała swoje dobra właścicielowi 
Chocenia Walentemu Waliszewskiemu, 

którego potomkowie Feliks, a następnie 
Juliusz zarządzali folwarkiem do końca 
XIX wieku[4]. (…).” 

Red.  

 

Lubień Kujawski 

Rynek w Lubieniu Kujawskim 

z dworcem autobusowym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubień_Kujawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubień_Kujawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubień_Kujawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubień_Kujawski#cite_note-Populacja2018-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doliwa_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choceń
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubień_Kujawski#cite_note-4
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      W czasie wakacji coraz więcej 
turystów wybiera się w Bieszczady. 
Czeka na nich czyste środowisko 
naturalne oraz wiele szlaków tury-
stycznych na terenach rezerwatów i 
parków krajobrazowych a do tego 
jeszcze spotkania z tak zwaną dziką 
przyrodą. 
      W Bieszczadach żyje wiele 
gatunków dzikich zwierząt, lecz 
tylko żubry należą do tych, które 
można łatwo obserwować. Jednym 
z najciekawszych miejsc do obej-

rzenia jest zagroda pokazowa żu-
brów w miejscowości Muczne, 
pozwalająca oglądać te zwierzęta z 
tarasów widokowych.  Bieszczadz-
kie żubry pochodzą z linii białowie-
sko-kaukazkiej, w przeciwieństwie 

do żubrów z Puszczy Białowie-
skiej, które należą do czystego ga-
tunku białowieskiego. Oprócz żu-
brów żyjących w tej zagrodzie 
można natknąć się też na żubry 
żyjące na wolności, których liczbę 
szacuje się na ponad pięćset sztuk. 
O ich obecności przypominają zna-
ki drogowe polecające ostrożność 
na drodze w pobliżu ich żerowisk, 
choć spotkania z nimi należą do 
rzadkości. 
      Na bieszczadzkich trasach czę-
sto można zobaczyć amatorów jaz-
dy na koniu. Bieszczady to wyma-

rzony teren dla miłośników jeź-
dziectwa, których zapraszają  szkół-
ki jazdy na koniu. Wśród stadnin 
koni wyróżniają się stadniny koni 
hyculskich (hucuły) pochodzących 

właśnie z Bieszczad. Były zagrożo-
ne wyginięciem, a dziś są chlubą 
hodowców i polecane do wycieczek 
w góry, jako zwierzęta wytrzymu-
jące trudne warunki górskie, a zara-
zem będące idealnymi końmi do 
nauki jazdy konnej ze względu na 
ich łagodny charakter. 
https://nowiny24.pl/jak-w-

bieszczadach-uratowali-konie-

huculskie/ar/6171187 

 

      Inną atrakcją Bieszczad jest 
przejażdżka wąskotorową kolejką 
leśną, zwaną „bieszczadzką ciuch-
cią”, obsługującą dwie trasy, z któ-
rych jedna ma długość 9 km, a dru-
ga 11 km, zaś stacja główna znaj-
duje się w miejscowości Majdan w 
okolicy Cisnej. Podróżni siedząc w 

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WAKACJE W  BIESZCZADACH 

Panorama Bieszczad. 

https://nowiny24.pl/jak-w-bieszczadach-uratowali-konie-huculskie/ar/6171187
https://nowiny24.pl/jak-w-bieszczadach-uratowali-konie-huculskie/ar/6171187
https://nowiny24.pl/jak-w-bieszczadach-uratowali-konie-huculskie/ar/6171187
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Lokomotywa parowa ciuchci bieszczadzkiej. 

Żubry w zagrodzie pokazowej. 
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Inne ujęcie żubrów w zagrodzie pokazowej. 

Fot. nr 1. 
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Fot. nr 2. 

Fot. nr 3. 
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Fot. nr 4. 
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wagonikach kolejki mogą podzi-
wiać, bezludne tereny, dziewicze 
lasy, bujną roślinność łąkową nie 
tknietą ludzką ręką. Tereny Biesz-
czad w okresie przedwojennym 

były gęściej zamieszkane, lecz opu-
stoszały po deportacjach po drugiej 
wojnie światowej i dziś czasem 
zdziczałe jabłonie świadczą o daw-
nych siedzibach ludzkich. 

      Najbardziej znanym ośrodkiem 
turystycznym w Bieszczadach w 

okresie letnim jest region jeziora 

Solińskiego, z gęstą siecią zabudo-
wań z przeznaczeniem na noclegi 
dla turystow. A miastem przyciąga-
jącym tłumy turystów są Ustrzyki 
Dolne, zwane też ”stolicą Biesz-
czad”. Jest tu m.in. ośrodek sporto-
wy czynny cały rok, w którym 
można uprawiać narciarstwo, jazdę 
konną, wycieczki piesze i rowero-
we, oraz wiele innych atrakcji cze-

ka na turystów. Doskonalą bazą 
wypadową na szlaki górskie są 
Ustrzyki Górne, skąd prowadzą 
ścieżki na Poloninę Wetlińską i 
Caryńską, które obok Tarnicy, naj-
wyższego po polskiej stronie szczy-
tu Bieszczad należącego do Korony 
Gór Polski (1346 m n.p.m.) są 
punktami obowiązkowymi każdego 
szanującego się turysty. 
      Osobom zainteresowanym 

mniej wyczynowym rodzajem od-

poczynku spodoba się zapewne 
zwiedzanie uroczych obiektów hi-
storycznych na Podkarpaciu w są-
siedztwie  Bieszczad. Oprócz sze-
rzej znanych, takich jak Leżajsk i 
Łańcut, do najbardziej imponują-
cych należy kompleks pałacowo-

parkowy w Krasiczynie, wpisany 

na listę pomników historii, a także 
Muzeum Budownictwa Ludowego 

w Sanoku (skansen). Skansen sa-

nocki był pierwszym w Polsce tego 
rodzaju muzeum założonym w 
1958 r. i posłużył jako wzór dla 
skansenów zakładanych w później-
szym czasie. 

http://www.twojebieszczady.net/

mbl.php 

https://skanseny.net/skansen/sanok 

 

https://www.krasiczyn.com.pl/ 

https://www.krasiczyn.com.pl/

zamek 
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Fot. nr 5. 

http://www.twojebieszczady.net/mbl.php
http://www.twojebieszczady.net/mbl.php
https://skanseny.net/skansen/sanok
https://www.krasiczyn.com.pl/
https://www.krasiczyn.com.pl/zamek
https://www.krasiczyn.com.pl/zamek
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      Publikacja książki pt. 
Haptenowe (antygenowe) 

działania organizmów – 

przyczyna wielu zjawisk i 

chorób, autorstwa p.Jerzego 

Grzeszczuka eksperta inżyniera 
haptenologa z Goleniowa wywołała 
duże zainteresowanie czytelników i 
pytania m.in. : Czy z publikacją 
ostatniego odcinak książki 
przestaniemy zajmować się 
haptenami. 

      Otóż, z przyjemnością 
informujemy, że p.Jerzy 
Grzeszczuk ekspert inżynier 
haptenolog z Goleniowa wyraził 
zgodę na publikację w odcinkach 
kolejnej książki swego atorstwa 
pod tytułem: Haptenologia, autor 
Jerzy Grzeszczuk, wydawca 

Instytut Haptenologii, wydanie 

drugie uzupełnione, rok 2004. 
 

Cz.3 

 

<(…), że jego zaburzenia wzroko-
we oraz alergiczna wysypka mogły 
zostać spowodowane chemicznym 
działaniem haptenów jego narze-
czonej. 

      Wzrok  wrócił szybko do nor-
my; z miejsc pokrytych wysypką 
na skórze wyciekła jakaś „ropa”; 
po kilkunastu dniach skóra się za-
goiła. Ale on się przekonał, że przy 
swojej narzeczonej źle się czuje, 
staje się senny, dlatego oboje przy-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 
cz.3 

 

      Jerzy Grzeszczuk, rok urodze-

nia 1939. Matura w 1957, Techni-

kum Budowy Maszyn w Elblągu. 
1957-60 pomocnik tokarza w Za-

kładach Mechanicznych im. Gen. 
Karola Świerczewskiego w Elblą-
gu. 1960-61 zasadnicza służba woj-
skowa. 1961-1963 nauka w Oficer-

skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, 
tytuł pilota w stopniu podporuczni-
ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż-
szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w 

Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 

W roku 1983 zwolniony ze służby 
wojskowej w stopniu majora. 

      Od 1981 zainteresowania biolo-

gią molekularną. Autor dwóch wy-
nalazków (linijka z podziałkami 

krotności jednostek miary układu SI 
oraz podwozie do wózka dziecięce-
go przystosowanego do jazdy po 

schodach).  

      Udział w 24 konferencjach nau-

kowych w Polsce i za granicą. Au-
tor czterech  publikacji naukowych 

o toksycznym działaniu ludzi: 
  

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

"Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro-
syjskim). Chimija i Żizń. Akademia 
Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń 
1990. 1, strony: 34-37. 

  

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

"Pathogenic Effects of the Hu-

man Chemical Biofield". Medical 

Fot: E. Pietruch 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
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jechali do mnie na naradę. 
      Bardzo mnie zainteresował ich 
przypadek. Zapytałem, czy zechcą 
dać krew i ślinę do zbadania. Oni 
zgodzili się, pod warunkiem, że 
krew zostanie pobrana w porząd-
nym laboratorium. W tym celu po-

szliśmy do pobliskiego laborato-
rium, ale tuż przed drzwiami labo-
ratorium oni zaczęli się naradzać i 
odmówili oddania krwi do badania. 
Bardzo ich prosiłem, obiecałem, że 
w laboratorium ja zapłacę za pobra-
nie krwi, że za badanie krwi grosza 
od nich nie wezmę, ale oni nie dali 
się namówić. Pożyczyłem im moją 
najnowszą książkę i odprowadzi-
łem w stronę dworca kolejowego. 
      Po kilku dniach ta panna zatele-

fonowała do mnie. Rozmawialiśmy 
około pół godziny. Ona była zała-
mana, rozgoryczona. Powiedziała, 
że jej narzeczony jest absolutnie 
przekonany, że ona działa na niego 
toksycznie i z tego powodu on nie 

chce się z nią ożenić. Ona nie wie-
rzy w moje książki (...). Wysłucha-

łem ją i powiedziałem, że mieli 
okazję wykonania badań, ale nie 
skorzystali. Te badania można było 

powtórzyć w dowolnym laborato-
rium i wyniki byłyby takie same 
(...). Hematolodzy, którzy już znają 

Hypotheses. Churchill Livingstone 

of Edinburgh, London, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Syd-

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

98. 

  

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens 

as a Possible Cause of Sudden 

Death of Previously Healthy 

Adults and Infants and of Diseas-

es and Phenomena Linked to Tis-

sue Ischemia". Medical Hypothe-

ses. Churchill Livingstone of Edin-

burgh, London, New York, Phila-

delphia, San Francisco, Sydney and 

Toronto. 1997; 49, 525-527.  

  

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Rea-

son for the 'Fatal Vision' of the 

Famous American Surgeon Jef-
frey MacDonald" w: Tymieniecka 

A.T. (redaktor): „The origins of 
life”. World Institute for Advanced 

Phenomenological Research and 

Learning. Kluwer Academic Pub-

lishers. Dordrecht, Boston, London. 

Analecta Husserliana LXVI, 349-

355. 2000. 

        

      Wymienione trzy prace [2, 3, 4] 

opublikowane były w języku angiel-
skim, bo naukowcy na całym świe-
cie porozumiewają się językiem 
angielskim. Dostęp do publikacji 
jest przez internet. 

      Poza tym, Jerzy Grzeszczuk 

wydał kilka książek w języku pol-
skim. Wszystkie są dostępne w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie 

oraz w bibliotekach uniwersytec-

kich.   

      Od roku 2002 prowadzi własny 
Instytut Haptenologii – pierwszy 

w świecie. 
(red.)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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moją teorię, są przekonani, że che-
miczne działanie ludzi jest faktem. 
      Po dwóch latach, w sierpniu 
2004 r. zatelefonował do mnie ten 
młody człowiek. Powiedział, że 
książka, którą im pożyczyłem jest 
nadal zafoliowana, bo jej nie czytali 

wcale, ale on chce za książkę zapła-
cić. Zapytałem, jak oni rozwiązali 
swój problem. Powiedział, że roz-
stał się ze swoją narzeczoną. 
 

CHOROBY  

AUTOIMMUNIZA-

CYJNE 
      Około 20proc. ludzi w USA 
choruje na choroby autoimmuniza-

cyjne (ChA), których jest ponad 80, 
np.: stwardnienie rozsiane, choroby 

serca i reumatyczne, lupus (= to-

czeń rumieniowaty układowy)... 
Obszerna lista ChA jest opubliko-

wana w internecie przez amerykań-
skie stowarzyszenie o nazwie: 

American Autoimmune Related 

Diseases Association (AARDA), 

które zajmuje się  badaniami cho-
rób autoimmunologicznych oraz 
upowszechnianiem najnowszej wie-

dzy. Przyczyny ChA nie są znane, 
dlatego w leczeniu najczęściej sto-
suje się leki łagodzące objawy cho-
robowe. 

      Naukowcom wydaje się, że 
przyczyną ChA może być jakaś 
nieznana dotąd usterka układu od-
pornościowego, który, zamiast wy-
twarzać odpornościowe przeciwcia-
ła niszcząc chorobotwórcze mikro-
by, wytwarza tzw. autoprzeciwcia-

ła, które niszczą własny organizm. 

      Rezultaty moich badań obalają 
dotychczasowe poglądy, że auto-
przeciwciała są wytwarzane z po-
wodu jakiejś usterki układu odpor-
nościowego. Wg moich poglądów, 
autoprzeciwciała tworzą się w zdro-
wym organizmie, który ma wytwo-
rzone odpornościowe przeciwciała, 
do których przylepiają się obce 
hapteny, tak jak to przedstawiłem 
na ryc. 4. 

      Autoprzeciwciała mogą przyle-
piać się nie tylko do erytrocytów, 
ale także do innych komórek i tka-
nek, a w następnym etapie białka 
dopełniacza (= białka układu dopeł-
niacza) niszczą te komórki i tkanki 
w miejscach, gdzie są przylepione 
autoprzeciwciała. W zależności od 
tego, do jakich tkanek przylepiają 

się autoprzeciwciała, występują 
rozmaite objawy, z którymi ludzie 
chorzy zgłaszają się do rozmaitych 
specjalistów. Jeśli autoprzeciwciała 
przylepiają się do osłonek włókien 
nerwowych, to te osłonki są nisz-
czone z udziałem białek dopełnia-
cza, a wtedy lekarze rozpoznają 
stwardnienie rozsiane (sclerosis 

multiplex – SM). 

 

Stwardnienie rozsiane 

(SM) 
      Z moich badań wynika, że SM 

jest powodowane haptenami, któ-
re pochodzą ze środowiska. Hap-

teny są bardzo  rozpowszechnione 
w przyrodzie. Organizmy ludzi, 

zwierząt, roślin, grzybów pleśnio-
wych i mikrobów wydalają swoje 
hapteny do powietrza. W nieodpo-

wiednio wietrzonym mieszkaniu 

stężenie rozmaitych haptenów jest 
duże. Obce hapteny najczęściej 
pochodzą z organizmów ludzkich, i 
mogą wniknąć do krwi drogą 
wziewną (ryc.3). Podczas ciąży 
hapteny płodu mogą przeniknąć do 
krwi matki przez łożysko, które jest 
przepuszczalne dla haptenów. Pod-
czas kontaktów seksualnych hapte-
ny, które są w ślinie i nasieniu, mo-
gą wniknąć do krwi przez śluzów-
kę. 
      Przypadki stwardnienia rozsia-

nego interesują mnie od roku 1988. 
Z literatury naukowej dowiedzia-

łem się o wielu bardzo ciekawych 
spostrzeżeniach związanych z wy-
stępowaniem SM, jednakże nau-
kowcy nie potrafili udzielić odpo-

wiedzi, dlaczego tak jest. Ja nato-

miast zorientowałem się, że wiedza 
z haptenologii pozwala wyjaśnić, 
dlaczego tak jest. 

[...] 

1/. Osoby z grupą krwi O chorują 
na SM częściej niż osoby z innymi 
grupami krwi. - Tak jest dlatego, że 
osoby z zerową grupą krwi mają 
przeciwciała anty-A i anty-B. Z 

tego powodu dla osób z zerową 
grupą krwi są chorobotwórcze dwa 
rodzaje haptenów, a mianowicie 
hapteny A i hapteny B (tabelka 2.) 

[...] 

2/. Objawy SM występują najczę-
ściej pomiędzy 20 a 40 rokiem ży-
cia, nieco wcześniej u kobiet niż 
mężczyzn. – Tak jest dlatego, że w 
tym przedziale wieku ludzie łączą 
się w pary kochanków, które pod-
czas współżycia intensywnie wy-
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mieniają hapteny. W parach ko-
chanków najczęściej kobieta jest 
nieco młodsza od mężczyzny, dlate-
go kobiety nieco wcześniej niż męż-
czyźni zapadają na SM. 
3/. Na SM częściej chorują kobiety 
niż mężczyźni (proporcja 3:1). – 

Tak jest dlatego, że podczas ciąży 
kobiety często ulegają zatruciu hap-
tenami płodu. Objawy przy SM są 
identyczne z objawami zatrucia 

ciążowego.      
      Ponadto, kobiety ulegają immu-

nizacji ludzkimi antygenami pod-

czas skomplikowanych porodów i 
poronień. Po immunizacji wzrasta 
siła uczulenia na hapteny pochodzą-
ce od dziecka i męża. Kobiety pod-
czas kontaktów seksualnych są bior-
cami spermy, która zawiera wielkie 
ilości haptenów. Ponadto, kobiety – 

gospodynie domowe większość 
czasu spędzają w słabo wietrzonych 
mieszkaniach, gdzie w powietrzu 

może być duże stężenie rozmaitych 
haptenów. 
4/. Większość obostrzeń SM wystę-
puje w miesiącach zimowych [19]. 
– Tak jest dlatego, bo zimą ludzie 
przebywają przeważnie w grupach 
w pomieszczeniach zamkniętych, 
które są słabo wietrzone i w powie-
trzu znajduje się dużo haptenów, 
pochodzących od ludzi, zwierząt, 
roślin, grzybów pleśniowych i mi-
krobów. 
5/. SM występuje bardzo rzadko w 
rejonach ciepłych, blisko równika. – 

Tak jest dlatego, że w gorącym kli-

macie ludzie żyją na świeżym po-
wietrzu (ryc. na okładce) i oddycha-
ją świeżym powietrzem, w którym 
hapteny ulegają silnemu rozprosze-
niu. 

6/. W chłodnych rejonach północ-
nych i w południowych szeroko-
ściach geograficznych SM jest sze-
roko rozpowszechnione (30 do 80 

przypadków na 100 000 ludności). – 

Tak jest dlatego, że w chłodnym 
klimacie ludzie przebywają w 
szczelnych i słabo wietrzonych 

mieszkaniach, gdzie stężenie ob-
cych haptenów w powietrzu jest 
duże. Oddychając w takich warun-
kach  ludzie wprowadzają do krwi 
duże ilości obcych haptenów. 
7/. Cyganie, chociaż mieszkają w 
rejonach o wysokiej zachorowalno-

ści na SM, wykazują niezwykle 
niską zachorowalność. – Tak jest 

dlatego, bo Cyganie od wieków 
prowadzą wędrowny tryb życia. 
Lubią przyrodę i świeże powietrze, 
unikają życia w dusznych pomiesz-
czeniach, co zapobiega zachorowa-

niu na SM i znakomicie wpływa na 
dobre samopoczucie. 

8/. Japończycy, chociaż mieszkają 
w rejonach o wysokiej zachorowal-

ności na SM, rzadko chorują na SM 
(około dwa przypadki na 100 000 

ludności). – Tak jest dlatego, że 
Japończycy nigdy nie przywiązywa-
li wagi do mieszkania. Ze względu 
na częste trzęsienia ziemi traktowali 
mieszkanie jako tymczasowe schro-

nienie między jednym a drugim 

kataklizmem. Przez byle jakie 

ścianki z papy, siatki, gipsu i tapet 
przenika wiatr. Japończycy  niesły-
chanie dbają o czystość osobistą. 
Codziennie przed pójściem spać 
starannie myją całe ciało mydłem 
pod prysznicem, a następnie całymi 
rodzinami moczą się w podgrzewa-
nych basenikach z gorącą wodą. 
Podczas moczenia się w gorącej 
wodzie człowiek silnie się poci i 
zostawia w wodzie znaczną część 
swoich haptenów. W ten sposób 

czysty człowiek w małym 
stopniu szkodzi bliźnim swoim 
„zapachem”. Japończycy lubią 
wdychać świeże powietrze, 
często używają wachlarzy, 
lubią otwarte okna w mieszka-
niach i środkach transportu. W 
pociągach pomimo upału i 
tłoku, nigdy nie ma zaduchu, 
woni spoconych ciał i odraża-
jącego ludzkiego fetoru. Każ-
dego ranka Japończycy piorą 
swoje rzeczy osobiste, w któ-
rych spali. Wyprane rzeczy są 
pozbawione haptenów.   Zami-
łowanie do czystości ciała i 
czystości powietrza w miesz-
kaniu sprawia, ze Japończycy 
rzadko chorują na SM. 
 

[Ryc. 5. ] 

 

(…).> 
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      W ramach Programu Inwestycji 

Dworcowych Wielka modernizacja 

dworca i stacji Gdańsk Główny.  
      PKP SA i PKP Polskie Linie 

Kolejowe SA realizują inwestycje 
infrastrukturalne na terenie Gdań-
ska. Dzięki nim pasażerowie zyska-
ją wyższy komfort podróży. Jedną z 
takich inwestycji jest kompleksowa 

przebudowa budynku dworcowego 

oraz stacji kolejowej Gdańsk Głów-
ny.  

      Modernizacja  dworca  Gdańsk 
Główny to największy projekt reali-
zowany w ramach Programu Inwe-

stycji  Dworcowych.  Inwestycje 

PKP SA i PLK w Gdańsku to przy-
kład dobrego wykorzystania środ-
ków dla zwiększenia komfortu pa-
sażerów korzystających zarówno z 
dworca  kolejowego,  jak  i  stacji 

Gdańsk Główny. Jestem przekona-
ny, że obie modernizacje przyczy-
nią się do poprawy jakości podróży 
i zachęcą do częstszego korzystania 
z usług kolei – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

      Modernizacja  zabytkowego 

dworca Gdańsk Główny – najbar-

dziej rozpoznawalnego dworca ko-

lejowego w Polsce – to kwintesen-

cja  wielkich,  kolejowych  remon-

tów, a takim jest np. modernizacja 
linii kolejowej 201 w wojewódz-
twach  pomorskim  i  kujawsko-

pomorskim.  Dzięki  tym  pracom 
będzie można zmodernizować także 
lokalne linie, m.in. na trasach Ko-

ścierzyna – Somonino i Somonino 

– Kartuzy. To udowadnia, że wizja 
rozwoju,  którą  przedstawiliśmy, 
zamienia się w konkretne i już rea-
lizowane inwestycje. Ich efekty są 
oczywiste,  ale  zawsze  warto  je 

przypominać: to przede wszystkim 
większy komfort podróżnych, ale i 
konkurencyjność  gospodarki.  No-
woczesna  i  rozbudowana  infra-

struktura transportowa to przecież 

jej fundament – stwierdził wojewo-
da pomorski Dariusz Drelich.  

 

Nowa elewacja 

i wnętrze 

gdańskiego dworca 
 

      PKP  SA podpisała  umowę  z 
wykonawcą na kompleksową prze-
budowę  dworca  kolejowego 
Gdańsk Główny. Dzięki inwestycji 
poprawi się stan techniczny i este-
tyczny budynku oraz usprawniony 

zostanie ruch podróżnych. Oprócz 
wyższego komfortu obsługi pasaże-
rów, m.in. dzięki instalacji nowo-
czesnego  systemu  monitoringu, 

zwiększy się także poziom bezpie-
czeństwa podróżnych i innych użyt-
kowników dworca. Cały kompleks 
dworcowy zostanie przebudowany, 

zarówno  wewnątrz,  jak  i  na  ze-
wnątrz: układ drogowy przy budyn-
ku dworca oraz budynek wraz z 

zagospodarowaniem  otaczającego 
go terenu.  

      Już niedługo wykonawca roz-
pocznie  prace  przy  modernizacji 

dworca kolejowego w Gdańsku. To 

ważny projekt, zarówno pod wzglę-
dem wielkości i rangi dworca, jak i 
wartości umowy, czyli 100 mln zł. 
PKP SA wychodzi naprzód oczeki-
waniom podróżnych, dostosowując 
obiekt do ich aktualnych potrzeb. 

Nie zapominamy również o prze-
szłości – budynek zachowa wszel-

kie walory historyczne, tak istotne 

dla lokalnej społeczności i architek-
tury  miasta  –  powiedział  prezes 
zarządu PKP SA Krzysztof Mamiń-
ski.   

      Pracom renowacyjnym i  kon-

serwatorskim poddane zostaną ele-
wacje, całkowicie zostaną wymie-
nione pokrycia na istniejących da-
chach –  odtworzone zostaną geo-
metryczne  wzory  z  koloro-

wych  dachówek i rzeźbiarskie de-
tale dekarskie, wymieniona zosta-

nie stolarka okienna wzorowana na 

historycznej. 

      Planowana  są  też  iluminacja 
elewacji, restauracja oraz estetyza-

cja placu przydworcowego. Zbudo-

wany zostanie również nowy odci-
nek tunelu podziemnego wydłuża-
jącego tunel PLK i tunel miejski, 
dzięki czemu podróżni bezpieczne 
przedostaną się zarówno ze strony 
wschodniej na zachodnią ulicy Pod-
wale Grodzkie, jak i z ul. 3 ma-

ja,  w kierunku głównego podziem-
nego wejścia do budynku dworca 
na poziomie -1. 

      Wewnątrz budynku odtworzone 
zostaną dębowe witryny kasowe i 
sklepowe.  Zainstalowane  zostanie 

oświetlenie  wzorowane  na  histo-
rycznym.  Co  więcej,  historyczne 
witraże  oraz  kartusze  z  herbami 
pomorskich miast zrekonstruowane 

na podstawie zachowanych zdjęć. 
Nad nowo projektowanym pionem 

komunikacyjnym z poziomu 0 do 

poziomu -1, prowadzącym do wę-
złów sanitarnych i strefy poczekal-
ni, wykonana zostanie przeszklona 

kopuła doświetlająca. 
      W budynku dworca i w jego 

otoczeniu  zamontowany  zostanie 

System  Dynamicznej  Informacji 

Pasażerskiej,  za  pośrednictwem 
którego podróżni będą informowani 
o  rozkładzie jazdy pociągów. Na 
dworcu znajdą się także biletomaty 
oraz automaty z napojami i przeką-
skami.  

      Powstanie też nowa część tune-
lu podziemnego, która połączy bu-
dynek dworca z istniejącymi przej-
ściami na perony oraz do przystan-
ków tramwajowych. 
      Planowane  zakończenie  prac 
budowlanych to koniec 2021 roku. 

Inwestycja jest realizowana z wy-

korzystaniem funduszy unijnych w 

ramach  Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura  i  Środowiska  oraz 
środków  własnych.  Koszt  robót 
budowlanych to 99,6 mln zł. 

Ciąg dalszy ze z s.1 

 

Gdańsk Główny 
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Gdańsk Główny  
nowoczesna stacja 

bez barier 
 

      W ramach inwestycji realizowa-

nych przez PKP Polskie Linie Kole-

jowe SA z  Krajowego  Programu 

Kolejowego stacja Gdańsk Główny 
staje  się  bardziej  dostępna  dla 
wszystkich podróżnych.  Pełna in-
formacja pasażerska, czytelne ozna-
kowanie, wygodny dostęp do pocią-
gów  dzięki  pochylniom,  windom 
czy schodom ruchomym to  stan-

dard, który już uzyskaliśmy na dzie-
siątkach stacji i przystanków oraz 
sukcesywnie wprowadzamy na po-

zostałych – powiedział Arnold Bre-
sch, członek zarządu PKP Polskich 
Linii Kolejowych SA. 

      Na stacji Gdańsk Główny po-
dróżni już od jesieni 2018 r. korzy-
stają z nowego peronu nr 2. We 
wrześniu dostępny będzie w pełni 
peron nr 1. Obecnie przygotowana 

jest  obsługa  z  jednej  krawędzi. 
Zmodernizowane perony są wyższe, 
co ułatwia pasażerom wsiadanie do 
pociągów.  Zachowana  jest  odno-

wiona historyczna wiata, ustawiono 

też ławki. Jasne oświetlenie zapew-
niają lampy stylistycznie dopasowa-
ne  do  charakteru  stacji.  Dobrą 
orientację  gwarantuje  czytelne 
oznakowanie i nowe gabloty infor-

macyjne.  

      Udogodnieniem  dla  osób  z 
ograniczonymi możliwościami po-
ruszania się będą nowe windy oraz 
ruchome schody z przejść podziem-
nych na perony nr 1 i 2. Cztery pary 

ruchomych  schodów  oraz  cztery 
windy zostaną udostępnione pasa-
żerom w styczniu 2020 r.  
      Obecnie na stacji Gdańsk Głów-
ny podróżni korzystają z przejścia 
podziemnego  łączącego  perony  z 
dworcem autobusowym oraz cen-

trum miasta. We wrześniu oddane 
zostanie do użytku przejście pod-
ziemne  łączące  budynek  dworca 
kolejowego z peronami 1 i 2. Wy-

mienione zostały posadzka, wystrój 
ścian  i  sufitu  oraz  oświetlenie. 
Efektem  jest  poprawa  estetyki  i 

funkcjonalności przejścia. Taki sam 
zakres prac zostanie wykonany w 

przejściu  podziemnym  łączącym 
stację z miastem i dworcem autobu-

sowym. Prace potrwają do stycznia 
2020 r.  

      Inwestycja  na  stacji  Gdańsk 
Główny realizowana jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura  i  Środowisko  5.1-19.2 

„Poprawa stanu technicznego infra-
struktury  obsługi  podróżnych  (w 
tym dostosowanie do wymagań TSI 
PRM),  Etap II Gdańsk Główny.” 
Wartość inwestycji wynosi 62 mln 
zł. Prace zaplanowano do stycznia 
2020 r. 

      Przebudowa stacji w Gdańsku 
to przykład zmian standardu obsługi 
podróżnych. W przebudowie i bu-
dowie są dziesiątki stacji i przystan-
ków w dużych i mniejszych miej-
scowościach,  m.in.  w Szczecinie, 
Rzeszowie, Krzeszowicach, Lubli-

nie,  Stalowej  Woli  Rozwadowie, 

Otwocku, Pilawie i Dęblinie. Zmie-
niają się przystanki na liniach woje-
wództwa pomorskiego z Miastka do 
Słupska czy z Kwidzyna do Mal-
borka.  

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Minister Infrastruktury zatwier-

dził do realizacji 7 programów in-
westycji i 3 aneksy do programów 
inwestycji  dla  zadań  drogowych, 
których łączny koszt to ponad 150 
mln zł w sześciu województwach. 
Są to zadania związane z rozbudo-
wą odcinków dróg i wzmocnieniem 
ich  nawierzchni  do  przenoszenia 

obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz 
poprawą bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego przez prze-
budowę skrzyżowań, budowę zatok 
autobusowych, chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych, a także budo-
wą mostów na drogach krajowych. 

Część z tych zadań weszła już w 
fazę realizacji. Zadania będą reali-
zowane w 6 województwach: dol-
nośląskim, lubuskim, łódzkim, ma-
łopolskim, podkarpackim i warmiń-
sko-mazurskim. 

  

Województwo dolnośląskie 

 

      Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w woj. dolnośląskim na 
DK 35  w Unisławiu  Śląskim w 
ramach  Programu  Budowy  Dróg 
Krajowych – Programu Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych (aneks) 

      Zadanie  polega  na  budowie 

chodnika w ciągu drogi krajowej nr 
35 w miejscowości Unisław Śląski. 
      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

Województwo lubuskie 

 

      Rozbudowa DK 24 od granicy 

województwa do Chełmska. 
      Celem inwestycji jest doporo-

wadzenie odcinka drogi krajowej nr 

24 o długości ponad 10 km do stan-
dardu drogi klasy GP, przez dosto-

sowanie  nośności  nawierzchni  do 
ruchu  o  obciążeniu  osi  115  kN. 
Zadanie obejmuje poszerzenie jezd-

ni, przebudowę skrzyżowań, prze-
budowę  istniejących  przepustów 
drogowych oraz aktualizację ozna-
kowania i urządzeń BRD. 
      Okres  realizacji:  2019-2025 

proces  przygotowawczy;  2025-

2026 roboty budowlane. 

  

      Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w województwie lubu-
skim na DK 12 w Trzebielu w ra-

 

 

150 mln zł 
na zadania drogowe 
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mach Programu Budowy Dróg Kra-
jowych  –  Programu  Likwidacji 

Miejsc Niebezpiecznych (aneks) 

      Zadanie  polega  na  budowie 

chodnika o łącznej długości 191 m 
w miejscowości Trzebiel. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

Województwo łódzkie 

 

      Budowa trzech nowych obiek-

tów inżynierskich przez ciek bez 
nazwy,  po  rozbiórce  dwóch  mo-
stów w Bratoszewicach oraz mostu 
w miejscowości Brzedza w ciągu 
DK 14. 

      W ramach zadania zostaną wy-
budowane trzy nowe mosty w ciągu 
drogi krajowej nr 14. 

      Okres realizacji robót: 2021 r. 
  

Województwo małopolskie 

 

      Budowa mostu na potoku Lu-

szówka w Chrzanowie w ciągu DK 
79. 

      W  ramach  zadania  zostanie 

rozebrany stary i wybudowany no-

wy most na drodze krajowej nr 79 

wraz z przebudową sieci uzbrojenia 
terenu. 

      Okres  realizacji  robót:  2020-

2022. 

  

      Budowa chodnika w ciągu DK 
28 w Szymbarku. 

      Inwestycja  obejmuje  budowę 
chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 
28 o długości  437 m po stronie 
prawej oraz wykonanie kanalizacji 

wraz z odprowadzeniem do istnie-

jących odbiorników, a także prze-
budowę  istniejących  zjazdów  i 
umocnienie  wylotów  istniejących 
przepustów. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Budowa chodnika w ciągu DK 
75  w  miejscowościach  Uszew  i 
Zawada Uszewska. 

      Zakres  inwestycji  obejmuje 

budowę chodnika o długości 1,111 

km po stronie lewej i przedłużenie 
istniejącego  przepustu,  a  także 
przebudowę istniejących zjazdów i 
budowę kanalizacji technicznej. 
      Okres realizacji robót budowla-
nych: 2019 r. 

  

Województwo podkarpackie 

 

      Rozbudowa DK 77 na odc. Go-

rzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie 
(aneks). 

      Zadanie  obejmuje  rozbudowę 
odcinka drogi krajowej nr 77 o dłu-
gości 8,396 km wraz z jej poszerze-
niem,  wzmocnieniem  konstrukcji 

nawierzchni do ruchu o obciążeniu 
osi 115 kN. W ramach inwestycji 

przebudowane zostaną skrzyżowa-
nia z drogami podporządkowany-
mi, wybudowane brakujące chodni-
ki, a także przebudowane istniejące 
chodniki i wybudowane zatoki au-

tobusowe. 

      Okres  realizacji  robót:  2019-

2021. 

Mapa inwestycji drogowych. 



str. 16               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl        Nr 10 (86)  Wieści Światowe 01 października 2019 r. 

  

Województwo 

warmińsko-mazurskie 

 

      Budowa chodnika oraz wykona-

nie przejścia dla pieszych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim w 

ciągu DK 57 w Bisztynku. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 57 w miejscowo-

ści Bisztynek wybudowany zosta-
nie chodnik o łącznej długości 662 
m i zostanie wykonane przejście dla 

pieszych  wraz  z  oznakowaniem 

pionowym i poziomym oraz urzą-
dzeniami BRD. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Budowa  zatok  autobusowych, 

chodnika oraz przejść dla pieszych 
w województwie warmińsko- ma-

zurskim w ciągu DK 57 w Czer-
wonce. 

      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 57 w miejscowo-

ści Czerwonka wybudowany zosta-

nie  chodnik  o  łącznej  długości 
1,415  km  i  zostaną  wykonane 
przejścia  dla  pieszych  oraz  dwie 
zatoki autobusowe wraz z oznako-

waniem  pionowym  i  poziomym 

oraz urządzeniami BRD. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

      Około 6 hektarów Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 

(województwo zachodniopomor-
skie) zostanie poddanych specjali-

stycznym pracom modernizacyj-

no-rewaloryzacyjnym. Po ich 

przeprowadzeniu atrakcją ogro-
du będą nowe kolekcje roślinne 
oraz oryginalne parkowe rozwią-
zania wodne. Pozwoli na to dota-

cja ze środków własnych Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 

wysokości 460 tys. zł.  
      Dofinansowanie pokryje niemal 

cały koszt przedsięwzięcia, które 
zamknie się w kwocie nieco ponad 
510 tys. zł. Udostępnione środki 
pochodzą z zasobów programu 
priorytetowego NFOŚiGW Ochro-

na i przywracanie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej, Część 
1) Ochrona obszarów i gatunków 
cennych przyrodniczo. Przekazanie 

dotacji potwierdziła umowa podpi-
sana w Warszawie przez Wicepre-

zesa Zarządu NFOŚiGW Artura 
Michalskiego oraz Wójta Gminy 
Przelewice Mieczysława Mularczy-
ka. W uroczystości uczestniczyła 
także Dyrektor Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach Beata 

Osińska oraz Poseł Michał Jach. 
      Ogród Dendrologiczny w Prze-

lewicach, zajmujący powierzchnię 
około 30 hektarów, został ukształto-
wany w latach 1933-1938 w wyni-

ku przekształcenia parku krajobra-
zowego z końca XVIII w. Następ-
nie w 1922 r. założono tam naturali-
styczny, skalny ogród eksperymen-
talny w stylu japońskiego ogrodu 
pagórkowatego. W dzisiejszej for-
mie ogród powstał według koncep-
cji ówczesnego właściciela Conrada 
von Borsiga – członka Towarzy-
stwa Dendrologicznego. Wtedy to 

dawny park krajobrazowy przebu-

dowali architekci, nadając mu nową 
formę opartą, na znacznym zróżni-
cowaniu poszczególnych grup ro-
ślin. Jest to obecnie jeden z najcen-
niejszych obiektów przyrodniczych 
w Polsce, w którym rośnie około 
1300 gatunków i odmian roślin po-
chodzących z różnych kontynen-
tów. Istniejąca kolekcja drzew i 
krzewów charakteryzuje się estety-
ką i bogactwem form plastycznych. 
Ogród słynie z jabłoni ozdobnych, 
wiśni japońskich, magnolii i róża-
neczników, ale także bambusów, 
metasekwoi, miłorzębów chińskich, 
kasztanów jadalnych, a zwłaszcza 
symbolu ogrodu – drzewa chustecz-

kowego (dawidia chińska), którego 
kwiaty przypominają setki rozwie-
szonych na drzewie jedwabnych 

chusteczek. Rośliny pochodzą m.in. 
z gór Japonii, wyżyn Korei i Chin, 

Kamczatki, Ameryki Północnej.  
      Park przelewicki wpisany został 
do rejestru zabytków w 1976 r. i 
jest pod opieką Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Posiada ponadto 
zezwolenie Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska na działalność 
ogrodu botanicznego.   

      Obszar, który zostanie objęty 
renowacją znajduje się w pasie gra-
nicznym ogrodu. Zubożony został z 
powodu wieloletnich zaniedbań 
pielęgnacyjnych, szczególnie w 
latach 1945-1975. W jego skład 
wchodzą pozostałości ogrodu zimo-
zielonego z kolekcją różaneczników 
i roślin ozdobnych, parku o charak-
terze leśnym nad strumieniem oraz 
podmokłej łąki. Na całym terenie 
występuje starodrzew w wieku 100-

200 lat i okazy kolekcyjne w wieku 

80 lat. Przewidziane prace mają 
doprowadzić do odtworzenia walo-
rów historycznych tej części ogro-
du, które zostały zniszczone lub 
naruszone w okresie powojennym. 

Głównymi celami projektu jest za-
łożenie kolekcji rodzaju Rhododen-

dron i Hydrangea (hortensjowate) 

w postaci ogrodu zimozielonego, 

odtworzenie na powierzchni 2 hek-

tarów łąki co najmniej 80 gatunków 
roślin rodzimych oraz przywrócenie 
prawidłowych stosunków wodnych 
(małej retencji w strefie zachodnie-

 

Odnowienie kolekcji roślinnej 
Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 

dzięki dotacji z NFOŚiGW 
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go strumienia i wprowadzenie w 

nim uprawy rdestniczki gęstej). 
Warto zaznaczyć, że pas objęty 
modernizacją jest jedynym frag-
mentem ogrodu widocznym z drogi 

publicznej. Prace modernizacyjne 

będą polegały najpierw na wycince 
i cięciach pielęgnacyjnych drzew i 
krzewów, usunięciu samosiewów i 
nasadzeń zastępczych, niezgodnych 
z założeniami historycznymi. W 
planach jest również odtworzenie 
wilgotnej łąki, w tym wysiew na-
sion roślin łąkowych. Przewidziano 
także regulację stosunków wodnych 
przez naprawę zniszczonego syste-
mu melioracji wodnych wraz z 

oczyszczeniem skarp strumienia z 

samosiewów i zakrzaczeń. W czę-
ści parku (w ogrodzie zimozielo-
nym) zostaną ułożone ścieżki spa-
cerowe. 

      Istotne jest to, że dzięki dotacji 
z NFOŚiGW będziemy mogli od-
tworzyć część historyczną –
podkreśliła podczas uroczystości 
podpisania umowy Dyrektor Ogro-

du Dendrologicznego w Przelewi-

cach Beata Osińska. – Jesteśmy 
bowiem nie tylko ogrodem bota-

nicznym, ale też zabytkowym. Od-
tworzenie ogrodu zimozielonego 

Conrada von Borsiga sprawi, że 
będzie u nas pięknie nie tylko wio-
sną, w okresie najintensywniejsze-
go kwitnienia, ale także w okresie 
zimowym i przez cały rok. Jestem 
przekonana, że wielu turystów ze-
chce do nas wracać, żeby wielo-
krotnie oglądać nową kompozycję i 
odtworzoną łąkę kwietną. Projekt 
jest ważny także w aspekcie eduka-
cyjnym. Dzieci będą mogły zoba-
czyć jak wyglądały łąki, które za-
chwycały nas w dzieciństwie, jak 
bogata była ich bioróżnorodność. 
Z kolei Wójt Gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk zaznaczył, 
że bardzo docenia wsparcie finan-
sowe NFOŚiGW dla ogrodu, który 
uchodzi za „perłę” gminy, powiatu 
pyrzyckiego i całego województwa 
zachodniopomorskiego. – Ten 

obiekt jest dla nas radością, ale 
również poważnym obciążeniem 
finansowym – przyznał Wójt. – 

Jesteśmy jednak zgodni, że ogród 
musi być pielęgnowany i rozwija-
ny. Dofinansowanie z NFOŚiGW 
pozwoli wreszcie, po latach starań, 
odnowić i uatrakcyjnić kolekcję 
roślinną. 
      Poseł Michał Jach podczas uro-
czystości podpisania umowy po-
dziękował Narodowemu Funduszo-
wi, samorządowi Przelewic i dyrek-
cji ogrodu za podjęcie rewitalizacji: 
– To niezwykle ważne, że unikat, 
jakim jest Ogród Dendrologiczny w 
Przelewicach dostanie możliwość 
stworzenia jeszcze doskonalszej 

ekspozycji. Dotacja z NFOŚiGW 
pozwoli upiększyć województwo 
zachodniopomorskie, ale będzie też 
miała wpływ na rozwój gospodar-
czy regionu. Skorzystają zatem 
zarówno turyści, jak i mieszkańcy, 
co mnie ogromnie cieszy. 

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiG 

Warszawa 

 

       Książka dla dzieci zachęcają-
ca do ekologicznych postaw w 

codziennym życiu oraz pluszowa 
wersja głównego bohatera, któ-
rym jest sympatyczne drzewko – 

to elementy edukacyjnej akcji 

wpisującej się w obchody 30-lecia 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW). Inicjatywie towa-
rzyszy konkurs dla przedszkola-

ków i uczniów szkół podstawo-
wych.  
      Miśka i Julek z książki pt. 
„Brygada Enfosia kontra plastiko-
wa Zgryzolda”, tak jak miliony 
dzieci w Polsce, właśnie rozpoczy-
nają rok szkolny. Jeszcze w waka-

cyjnych humorach, ale jednocze-

śnie podekscytowani pójściem do 
pierwszej klasy, nie mają pojęcia, 
jaka przygoda czeka na nich poza 

szkolnymi murami. W świecie, do 
którego udadzą się z drzewkiem o 
imieniu Enfoś, będą musieli stawić 
czoła tajemniczej Zgryzoldzie von 
Plastik. Opowieść z ekologicznym 
przesłaniem powstała w związku z 
obchodzonym w tym roku 30-

leciem Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Do książki dołączono ory-
ginalną maskotkę, przedstawiającą 
tytułowego Enfosia.  
      W roku swojego jubileuszu, 

NFOŚiGW przygotował także kon-
kurs dla najmłodszych. Jego zasady 

są proste.      Opiekunowie przed-
szkolaków i nauczyciele uczniów z 
klas I-III po rejestracji na stronie 

www.nfosigw.gov.pl/enfos (tam 

dostępny jest regulamin konkursu) 
otrzymają wspomnianą książkę i 
maskotkę do wykorzystania pod-
czas eko-zajęć z dziećmi (np. spa-
cer po parku z Enfosiem i zbieranie 

śmieci, plakat z wizerunkiem Enfo-
sia informującego o eko-

zachowaniach, wspólne czytanie 
książki o Enfosiu). Termin rejestra-
cji upływa 30 września br. Następ-
nie, do 31 października br., 
NFOŚiGW czeka na mailowe 
(konkurs@nfosigw.gov.pl) relacje z 

eko-zajęć. Do wygrania są pakiety 
edukacyjne dla przedszkoli i szkół 

 

Edukacyjna akcja 

z okazji jubileuszu 

30-lecia NFOŚiGW 



str. 18             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r. 

Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda - okładka książki. 
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Brygada Enfosia kontra plastikowa 

Zgryzolda - strony 16-17. 

Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda - strony 32-33. 
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oraz indywidualne nagrody dla 

uczestników. Celem konkursu jest 
popularyzowanie wiedzy o Narodo-

wym Funduszu oraz uwrażliwianie 
dzieci na ochronę środowiska. Pilo-
taż obejmuje obszar aglomeracji 
warszawskiej.  

      Edukacyjno-promocyjna akcja – 

obejmująca książkę, maskotkę i 
konkurs – to inicjatywa pracowni-

ków Departamentu Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Książkę napi-
sała Donata Bieniecka-

Popardowska (NFOŚiGW), a ilu-
stracje na zlecenie Funduszu stwo-

rzył Maciej Batory (Dźwignia Han-
dlu). Z kolei dzieci i wnuki pracow-

ników NFOŚiGW pomogły naryso-

wać głównego bohatera – drzewko, 

które doczekało się wersji pluszo-
wej.  

      Na 30-lecie NFOŚiGW zapla-
nował także szereg innych wyda-
rzeń, w tym m.in. uroczystą galę 
pod patronatem Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

oraz serię debat i spotkań w ramach 
branżowych Targów POL-ECO 

SYSTEM, które odbędą się jesienią 
w Poznaniu. Na targach Fundusz 

nagrodzi też dziennikarzy, m.in. za 
publikacje związane z działalnością 
NFOŚiGW i obchodzonym jubileu-
szem.  

      Ponadto, na fasadzie budynku 

Narodowego Funduszu wisi już 
okolicznościowy neon zasilany 
energią słoneczną, a przed wej-

ściem do siedziby uruchomiono 
stację rowerową promującą ekolo-
giczny transport. Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, który powołano 1 
lipca 1989 r., od 30 lat finansuje 

największe, strategiczne i innowa-
cyjne przedsięwzięcia proekolo-
giczne w Polsce. To pierwsza i je-

dyna tego rodzaju instytucja pu-

bliczna na świecie, która pełni waż-
ną rolę w realizacji polityki ekolo-
gicznej państwa, kreowanej przez 
Ministerstwo Środowiska. 
NFOŚiGW jest głównym ogniwem 
polskiego systemu finansowania 

ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, do którego należy także 16 
funduszy wojewódzkich 
(WFOŚiGW) oraz Bank Ochrony 

Brygada Enfosia - grafika do wykorzystania. 



Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r.              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 21                                

Środowiska (BOŚ S.A). 
      Przez trzy dekady na poprawę 
stanu środowiska Narodowy Fun-
dusz przeznaczył łącznie 96 mld zł, 
a wartość wspartych inwestycji to 
237 mld zł. Dotychczas podpisano 
32 tys. umów o dofinansowanie ze 
środków krajowych i zagranicznych 
(przede wszystkim z unijnego Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko). To realne wparcie 
m.in. 4 tys. projektów z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, w 
wyniku których wybudowano lub 
zmodernizowano 1,6 tys. oczysz-

czalni ścieków i 83 tys. km kanali-
zacji. 

      Dofinansowano też 1,2 tys. 
przedsięwzięć dotyczących zago-

spodarowania odpadów, co umożli-
wiło wybudowanie 7 spalarni o 
wydajności 1,1 mln ton/rok i 
zwiększenie masy odpadów podda-
nych odzyskowi (w tym recyklin-

gowi) na poziomie 6,8 mln ton/rok. 

Natomiast finansowy udział 
NFOŚiGW w 4 tys. projektów 
związanych z ochroną powietrza 
istotnie wpłynął na zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń powietrza i 
zwiększenie efektywności energe-
tycznej. Emisja SO2 zmniejszyła 
się o 802 tys. ton/rok, pyłów o 260 
tys. ton/rok, a CO2 o 15 mln ton/

rok. Oszczędność energii to 3,4 
TWh/rok. Dzięki wsparciu Fundu-
szu termomodernizacji poddano 4,2 

tys. budynków użyteczności pu-

blicznej. W działaniach NFOŚiGW 
istotna jest również edukacja ekolo-
giczna. Fundusz wspiera takie pro-

jekty edukacyjno-informacyjne, jak 

np. ogólnopolskie kampanie i pro-
gramy, filmy, spoty telewizyjne i 

radiowe, czasopisma, wystawy, 

imprezy i festiwale tematyczne, 

olimpiady i konkursy, studia pody-

plomowe oraz szkolenia. Prowa-

dzona w roku jubileuszu akcja – 

obejmująca książkę, maskotkę En-
foś i konkurs dla dzieci – to dodat-

kowa forma oddziaływania eduka-
cyjnego. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiG 

Warszawa 

  

      Prawie 170 wniosków przyjął 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 

pierwszym tygodniu funkcjono-

wania programu „Mój Prąd”. 
      Dzięki innowacyjnej procedu-
rze i zastosowanych uproszczeniach 

w dniu dzisiejszym (6 września 
br.), po niespełna tygodniu od 
wpływu wniosków, zrealizowano 

już pierwsze płatności na rzecz Be-
neficjentów programu w łącznej 
kwocie 80 tyś zł!  
      Pozytywnie ocenionych wnio-

sków i zaakceptowanych przez Mi-
nistra Energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego jest już 78 projektów 
opiewających w sumie na kwotę 
390 tys. zł. Łączna zainstalowana 
moc wspartych mikroinstalacji to 

458,95 kW. 

      Każdy kolejny dzień to coraz 
większe zainteresowanie, dzięki 
zgłaszanym uwagom eksperci 
NFOŚiGW mogą na bieżąco dosto-
sowywać program do potrzeb wnio-
skodawców. Między innymi wpro-
wadzono możliwość wspierania 
wszystkich instalacji zakończonych 
po dniu 23 lipca 2019 r., a nie jak 

dotychczas – zakończonych dopiero 
po ogłoszeniu konkursu.  
 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

 

Od Redakcji: 

Publikowaną informację otrzymali-
śmy 06.09.2019. 

Red. 

 

 

Pierwszy tydzień 

działania programu 

„Mój Prąd” 

  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 
ze zdumieniem i dezaprobatą przyj-
muje komunikat holenderskiego 

ministra ds. Opieki Prawnej (Legal 

Protection) Sandera Dekkera, w 

którym posunął się do gróźb wobec 
Polski. 

      Minister Sander Dekker w ubie-

głym tygodniu przebywał z wizytą 
w Warszawie i spotkał się m.in. z 
Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego 

Małgorzatą Gersdorf. Po powrocie 
do Holandii wydał oświadczenie, w 
którym m.in. zapowiada, że z po-
wodu rzekomego nieprzestrzegania 

przez Polskę praworządności podej-
mie bliżej nieokreślone „kroki” 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Oświadczenie w sprawie komunikatu 

holenderskiego ministra Sandera Dekkera 
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wobec naszego kraju i działania na 
szczeblu europejskim, a także bę-
dzie „wspierał ośrodki krytyczne” 
wobec przeprowadzanych w Polsce 

reform wymiaru sprawiedliwości. 
  

      W ocenie Ministerstwa Spra-

wiedliwości oświadczenie Ministra 
Sandera Dekkera mija się z prawdą, 
jest politycznym manifestem wpi-

sującym się w kampanię wyborczą, 
a przede wszystkim – co stwierdzić 
należy z przykrością - narusza przy-

jęte w dyplomacji dobre i po-
wszechne standardy rzetelnego in-

formowania o treści odbytych spo-
tkań i przeprowadzonych rozmów. 
      Ministerstwo Sprawiedliwości 
oświadcza, że w rozmowie z Mini-
strem Zbigniewem Ziobro Sander 

Dekker wyrażał wyłącznie oceny o 
charakterze ogólnym. Nie był w 
stanie wymienić żadnej europej-
skiej normy, którą aktualnie obo-
wiązujące polskie prawo mogło-
by  naruszać. Kilkukrotnie proszo-
ny przez stronę polską o wskazanie 
przykładów takich regulacji,  osta-

tecznie wskazał, że kwestionuje 
„całokształt” polskich rozwiązań 
prawnych. Minister zwrócił uwagę, 
że w  demokratycznej Europie mu-

simy używać uzasadnień poglądów 
prawnych, charakteryzujących się 
innym poziomem i standardem, niż 
te do których  przyzwyczaiły nas 
czasy realnego socjalizmu.  

  

      Minister Zbigniew Ziobro jed-

noznacznie wskazał wobec holen-
derskiego gościa, że Polska jest 
równoprawnym członkiem Unii 
Europejskiej i – w dyskusji doty-

czącej organizacji wymiaru spra-
wiedliwości - nie może być trakto-
wana gorzej, niż inne państwa 
członkowskie. Oświadczył, że jed-
ną z podstaw praworządności jest 
równość państw Unii Europejskiej 
wobec prawa UE oraz wobec insty-

tucji UE. W tym kontekście Mini-
ster Zbigniew Ziobro gotów był na 
dyskusję o rozwiązaniach ustrojo-
wych dotyczących sądownictwa 
zarówno w Polsce, jak i w innych 
państwach Unii Europejskiej, np. w 
Niemczech -  gdzie sędziowie wy-
bierani są przez czynnik polityczny. 
Minister Zbigniew Ziobro wskazał, 
że celem wprowadzonych w Polsce 
zmian jest demokratyzacja systemu 

wyboru sędziów na wzór innego 
kraju europejskiego – Hiszpanii. 

Minister Dekker nie potrafił odpo-
wiedzieć dlaczego niemieckim oby-
watelom wolno poprzez demokra-

tyczne wybory wpływać na skład 
personalny niemieckich sądów, a 
polscy obywatele mieliby być tego 
prawa pozbawieni. 

  

      Zbigniew Ziobro przypomniał 
również holenderskiemu Ministro-
wi, że Unia Europejska powstała 
właśnie na gruncie idei odrzucają-
cej podział Europy na państwa lep-
sze i gorsze. U swych podstaw od-

rzuciła również dzielenie obywateli 
Unii na takich, którym przysługują 
większe demokratyczne uprawnie-
nia i innych, którym wolno mniej. 
Stało się tak, bo obywatele zjedno-
czonej Europy wyciągnęli wnioski 
z bolesnej historii, kiedy pogarda 

dla ludzi i całych narodów, dopro-
wadziła do tragedii wojny. Jako że 

spotkanie odbyło się w przededniu 
80. rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej, minister Zbigniew 
Ziobro przypomniał o ogromnych 
stratach i cierpieniach, jakie Polska 

poniosła w wyniku agresji hitlerow-
skich Niemiec. Wskazał, że właśnie 
tragiczne doświadczenia historycz-
ne dodatkowo uzasadniają wielkie 
przywiązania Polski do pięknej idei 
współpracy i przyjaźni państw Unii 
Europejskiej, której istotą jest jed-
nak równe traktowanie każdego z 
państw. Nie możemy – tłumaczył 
holenderskiemu Ministrowi – po-

wrócić do polityki, w której z pozy-
cji wyższości wobec państwa 
członkowskiego prezentowanej 
przez inne państwa, jest ono trakto-
wane w sposób nierówny, a jego 
dorobek, czy kultura prawna stają 
się przedmiotem deprecjacji.  
  

      Minister Sprawiedliwości z 
ubolewaniem przyjmuje, że w od-
powiedzi na otwartość Polski do 
dyskusji na temat przyjętych roz-
wiązań prawnych, w przestrzeni 
publicznej pojawiły się – w następ-
stwie komunikatu strony holender-

skiej - nieprawdziwe informacje na 

temat przebiegu spotkania. Dobra i 

owocna współpraca zawsze wyma-
ga wzajemnego szacunku oraz spo-

kojnego, rzeczowego dialogu. Z 

przykrością należy stwierdzić, że 
komunikat strony holenderskiej 

powyższemu nie sprzyja. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

  

      Prezes Rady Ministrów zatwier-
dził kolejne listy zadań do dofinan-
sowania ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych w ramach 
naboru wniosków na 2019 rok. Na 

listach podstawowych znajduje się 
łącznie 3 220 zadań, w tym 812 
powiatowych i 2 408 gminnych. 

Ponadto na listach rezerwowych 

znajduje się 681 zadań, w tym 72 
powiatowe i 609 gminnych, które 
będą mogły otrzymać dofinansowa-

nie w ramach oszczędności uzyska-
nych na listach podstawowych. 

 

      Jednym z filarów walki z wy-
kluczeniem komunikacyjnym jest 

przygotowany w Ministerstwie In-

frastruktury Fundusz Dróg Samo-

 

Ponad 3 tys. zadań z dofinansowaniem 

z Funduszu Dróg Samorządowych 
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rządowych, z którego w ciągu 10 
lat do samorządów trafi 36 mld zł. 
Nigdy dotąd na drogi powiatowe i 
gminne nie przeznaczono tak du-

żych środków – powiedział mini-
ster infrastruktury Andrzej Adam-

czyk.  

      Wysokość dofinansowania za-
dań na listach podstawowych to 
3,272 mld zł, w tym powiatowych 
1,425 mld zł i gminnych 1,847 mld 
zł.  
  

Podział środków na wojewódz-
twa: 
  

1/. Województwo dolnośląskie - 

152,1 mln zł 
2/. Województwo kujawsko-

pomorskie - 191,8 mln zł. 
3/. Województwo lubelskie - 379 

mln zł. 
4/. Województwo lubuskie - 83,5 

mln zł. 
5/. Województwo łódzkie - 173,7 

mln zł. 
6/. Województwo małopolskie - 

225,6 mln zł. 
7/. Województwo mazowieckie - 

401,7 mln zł. 
8/. Województwo opolskie - 61,6 

mln zł. 
9/. Województwo podkarpackie - 

237,9 mln zł. 
10/. Województwo podlaskie - 

284,1 mln zł. 
11/. Województwo pomorskie - 

150,6 mln zł. 
12/. Województwo śląskie - 156,7 

mln zł. 
13/. Województwo świętokrzyskie 
- 171,6 mln zł. 
14/. Województwo warmińsko-

mazurskie - 217,7 mln zł.  
15/. Województwo wielkopolskie - 
288 mln zł. 
16/. Województwo zachodniopo-
morskie - 96,4 mln zł.  
  

      Szczegółowe listy zadań są 
publikowane na stronach interneto-

wych urzędów wojewódzkich.   
  

      Zgodnie z ustawą o Funduszu 
Dróg Samorządowych Prezes Rady 
Ministrów może dokonać zmian na 
listach zgłoszonych do dofinanso-
wania inwestycji. W tym celu do 

jego dyspozycji przewidziano re-

zerwę wynoszącą 5% wartości do-
finansowania zadań samorządo-
wych na dany rok. W wyniku 

zmian wprowadzonych przez pre-

miera dofinansowanie zadań gmin-
nych i powiatowych wzrosło o ok. 
215 mln zł. Zmiany te obejmowały: 
1/. Zwiększenie limitu środków dla 
województw, co umożliwiło zwięk-
szenie wysokości dofinansowania 
dla zadań, które na listach opraco-
wanych przez wojewodów musiały 
mieć ograniczone dofinansowanie - 
21 zadań (każde zadanie dostało 
pełne możliwe dofinansowanie). 
2/. Zwiększenie procentu dofinan-
sowania ponad poziom wynikający 
z dochodów własnych JST – 307 

zadań. 
3/. Przeniesienie z list rezerwo-

wych na listy podstawowe – 78 

zadań. 
4/. Wprowadzenie 11 nowych za-

dań.   
  

1,2 mld zł dofinansowania w ra-
mach pierwszego naboru wnio-

sków na 2019 r. 
  

      11 kwietnia 2019 r. Prezes Ra-

dy Ministrów zatwierdził listy za-
dań zgłoszonych do dofinansowa-
nia w ramach pierwszego naboru 

wniosków na 2019 rok. Na wspar-
cie ponad 800 zgłoszonych przez 
samorządy zadań na drogach lokal-
nych przeznaczono 1,2 mld zł.  
      Obecnie trwa realizacja zadań 
lub proces rozstrzygania przetar-

gów oraz zawierania umów wyko-
nawczych na realizację inwestycji. 
Sukcesywnie zawierane są przez 
Wojewodów kolejne umowy na 

dofinansowanie zadań z FDS. 
Pierwsze z nich zostały już zakoń-
czone. 

  

FDS wspiera samorządy 
  

      FDS jest nowym narzędziem 
wsparcia samorządów w moderni-
zacji infrastruktury drogowej. 

Dzięki rządowemu wsparciu dla 
samorządów możliwe będzie za-
chowanie sieci drogowej we wła-
ściwym stanie i zapewnienie bez-
pieczeństwa korzystającym z niej 
mieszkańcom. Dla wielu powiatów 
i gmin zbyt niskie dochody były 
dotychczas przeszkodą dla realiza-
cji koniecznych inwestycji. 

  

      FDS jest stabilnym programem 

obliczonym na wiele lat, z którego 
możliwe będzie dofinansowanie 
zadań wieloletnich, co pozwoli na 
realizację większych inwestycji, 
które dotychczas były przez samo-
rządy odkładane. Mniej zamożne 
samorządy mogą skorzystać z dofi-
nansowania w wysokości nawet 
80% wartości realizowanych za-
dań. 
  

      Środki Funduszu Dróg Samo-
rządowych są przeznaczane na: 
1/. Dofinansowanie budowy, prze-

budowy i remontu dróg powiato-
wych i dróg gminnych. 
2/. Dofinansowanie budowy mo-

stów lokalizowanych w ciągach 
dróg wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. 

3/. Finansowanie budowy, przebu-

dowy i remontu dróg wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych o 

znaczeniu obronnym. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Rada Ministrów przyjęła opra-
cowany przez Ministerstwo Infra-

struktury projekt nowelizacji usta-

wy - Prawo o ruchu drogowym, 

wprowadzający przepisy dotyczące 
tworzenia drogowych korytarzy 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Korytarz życia i jazda na suwak 

z akceptacją Rady Ministrów 
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Suwak. 

Korytarz Życia.  
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życia oraz jazdy na suwak. Następ-
nie projekt trafi pod obrady Sejmu.  

  

      Celem projektu jest stworzenie 

jednoznacznych zasad zachowania 

kierowców w dwóch istotnych dla 
bezpieczeństwa i płynności ruchu 
drogowego sytuacjach: gdy zacho-

dzi potrzeba umożliwienia służbom 
ratowniczym szybkiego dotarcia na 

miejsce zdarzenia drogowego, a 

także gdy występuje zwężenie dro-
gi ograniczające liczbę dostępnych 
pasów. 
      Regulacja ma doprecyzować 
obecnie obowiązujące przepisy 
poprzez dokładne określenie zasad 
tworzenia przez kierujących wolnej 
przestrzeni dla pojazdów służb ra-
tunkowych oraz ustępowania im 
pierwszeństwa, w tym właściwy 
kierunek zmiany pasa ruchu w celu 

stworzenia korytarza. W skrócie – 

kierowcy poruszający się lewym 
skrajnym pasem mają obowiązek 
zjechać na lewo, a poruszający się 
pozostałymi pasami - na prawo, tak 

aby umożliwić swobodny przejazd 
pojazdom ratunkowym. 

      W przypadku jazdy na suwak 

przepisy precyzyjnie określą zasady 
pierwszeństwa jazdy z poszczegól-
nych pasów ruchu, gdy następuje 
zmniejszenie ich liczby, a w miej-

scu zwężenia powstaje zator. Sfor-
malizują też zasadę naprzemienne-
go wjazdu po jednym pojeździe z 
każdego pasa ruchu. 
      Propozycje Ministerstwa Infra-

struktury są zbliżone do sprawdzo-
nych od lat rozwiązań funkcjonują-
cych w wielu w krajach Europy. 

      Przepisy dotyczące  tworzenia 

tzw. korytarzy życia mają wejść w 

życie 1 listopada 2019 r., natomiast 
rozwiązania dotyczące jazdy na 
suwak zaczną obowiązywać po 60 
dniach od ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw. 

Projekt powstał w ramach działań 
zapisanych w Programie realizacyj-

nym na lata 2018-2019 do Narodo-

wego Programu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 2013-2020, za 

który odpowiedzialna jest Krajowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Można się z nim zapoznać 
na stronie BIP RCL: https://

legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12322250.     

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Kierowcy mają już do dyspozy-
cji w pełni ekspresowe połączenie 
drogą S17 pomiędzy Garwolinem a 
Lublinem. 6 września 2019 r. odda-
no do użytku ostatni brakujący od-

 

Gotowa obwodnica Ryk 

w ciągu drogi S17 

S17 obwodnica Ryk. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322250
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cinek tej trasy łączący obydwa mia-
sta, czyli obwodnicę Ryk.  
  

      Jestem bardzo szczęśliwy, że 
możemy dziś udostępnić polskim 
kierowcom ostatni brakujący frag-
ment drogi ekspresowej S17 pomię-
dzy Garwolinem a Lublinem, który 
znacząco skróci czas przejazdu po-
między tymi miastami, a także czas 
przejazdu do Warszawy. Wykonali-

śmy kolejny krok w kierunku budo-
wy nowoczesnego i bezpiecznego 

połączenia drogowego stolicy Pol-

ski z Lubelszczyzną i Podkarpaciem 
– podkreślił minister A. Adamczyk. 
Ekspresowe połączenie Garwoli-

na z Lublinem i Piaskami 
      Udostępniony odcinek jest już 
trzecim fragmentem drogi ekspreso-

wej S17 oddanym do użytku od 
początku tego roku. Od 19 czerwca 
kierowcy mogą korzystać z 13 km 
tej trasy pomiędzy węzłami Skrudki 
i Kurów Zachód, a od 4 lipca z ko-
lejnych 30 km, od końca obwodnicy 
Garwolina do Ryk. 

      Wraz z obwodnicą Ryk kierow-

cy mają teraz do dyspozycji blisko 
140 km odcinek dwujezdniowej 

drogi ekspresowej, od początku 
obwodnicy Garwolina, przez 

wschodnią obwodnicę Lublina, aż 
do końca obwodnicy Piask. Na od-
dawanym właśnie odcinku S17, 
obwodnicy Ryk,  tymczasowo bę-
dzie obowiązywało ograniczenie 
prędkości do 100 km/h, które zosta-
nie zniesione po zakończeniu prac 
na drogach dojazdowych. 

15 kilometrów nowej trasy - ob-

wodnicy Ryk 

S17 mapa obwodnicy Ryk. 
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      Obwodnica Ryk ma długość 15 
km. Na całym odcinku trasa posia-
da dwie jezdnie o dwóch pasach 
ruchu w każdym kierunku. Na-
wierzchnia drogi jest wykonana z 

betonu cementowego. Najbardziej 

okazałym obiektem inżynierskim 
na oddawanym odcinku jest blisko 

200 m most na rzece Wieprz, które-

mu władze gminy Żyrzyn nadały 
imię urodzonej w pobliskim Ko-
śminie Zofii Kossak. 
      Wykonawcą udostępnionego 
kierowcom fragmentu S17, na rea-

lizację którego umowę podpisano 9 
listopada 2015 r., była firma PORR 
Polska Infrastructure. Inwestycja 

powstała przy dofinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej, w ra-
mach Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Premier Mateusz Morawiecki 

na wniosek Ministra Sprawiedliwo-

ści Zbigniewa Ziobro powołał dzi-
siaj (9 września 2019 r.) Annę  Dal-
kowską na stanowisko Podsekreta-

rza Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości. Nowa wiceminister spra-
wiedliwości jest doktorem nauk 
prawnych, sędzią i nauczycielem 
akademickim. W kierownictwie 

resortu będzie odpowiadała m.in. 

za nadzór administracyjny nad są-
downictwem, legislację z zakresu 
prawa cywilnego i administracyjne-

go oraz współpracę międzynarodo-
wą.  
Dr Anna  Dalkowska jest po-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Dr Anna Dalkowska 
nowym 

wiceministrem sprawiedliwości 

Dr Anna Dalkowska przyjęła nominację z rąk Zbigniewa Ziobry ministra sprawiedliwości RP. 
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wszechnie szanowana w środowi-
sku sędziowskim, ma wysokie 
kwalifikacje prawnicze i duży do-
robek naukowy.  

      W 1994 r. ukończyła studia na 
Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego, uzysku-
jąc Nagrodę Rektora I stopnia za 
najlepsze wyniki w nauce. Podjęła 
pracę akademicką w Katedrze Pra-
wa Administracyjnego UG, równo-
cześnie rozpoczynając aplikację 
sądową w Sądzie Apelacyjnym, 
którą w 1996 r. zakończyła egzami-
nem sędziowskim. Po odbyciu ase-
sury sądowej w styczniu 2000 r. 
została powołana przez Prezydenta 
RP na stanowisko sędziego Sądu 
Rejonowego w Gdyni. Przez wiele 

lat pełniła w tym sądzie funkcję 
zastępcy przewodniczącego Wy-
działu I Cywilnego. Jednocześnie, 
jako sędzia orzekający, orzekała w 
skomplikowanych sprawach z za-

kresu prawa prywatnego.  

      Obowiązki sędziego łączyła z 
dalszym kształceniem, pracą nau-
kową i dydaktyczną. W 2006 r. 

ukończyła na Uniwersytecie Gdań-
skim studia podyplomowe „Prawo 
europejskie dla sędziów”, a w 2009 
r. obroniła pracę doktorską na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Od tego czasu związa-
na była z Wyższą Szkołą Prawa i 
Dyplomacji w Gdyni, a po jej prze-

kształceniu z Wyższą Szkołą Ban-
kową w Gdańsku, gdzie aktualnie 
pracuje na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Prawa i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. W 2018 r.  zostało 
wszczęte postępowanie o nadanie 
jej stopnia doktora habilitowanego 

na podstawie dorobku naukowego 

oraz monografii pt. „Transformacja 
podmiotowa w egzekucji admini-

stracyjnej”. Jest ponadto redakto-
rem naczelnym kwartalnika nauko-

wego „Nieruchomości@”.  
      Uczestniczyła w wielu krajo-
wych i zagranicznych konferen-

cjach naukowych, zdobywając do-
świadczenie międzynarodowe. Po-
siada bogaty dorobek naukowy 

obejmujący około 60 pozycji z 

zakresu prawa i postępowania ad-
ministracyjnego, egzekucyjnego, a 

także prawa cywilnego, w tym mo-
nografii, artykułów i glos. Jest re-
daktorem naukowym i współauto-
rem komentarza do ustawy o szcze-

gólnych zasadach usuwania skut-
ków prawnych decyzji reprywaty-
zacyjnych dotyczących nierucho-
mości warszawskich wydanych z 
naruszeniem prawa.  

      W 2017 r. jako ekspert w dzie-

dzinie prawa cywilnego została 
delegowana do Ministerstwa Spra-

wiedliwości. Od czerwca 2017 r. 
zajmowała stanowisko zastępcy 
dyrektora, a następnie dyrektora 
Departamentem Prawa Administra-

cyjnego, zajmującego się meryto-
rycznym wsparciem  Komisji ds. 

Reprywatyzacji Nieruchomości 
Warszawskich.  

 

Jan Kanthak 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Po nominacji. 
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      Sprawami związanymi z ochro-
ną własności intelektualnej mają 
zajmować się wyodrębnione sądy z 
wyspecjalizowanymi sędziami. 

Dziś (10 września 2019 r.) Rada 
Ministrów przyjęła przygotowany 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
projekt nowelizacji ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego, który 
zmierza w kierunku dalszej specja-

lizacji sądownictwa.  
      Sądy specjalistyczne zajmą się 
sprawami z zakresu prawa autor-

skiego i praw pokrewnych, praw 

własności przemysłowej, a także 
sprawami związanymi ze zwalcza-
niem nieuczciwej konkurencji oraz 

pewnymi kategoriami spraw o 

ochronę dóbr osobistych. Chodzi na 
przykład o bezprawne wykorzysty-
wanie praw autorskich i znaków 
towarowych, kopiowanie produk-

tów, nieuprawnione korzystanie z 
cudzych wynalazków, a także o 
przypadki związane z wykorzysta-
niem dobra osobistego w celach 

reklamowych i promocyjnych lub 

naruszeniem dobra osobistego w 

związku z działalnością naukową i 
wynalazczą. 
      Projekt zakłada, że sprawy tego 
typu, wymagające specjalistycznej 
wiedzy i doświadczenia,  rozpozna-
wać będą tylko wyznaczone do tego 
sądy - dwa apelacyjne oraz cztery 

okręgowe - a nie jak dziś wszystkie 
sądy okręgowe i apelacyjne w ca-

łym kraju.  
     W wyznaczonych sądach orze-
kać będą sędziowie wyspecjalizo-
wani w problematyce własności 
intelektualnej. Do szybkości i 
sprawności postępowań przyczyni 
się zasada, że strony w postępowa-
niu dotyczącym własności intelek-
tualnej będą obowiązkowo repre-
zentowane przez zawodowych peł-
nomocników - adwokatów, radców 
prawnych, rzeczników patento-
wych.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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Powstaną specjalistyczne sądy 

do spraw ochrony własności intelektualnej 
rząd przyjął projekt ustawy 

 

       Nadmierny pobór wody pod-
ziemnej i straty wody w sieci wo-

dociągowej – to lokalne problemy 

środowiskowe, które rozwiąże 
wdrożenie projektu pn. Zintegro-
wany system monitoringu infra-

struktury wodociągowej miasta 
Ząbki. Zostanie on przeprowa-
dzony (wraz z fazą badawczo- 

rozwojową) do końca sierpnia 
2021 r. dzięki dofinansowaniu z 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW).  
      Podpisanie umowy regulującej 
wsparcie z NFOŚiGW dla inwesty-
cji w Ząbkach odbyło się w War-
szawie z udziałem Wiceprezesa 
NFOŚiGW Artura Michalskiego 

oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ząbkach 
Sp. z o. o Janusza Czarnogórskiego. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 2,3 mln zł, a dotacja z 
Narodowego Funduszy przekroczy 

940 tys. zł. Środki krajowe na dofi-
nansowanie projektu NFOŚiGW 
przekaże z zasobów programu prio-
rytetowego Wsparcie dla innowacji 

sprzyjających zasobooszczędnej i 
niskoemisyjnej gospodarce Część 
1) Sokół – wdrożenie innowacyj-
nych technologii środowiskowych. 
 

      W ramach inwestycji zostanie 

przeprowadzonych kilka odrębnych 
działań, w tym: opracowanie szcze-
gółowego programu badawczo - 

rozwojowego i zakup odpowiedniej 

aparatury oraz montaż i uruchomie-
nie systemu monitoringu. Kolejnym 

etapem ma być badanie wpływu 
opomiarowania odbiorców ryczał-
towych wody na pobór i rozbiory 
wody. Zostaną także przeprowa-
dzone badania natężenia przepływu 
i ciśnienia w sieci wodociągowej, 
zmodernizowany i zaktualizowany 

będzie również istniejący system 
GIS. Kalibracja oraz testy modelu 

hydraulicznego, a także integracja 
modułów systemu wodociągowego 
– to następne etapy projektu.  
      W efekcie zostanie uruchomio-

ny, funkcjonujący on-line, system 

wodomierzowy na 2250 ujęć indy-
widualnych odbiorców ryczałto-
wych, z automatyczną transmisją 
danych pomiarowych w trybie sta-

 

Innowacyjny projekt wodociągów w Ząbkach 

przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW 
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cjonarnym. Nastąpi także montaż i 
rozruch systemu monitoringu natę-
żeń przepływu i ciśnień w 10 wy-
branych punktach sieci wodociągo-
wej. Przewidziane jest ponadto 

stworzenie oprogramowania kom-

puterowego obejmującego wielo-
modułową, dwukierunkową inte-
grację bazy danych GIS z modelem 
hydraulicznym, monitoringiem 

ilościowym sieci wodociągowej 
wraz z systemem naliczania opłat 
za odpady komunalne, przy wyko-

rzystaniu zjawiska synergii. 

      Z wdrożenia rozwiązań z fazy 
B+R wynikną ważne efekty ekolo-
giczne. Będzie to m.in. obniżenie 
objętości wody podziemnej pobie-
ranej z ujęć odbiorców ryczałto-
wych (w wysokości 400 870 m3/
rok), zwiększenie sprawności 
oczyszczania ścieków oraz uzyska-
nie oszczędności energii (na pod-
stawie zmniejszenia ilości odpro-
wadzanych ścieków o 296,64 
MWh/rok). Nastąpi również 
zmniejszenie emisji CO2 (o 120,1 

ton CO2/rok), redukcja ilości odpa-
dów (o 1650 kg/rok) i obniżenie 
zapotrzebowania na energię elek-
tryczną pobieraną przez pompow-
nie (64,3 MWh/rok). 

      Innowacyjność w tym projekcie 
badawczo-rozwojowym polega na 

tym, że wchodzimy na grunt nie-
zbadany, jakim jest analiza zużycia 
wody przez mieszkańców, którzy 
mają własne ujęcia wody, a ścieki 
odprowadzają do ogólnospławnej 
kanalizacji – zaznaczył Prezes Ja-
nusz Czarnogórski podczas uroczy-
stości podpisania umowy. – My ich 

„opomiarowujemy”, czyli spraw-
dzamy jak zużywają wodę i na ja-
kie cele. W obecnych czasach, gdy 

wody zaczyna już brakować, jest to 
niezwykle istotne. Do tego propo-

nujemy własny system monitoro-
wania – ze swoją siecią, urządze-
niami i platformą odczytu. Wszyst-
ko jest na licencji naszego przedsię-
biorstwa. Zamierzamy to rozwiąza-
nie powielać w innych spółkach 
wodociągowo-kanalizacyjnych, o 

ile faza badawczo-rozwojowa przy-

niesie oczekiwane rezultaty. Mamy 

już podpisane dwa listy intencyjne 
z sąsiednimi przedsiębiorstwami o 
podobnym profilu, które po fazie 
B+R chcą wdrożyć taki sam projekt 
na swoim terenie. 

      Prezes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. 
z o.o. dodał, że projekt przyniesie 
wymierne korzyści również miesz-
kańcom, którzy będą mieli możli-
wość kontroli nad ilością zużywa-
nej wody oraz ilością powstających 

ścieków. Jednym z elementów pro-
jektu jest moduł do naliczania 
mieszkańcom opłaty za odpady 
komunalne w zależności od zużycia 
wody. Dysponując danymi dotyczą-
cymi zużycia wody w trybie on-line 

można rzetelnie wyliczyć wysokość 
opłaty. 
 

      Wiele osób ma własne, przydo-
mowe oczyszczalnie wody, które 
jednak generują znaczne ilości ście-
ków – podkreślił Prezes Janusz 
Czarnogórski.. – Woda z własnego 
ujęcia jest niepotrzebnie zużywana 
i trafia do kanalizacji. Po uzyskaniu 

pozytywnego rezultatu naszych 

badań będziemy przekonywać 
mieszkańców, że warto skorzystać 
z naszej infrastruktury, a odłączyć 
swoją oczyszczalnię, która na doda-
tek zużywa także energię elektrycz-
ną. Klienci będą mogli odnotować 
dodatkowe korzyści. Generalnie 
bowiem osiągamy efekt skali: 
„produkujemy” wodę, która dla nas 
jest tania i może być podobnie tania 
dla mieszkańców. 
 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

Warszawa 

 

      Szukamy sportowych talen-

tów – rusza pilotaż Programu 
Skaut. Tworzymy narzędzie do 
identyfikacji talentów! W całej 
Polsce skauci będą aktywnie wy-
szukiwali uzdolnione dzieci i mło-
dzież, kierowali ich rozwojem 
zgodnie z potencjałem oraz prefe-
rencjami sportowymi.  
      11 września 2019r. w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie odbyła 
się konferencja inaugurująca Pro-
gram Skaut z udziałem Ministra 
Sportu i Turystyki Witolda Bańki. 
Dodatkowo w specjalnie przygoto-

wanej strefie badawczej kadra nau-

kowa Instytutu Sportu – Państwo-
wego Instytutu Badawczego wery-

fikowała sprawność fizyczną dzieci 
i młodzieży.  
      Program Skaut to kolejny ele-

ment budowania fundamentu spój-
nej piramidy szkoleniowej. W ciągu 
czterech lat zwiększyliśmy środki na 
sport powszechny o blisko 95%. 

Wszystko po to, by stworzyć ogól-
nopolskie rozwiązania służące akty-
wizacji społeczeństwa ze szczegól-
nym uwzględnieniem sportu dzieci i 
młodzieży. Program SKAUT dołą-
cza do takich inicjatyw realizowa-

nych przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki jak: Rządowy Program 
„KLUB”, Szkolny Klub Sportowy 
czy Narodowa Baza Talentów. Dziś 
startujemy z pilotażem w czterech 
województwach. W 2020 roku po-
nad 3500 skautów będzie wyszuki-
wać talenty w całej Polsce – powie-

dział Witold Bańka, Minister Spor-
tu i Turystyki.  

Program Skaut 
      Program został opracowany 
przez Ministerstwo Sportu i Tury-

styki i skierowany jest do uczniów 
klas IV – VIII w całej Polsce. Pod-
stawowym celem jest zebranie wy-

ników testów prób sprawności fi-
zycznej dzieci i młodzieży, popra-
wa ich kondycji oraz wsparcie mło-
dych sportowców w zakresie ich 
rozwoju, a także umożliwienie im 
skorzystania z ofert klubów i 
związków sportowych.  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

SKAUT 
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      W 2019 roku Program urucho-

miony będzie w województwach 
śląskim, podlaskim, małopolskim 
i świętokrzyskim, a w roku 2020 w 

całej Polsce. Docelowo projekt za-
kłada zatrudnienie 3 560 skautów, 
a ich zadaniem będzie m.in. prze-
prowadzanie testów sprawności 
fizycznej, obserwowanie zajęć 
sportowych odbywających się w 
szkole i poza nią, rekomendowanie 
uczniów do uczestnictwa w zaję-
ciach w klubach sportowych. Wyni-

ki testów zostaną umieszczone w 
Narodowej Bazie Talentów.  

Operator krajowy 

      Rolę operatora krajowego Pro-
gramu pełni Instytut Sportu – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, który 
od lat zajmuje się pracą naukowo-

badawczą w obszarze sportu oraz 
skutecznie wdraża ogólnopolskie 
projekty mające na celu upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci i 
młodzieży.  
      Nasze wieloletnie doświadcze-
nia wykorzystujemy m.in. przy oce-

nie poziomu sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży. Nie mam wątpli-
wości, że zaangażowanie Skautów 
przygotowanych do oceny sporto-

wych możliwości naszych dzieci 
pozwoli ukierunkować uzdolnio-

nych młodych sportowców, zgodnie 
z ich potencjałem, na te dyscypliny, 
w których mają największe szanse 
na rozwój – podsumowała Dyrektor 
Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego, dr Urszula 

Włodarczyk.  
      Dla bardziej zainteresowanych 

dodajemy, że szczegółowe informa-
cje o Programie są dostępne na 
stronie: www.programskaut.pl 

 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

      Wpadnięcie w niemożliwe lub 
trudne do spłacenia długi nie po-
winno spychać człowieka na margi-
nes społeczny i z dnia na dzień po-
zbawiać go wszystkiego. Dlatego 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
przygotowało przełomowe rozwią-
zania, które pozwolą takim osobom 
bezpiecznie wyjść z zadłużenia i 
odbudować normalne życie, bez 
wiecznego strachu przed komorni-

kiem. ustawę przygotowaną przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Uchwaloną przez Sejm nowelizację 
ustawy – Prawo upadłościowe pod-
pisał już Prezydent RP Andrzej 
Duda.  

      Obecnie Polacy, jeśli przecenią 
swoje możliwości finansowe, stracą 
pracę, dotknie ich choroba lub nie-
szczęśliwe zdarzenie losowe, przez 
co nie są w stanie spłacać zobowią-
zań, najczęściej podlegają egzekucji 
komorniczej. Tracą dom, mieszka-
nie i praktycznie całe zarobki. Jeśli 
więcej zarobią, więcej zabierze im 
komornik, a narastającego przez 
odsetki długu i tak nie są w stanie 
spłacić do końca życia. Wiele osób 
wpycha to w szarą strefę, naraża na 
depresję i problemy rodzinne. A 
wierzyciele i tak nie odzyskują ca-

łej należności, bo z dłużnika zdjęto 
już przysłowiową ostatnią koszulę. 
O skali problemu świadczą liczby. 
Szacuje się, że ponad 2 mln Pola-
ków nie może uporać się z przeter-
minowanymi długami, których war-
tość wynosi w sumie prawie 50 mld 
zł! 
      Mechanizmem, który zapobiega 
takiej sytuacji – niekorzystnej za-

równo dla dłużnika, jak      w rezul-
tacie również dla wierzyciela – jest 

upadłość konsumencka. Dzięki niej 
można kompleksowo rozwiązać 
problem zadłużenia: na ile jest to 
możliwe spłacić wierzycieli i do-
stać szansę na nowy start.  
      Jednak sądy oddalają nawet 
połowę wniosków o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej. Opraco-
wane w Ministerstwie Sprawiedli-

wości rozwiązania radykalnie zmie-
niają taki stan rzeczy, z korzyścią 
dla  zwykłego obywatela.  
      Do ogłoszenia upadłości wy-
starczy samo stwierdzenie, że 
dłużnik jest niewypłacalny, bo 
najczęściej oznacza to, że potrze-
buje on pomocy w powrocie do 

normalnego życia. 
      Główną przyczyną oddalania 
wniosków, co do których sądy po-
dejmują decyzję merytoryczną, jest 

stwierdzenie, że wnioskodawca 
zadłużył się umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa. Nie ma przy 
tym jednolitego w całym kraju 
orzecznictwa, ocena odbywa się 
bez udziału wierzycieli, a od posta-
nowienia sądu nie można finalnie 
wnieść skargi kasacyjnej.  
      W nowym systemie ma być 
inaczej. Wprowadzamy rozwiąza-
nia zbliżone do funkcjonujących z 
powodzeniem np. w Wielkiej Bry-

tanii, gdzie w ramach upadłości 
konsumenckiej w ogóle nie bada się 
przyczyn niewypłacalności na eta-
pie otwarcia postępowania. Rów-
nież w Polsce, sąd nie będzie już na 
wstępie badał przyczyn niewypła-
calności. Do ogłoszenia upadłości 
wystarczy samo stwierdzenie, że 
dłużnik jest niewypłacalny, bo naj-
częściej oznacza to, że potrzebuje 
on pomocy w powrocie do normal-

nego życia.  
      Przyczyna niewypłacalności 
zostanie zbadana dopiero po ogło-
szeniu upadłości. Wówczas podej-
mowana będzie decyzja, czy możli-
wa jest odmowa oddłużenia, przy 
czym możliwość tę ograniczono do 
sytuacji celowego działania nakie-
rowanego na trwonienie majątku, a 
więc zachowania  wynikającego ze 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Skuteczna pomoc dla zadłużonych 

http://www.programskaut.pl
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złej woli dłużnika i prowadzącego do 
oczywistego pokrzywdzenia wierzy-

cieli (np. zaciągnięcie kredytu ze świa-
domością braku możliwości jego spła-
ty i jego wydatkowanie na luksusowe 

dobra).  

 

      Ustalenie innych istotnych uchy-

bień w zachowaniu dłużnika nie bę-
dzie wyłączało oddłużenia. Będzie 
natomiast skutkować wydłużeniem 
planu spłaty wierzycieli do 7 lat, w 
miejsce maksymalnie 3 lat spłaty dla 
rzetelnego dłużnika. Nie ulegnie  
zmianie obowiązująca i dzisiaj zasada, 
że pewne zobowiązania nie będą mo-
gły być umorzone w ogóle, na przy-
kład alimenty, naprawienie szkody 
wynikającej z przestępstwa lub wykro-
czenia, czy wynikające z rent z tytułu 
odszkodowania za wywołanie choro-
by, niezdolności do pracy, kalectwa 
lub śmierci.  
 

      Dłużnik będzie mógł zawrzeć 
porozumienie z wierzycielem bez 

konieczności składania wniosku o 
upadłość. 
      Na wzór brytyjski ustawa wprowa-
dza dla konsumenta możliwość zawar-
cia porozumienia  

z wierzycielami bez konieczności 
ogłoszenia upadłości. Dzisiaj takie 
porozumienie możliwe jest jedynie po 
ogłoszeniu upadłości dłużnika.  
      Po zmianach dłużnik będzie mógł 
skorzystać z porozumienia z własnej 
inicjatywy bez uprzedniego składania 
do sądu wniosku o upadłość. Wystar-
czy, że wystąpi do sądu z odpowied-
nim wnioskiem i opłaci zaliczkę na 
koszty postępowania. Będzie to możli-
we także już po złożeniu wniosku. 
Jeśli sąd uzna, że dłużnik ma szansę na 
porozumienie z wierzycielami, będzie 
mógł wstrzymać rozpoznanie wniosku 
o upadłość na okres do sześciu miesię-
cy. Jeśli porozumienie się nie powie-
dzie – sąd uruchomi postępowanie 
upadłościowe. W zawarciu porozumie-
nia pomagać będzie doradca z prowa-
dzonej przez Ministerstwo Sprawiedli-

wości listy licencjonowanych dorad-
ców restrukturyzacyjnych. Wynagro-
dzeniem dla doradcy będzie prowizja 
od kwot uzyskanych dla wierzycieli 

stanowiących element porozumienia.  
      Proponowane rozwiązanie odciąży 
sądy, dłużnikowi da możliwość oddłu-
żenia bez konsekwencji upadłości (np. 

bez wpisu do rejestru dłużników nie-
wypłacalnych Krajowego Rejestru 
Sądowego), a wierzycielom zapewni 
szybsze odzyskanie wierzytelności – w 

zakresie określonym porozumieniem. 
W Anglii i Walii notuje się rocznie 
około 50 tys. tego typu postępowań, 
przy ok. 11 tys. upadłości konsumenc-
kich i ok. 26 tys. całkowitych umorzeń 
zadłużenia (upadłość bezmajątkowa).  
      Z ochrony przed bezdomnością 
na równych zasadach będą mogli 
korzystać zarówno konsumenci, jak 
i przedsiębiorcy.  
      W pierwszym etapie po ogłoszeniu 
upadłości konsumenckiej następuje 
sprzedaż majątku dłużnika (faza likwi-
dacyjna). Dziś dłużnik, któremu zlicy-
towano dom lub mieszkanie, nie ma 

żadnej ochrony, jeśli nie jest objęty 
upadłością konsumencką. Po eksmisji 
grozi mu bezdomność. Podobnie jest w 
przypadku osoby fizycznej, która sama 
prowadzi działalność gospodarczą, 
nawet jeśli została ogłoszona jej upa-
dłość. W myśl ustawy  
z  sumy uzyskanej ze sprzedaży domu 
lub mieszkania wydzielana będzie 
kwota (odpowiadająca przeciętnemu 
czynszowi najmu w tej samej lub są-
siedniej miejscowości), za którą dłuż-
nik będzie mógł przez dwa lata wynaj-
mować mieszkanie dla siebie i swojej 
rodziny. O wysokości tych kwot bę-
dzie decydował sąd, uwzględniając 
szczególne okoliczności danej sprawy. 
To rozwiązanie funkcjonuje już obec-
nie, ale wyłącznie wobec konsumen-
tów. Po wprowadzeniu zmian z ochro-
ny przed bezdomnością na równych 
zasadach będą mogli korzystać zarów-
no konsumenci, jak i przedsiębiorcy.  
      Sąd ustali plan spłaty zadłużenia, 
biorąc pod uwagę sytuację dłużnika. 
      Gdy możliwy do zbycia majątek 
dłużnika (masa upadłości) zostanie 
sprzedany przez syndyka, następuje 
kolejna faza postępowania – ustalenie 

planu spłaty pozostałego zadłużenia. 
Plan ustalany jest przez sąd z udziałem 
wierzycieli. Sąd ocenia przy tym sytu-
ację dłużnika – jego możliwości zarob-

kowe, konieczność utrzymania siebie i 
rodziny. Jeśli na przykład ktoś wspo-
maga córkę lub syna na studiach, może 
to zostać uwzględnione, czego nie 
uczyniłby komornik. Plan spłaty rozpi-
sany jest standardowo na trzy lata. 

Jeśli sąd stwierdzi, że w tym czasie 
dłużnik - przy zachowaniu środków 

koniecznych do codziennego życia - 

nie jest w stanie całkowicie wyjść z 
długów, umarza niemożliwą do spłaty 
część zobowiązań.  
      Nowe regulacje usprawnią i przy-
spieszą oddłużenie. Upadłość konsu-
mencka będzie, co do zasady, prowa-
dzona w uproszczonej procedurze, bez 

wyznaczania sędziego – komisarza. 

Dłużnik zawsze będzie mógł jednak 
wnieść do sądu skargę na nieprawidło-
wości w prowadzeniu czynności przez 
syndyka. Ponadto dłużnikowi będzie 
można zaproponować szybką sprzedaż 
całego podlegającego egzekucji mająt-
ku, co skróci czas postępowania upa-
dłościowego do minimum.  
      W  Kanadzie,  porównywalnej  z 
Polską pod względem liczby ludności, 
rocznie przeprowadza się ok. 130 tys. 
postępowań związanych z niewypła-
calnością  konsumentów.  W  USA – 

ponad 700 tys., we Francji – ok. 200 

tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., w 

Niemczech – ok. 80 tys. 

     W  naszym  kraju  instrument  ten 

wciąż szwankuje, gdyż pozwala roz-
wiązać problem zadłużenia tylko przez 
uciążliwą procedurę upadłościową, w 
której  konieczne  jest  wyznaczenie 
syndyka i sędziego – komisarza, stale 

nadzorującego  postępowanie  upadło-
ściowe. W 2016 r. mogło rozpocząć 
oddłużenie tylko 4478  osób (na 8694 
złożone wnioski o ogłoszenie upadło-
ści), w 2017 r.  otwarto 5558 postępo-
wań (spośród 11120 wniosków), a w 
2018  odpowiednio  –  6659  (spośród 
12  719  wniosków).  W  poprzednich 
latach było jeszcze gorzej (zaledwie 31 
upadłości w 2014 roku), ale stan obec-
ny to nadal kropla w morzu potrzeb. 

Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości 
opracowało przełomowe zmiany uła-
twiające wychodzenie z niewypłacal-
ności.  
      Podpisana  przez  Prezydenta  RP 

ustawa wchodzi w życie po upływie 6 
miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt-
kiem niektórych wskazanych w niej 
zmian, które wchodzą w życie odpo-
wiednio po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2020 r. 
lub z dniem 1 grudnia 2020 r. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk zatwierdził do realizacji 
10 programów inwestycji i 3 anek-
sy do programów inwestycji dla 
zadań drogowych, których łączny 
koszt to prawie 262 mln zł. Są to 
zadania związane z rozbudową 
odcinków dróg i wzmocnieniem ich 
nawierzchni do przenoszenia obcią-
żeń o nacisku 11,5 t/oś oraz popra-
wą bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. Prace obejmują 
przebudowę skrzyżowań, budowę 
chodników i sygnalizacji świetlnej, 
a także budowę przepustów na dro-
gach krajowych. Zadania te będą 
realizowane w województwach: 
kujawsko-pomorskim, lubuskim, 

małopolskim, podkarpackim, ślą-
skim, świętokrzyskim, warmińsko-

mazurskim i zachodniopomor-

skim.  Część z nich jest już w reali-
zacji. 

  

WOJEWÓDZTWO KUJAW-
SKO-POMORSKIE 

      Budowa sygnalizacji świetlnej 
na DK 91 w miejscowości Osta-
szewo. 
      Zadanie obejmuje budowę sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu z drogą gminną i z drogą serwi-
sową drogi krajowej nr 91 wraz z 
budową kanału technologicznego o 
długości 679 m po stronie lewej. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na DK 56 na od-

cinku Sienno-Kotomierz w ra-

mach PBDK – PLMN (aneks). 

      Zadanie obejmuje wybudowa-

nie ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż drogi krajowej nr 56 o dłu-
gości 2,35 km. Ponadto zostaną 
wybudowane przepust i kanał tech-
nologiczny oraz wykonane oświe-
tlenie i odwodnienie korpusu dro-

gowego oraz przebudowane kolizje 

z siecią energetyczną i telekomuni-
kacyjną. 
      Okres realizacji robót: 2020 

  

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

      Budowa wzbudzanej sygnali-

zacji świetlnej wraz z doświetle-
niem na przejściu dla pieszych w 
ciągu DK 32 w miejscowości Kar-
gowa. 
      Celem inwestycji jest budowa 

wzbudzanej sygnalizacji świetlnej 
wraz z doświetleniem na istnieją-
cym przejściu dla pieszych przy ul. 
Sulechowskiej w Kargowej. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOL-
SKIE 

      Budowa chodnika wraz z 

przebudową zatok autobusowych 
w ciągu DK 28 w miejscowości 
Gruszowiec. 
      Inwestycja obejmuje: budowę 
ciągu pieszego przy jezdni drogi 
krajowej nr 28 o długości 203 m po 
stronie lewej i 25 m po stronie pra-

wej, wykonanie nasypów, przebu-
dowę istniejących zjazdów, umoc-
nienie wylotów istniejących prze-
pustów, przebudowę 2 zatok auto-
busowych i przebudowę 2 skrzyżo-
wań z drogami gminnymi. 
      Okres realizacji robót budowla-
nych: 2019 r. 

  

WOJEWÓDZTWO PODKAR-
PACKIE 

      Rozbudowa DK 28 na odcin-

ku Krosno-Besko. 
      Zadanie obejmuje rozbudowę 
odcinka drogi krajowej nr 28 o dłu-
gości 17,095 km i dostosowanie 
nośności nawierzchni do 115 kN/
oś, poszerzenie jezdni, budowę 
nowych odcinków chodników oraz 
przebudowę już istniejących. 
      Okres realizacji: 2019-2022 

proces przygotowawczy, 2022-

2025 roboty budowlane. 

  

Rozbudowa DK 84 na odcinku 

Zagórz-Olszanica 
Zadanie obejmuje odcinek drogi 

krajowej nr 84 pomiędzy miejsco-
wościami Zagórz-Lesko o długości 
8,72 km i Glinne-Olszanica o dłu-
gości 8,5 km. Zakres inwestycji to 
zwiększenie nośności nawierzchni 
drogi krajowej nr 84 do 115 kN/oś, 
poszerzenie jezdni, budowa no-

wych zatok autobusowych i prze-

budowa już istniejących, budowa 
ciągu pieszo-rowerowego. 

      Okres realizacji: 2019-2022 

proces przygotowawczy, 2022-

2024 roboty budowlane. 

  

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

      Budowa sygnalizacji świetlnej 
w województwie śląskim w ciągu 
DK 78 w miejscowości Nakło Ślą-
skie. 
      W ramach zadania zostanie 

wybudowana sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 
78 z ul. Szeroką i ul. Dworcową w 
Nakle Śląskim. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTO-
KRZYSKIE 

      Budowa sygnalizacji świetlnej 
na trzech skrzyżowaniach w cią-
gu DK 73 z drogą gminną i drogą 
dojazdową w miejscowości Wi-
śniówka, z drogą powiatową i 
drogą dojazdową w miejscowości 
Dąbrowa oraz w ciągu DK 74 z 
DW 753 i drogą powiatową w 
miejscowości Wola Jachowa. 
      W ramach zadania zostaną wy-
budowane 3 sygnalizacje akomoda-

cyjne acykliczne przy założeniu 
„ciągłe zielone” w ciągu drogi kra-
jowej nr 73 i drogi krajowej nr 74. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w województwie 
świętokrzyskim na DK 42 w miej-
scowości Ruda Maleniecka w 
ramach PBDK – PLMN (aneks). 

      Zadanie polega na budowie 

ciągu pieszo-rowerowego o długo-
ści 1,478 km i szerokości 3 m. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

 

262 mln zł 
na zadania drogowe 

w 8 województwach 
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃ-
SKO-MAZURSKIE 

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 16 koło miejscowości Zełwągi. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 16 zostanie roze-

brany istniejący i wybudowany 
nowy przepust o dopuszczalnej 

nośności 115 kN/oś. 
      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

      Przebudowa odcinka DK 58 w 

miejscowości Mierki (aneks). 

      Inwestycja obejmuje poszerze-

nie jezdni do 7 m i dostosowanie 

konstrukcji nawierzchni do nośno-
ści 115 kN/oś odcinka drogi krajo-
wej nr 58 o długości 0,99 km wraz 
z wykonaniem zjazdów, 2 zatok 

autobusowych i chodników, a także 
oznakowania poziomego 

i pionowego wraz z urządzeniami 
BRD. 

Lata realizacji robót: 2019-2020. 

  

WOJEWÓDZTWO ZACHOD-
NIOPOMORSKIE 

      Budowa chodnika na odcinku 

Czepino - Gryfino w ciągu DK 31. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 31 Czepino-

Gryfino wybudowany zostanie 

chodnik o łącznej długości 695 m. 
Budowa chodnika pozwoli połączyć 
istniejące ciągi piesze, umożliwia-
jąc bezpieczne poruszanie się pie-
szych. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 

  

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na ul. Złocieniec-
kiej w Drawsku Pomorskim w 

ciągu DK 20. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 20 w Drawsku 

wybudowane zostaną: jedna wyspa 
spowalniająca, jeden azyl, dwa 
przejścia dla pieszych, jedna zatoka 
autobusowa, chodnik o długości 70 
m, znak aktywny D-6 oraz kanały 
technologiczne. 

      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Przejazdy pociągami retro i 
drezynami, prezentacja szybowca, 

nocny spacer tunelem średnico-
wym, zwiedzanie pocztowej sor-

towni, ekspozycja specjalistycz-

nych pojazdów służb transporto-
wych i ratowniczego sprzę-
tu  kolejowego, drogowego i lotni-

czego to tylko niektóre atrakcje Dni 
Transportu zorganizowanych przez 

Ministerstwo Infrastruktury wspól-
nie z podległymi instytucjami. Na 
najmłodszych czekały liczne warsz-
taty i konkursy, na Dworcu Central-

Mapa inwestycji drogowych. 

Dni Transportu w 

Ministerstwie Infrastruktury 
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nym można było spotkać nosorożca 
Rogatka – bohatera kampanii Kolejowe 

ABC. Dni Transportu zorganizowane 

były w Warszawie w sobotę, 14 wrze-
śnia 2019 r.  
      Miłośnicy transportu mogli wziąć 
udział w grze miejskiej, która odbyła się 
w godz. 10.00 - 16.00. Wśród miejsc, w 
których przygotowane zostały atrakcje 
dla zwiedzających, to:  
1/. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Cha-

łubińskiego 4/6. 
2/. Bocznica Kolejowa PKP Intercity 

Warszawa Grochów, ul. Chłopickiego 
53. 

3/. Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickie-
go 50. 

4/. Dworzec Centralny (hala główna), 
Al. Jerozolimskie 54. 

5/. Poczta Polska - Węzeł Ekspedycyjno
-Rozdzielczy, ul. Łączyny 8. 
6/. Lotnisko Chopina, ul. Komitetu 

Obrony Robotników 49 (obok biurowca 
Sonata PPL). 

      Odwiedzając ww. miejsca można 
było zebrać okolicznościowe pieczątki. 
Dla pierwszych 1000 osób, które zebio-
rały pieczątki z minimum 4 lokalizacji, 
przewidziane zostały upominki. Odwie-
dzenie wszystkich lokalizacji i zebranie 

6 pieczątek uprawniało do wzięcia 
udziału w losowaniu dodatkowych na-
gród. Losowanie odbyło się 14 wrze-
śnia, o godz. 17.00 przed Minister-
stwem Infrastruktury. 

      Dni Transportu odbyły się również 
21 września 2019  r. w Krakowie. 

      Więcej informacji na: Facebook.pl/
DzienTransportu oraz profilu MI: Face-

book.com/MIGOVPL.  

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Grecki sąd wydał dziś (12 września 
2019 r.) zgodę na przekazanie do Polski 
podejrzanego w śledztwie, w którym 
dolnośląska prokuratura zabezpieczyła 
ponad 1,4 miliarda zł pochodzących z 
międzynarodowego handlu narkotyków 
i oszustw internetowych. To kolejny 

sukces w sprawie związanej z zabezpie-
czeniem kwoty pozwalającej na sfinan-
sowanie pomocy dla 4,5 mln dzieci w 

Polsce.  

      1,4 mld zł to dokładnie tyle, ile rząd 
przeznaczył w tym roku na program 
300+, dzięki któremu wyprawki szkol-
ne trafiły do każdego ucznia w Polsce. 
Odzyskane od przestępców pieniądze 
mogą zostać przeznaczone na dalsze 
finansowanie programu. 1,4 mld zł za-
pewni „Dobry Start” dzieciom i mło-
dzieży również w kolejnym roku szkol-
nym.  

      Rekordowe zabezpieczenie, naj-

większe w historii polskiej prokuratury, 
to efekt współpracy polskich i między-
narodowych służb. Sprawa dotyczy 
międzynarodowej zorganizowanej gru-
py przestępczej zajmującej się praniem 
brudnych pieniędzy pochodzących z 
handlu narkotykami oraz oszustw inter-

netowych.  

Decyzja sądu w Salonikach 
      Sąd w Salonikach podjął dziś decy-
zję o przekazaniu jednego z podejrza-
nych, który został wcześniej zatrzyma-

ny na terenie Grecji. Zatrzymanie było 
możliwe dzięki wydanemu, na wniosek 
prokuratora, Europejskiemu Nakazowi 

Aresztowania. W najbliższym czasie 
zatrzymany zostanie przekazany proku-

ratorom. Podejrzanych w tej sprawie 

jest pięć osób, w tym trzech obcokra-
jowców. Dwie osoby są już tymczaso-
wo aresztowane. Prowadzone intensyw-

ne czynności procesowe pozwoliły na 
ustalenie dwóch kolejnych osób podej-
rzanych, którym przypisuje się rolę 
kierowniczą w ramach ujawnionej gru-
py przestępczej. 
      Postępowanie jest prowadzone 
przez prokuratorów z Dolnośląskiego 
Wydziału Zamiejscowego Departamen-
tu do Spraw Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury Krajowej 

we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy 
CBŚP, którzy ściśle współpracowali 
m.in. z Europolem, Interpolem i służba-
mi amerykańskimi, w tym DEA 
(amerykański departament do spraw 
zwalczania przestępczości narkotyko-
wej). 

      Pieniądze przestępców były zdepo-
nowane w oddziale jednego ze spół-
dzielczych banków w małym mieście 
centralnej Polski, na kontach dwóch 
zarejestrowanych w Polsce spółek. 
Obie spółki w rzeczywistości nie pro-
wadziły żadnej działalności gospodar-
czej. Zostały utworzone wyłącznie po 
to, aby udostępniać swoje rachunki 

bankowe do międzynarodowych  prze-

stępczych operacji finansowych. 
Skuteczne prawo 

      Spektakularne śledztwo, związane z 
odzyskaniem dla państwa i polskich 
obywateli ogromnych pieniędzy zagar-
niętych przez mafię narkotykową, jest 
dowodem na to, jak dobrze działa zre-
formowana prokuratura. To również 
świadectwo skuteczności zmian w pra-
wie przeprowadzonych przez Minister-

stwo Sprawiedliwości.  
Nowe przepisy pozwoliły na realną 
walkę z ukrywaniem majątków zdoby-
tych wskutek przestępstwa. Dzięki 
wprowadzeniu tzw. konfiskaty rozsze-

rzonej wartość zabezpieczonego prze-
stępczego mienia sięgnęła w 2019 r. 3,3 
mld zł. Dla porównania – w 2015 r. 

wynosiła zaledwie 755 mln zł.  
      Z sukcesem wypowiedziana została 
również wojna z aferzystami, którzy 
oszukują państwo na podatku VAT. 
Wprowadzenie kar do 25 lat więzienia 
za oszustwa na podatku VAT przyczy-

niło się do tego, że od objęcia rządów 
przez Zjednoczoną Prawicę wpływy do 
budżetu z podatku VAT wzrosły o 43 
miliardy złotych, a więc o ponad jedną 
trzecią. Dzięki temu polskie rodziny 
mają 500+. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Kolejny sukces 

w sprawie zabezpieczenia ponad 1,4 mld zł 
pochodzących z przestępstwa 
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Kujawskie Centrum Naturoterapii 

Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą 

Osłonki3, 88-220 Osięciny, pow. Radziejów 

                 e-mail: kcn@wp.eu, Tel. 506-210-575, 603-791-007 

 

 

BRAKUJE CI JUŻ SIŁY W WALCE O WŁASNE ZDROWIE 

LUB ZDROWIE NAJBLIŻSZYCH ? 

Właśnie dowiedziałeś się, że zachorowałeś na Raka? Pragniesz odzyskać równowagę fizyczną, psychiczną  

i znowu cieszyć się życiem?  

Przyjdź i zobacz jakie to proste! My już nauczyliśmy się jak pokonać Raka i uzdrawiamy z Niego już od 

kilku lat. 

Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą powstało aby pomagać ciężko chorym wrócić do zdrowia ale i 

tym, którzy pragną odzyskać smukłą sylwetkę bez skalpela i bólu oraz poprawić ogólną kondycję, przedłużyć 

długość życia Człowieka i poprawić jego jakość. 

Od początku istnienia Świata Ludzie żyli w zgodzie z cyklami jakie wyznaczała NATURA. Byli zdrowsi, sil-

niejsi i żyli dłużej, niestety sami to zniszczyli poprzez wprowadzanie „wszędobylskiej” chemii, przetworzonej 

żywności typu „Fast food”, leków, jednym słowem – TRUCIZN!! 

NATUROTERAPIA to nic innego jak powrót do NATURY. Jest to odpowiednie komponowanie składników 

pochodzenia roślinnego tak, aby działały w sposób uzdrawiający na organizm Człowieka.  

Samouzdrawianie skupia się przede wszystkim na stopniowym przywróceniu do pełni zdrowia w sposób natu-

ralny poprzez oczyszczanie organizmu z toksyn, metali ciężkich, pasożytów, grzybów i innych trucizn, które 

nieuchronnie prowadzą do powstawania nowotworów, cukrzycy, nadciśnienia i innych chorób 

„cywilizacyjnych”. 

Kujawskie Centrum Samouzdrawiania Naturą w Osłonkach, pow. Radziejów naturalnymi metodami pomaga 

odwrócić proces powstawania nowotworów. W swojej ofercie posiada oczyszczanie organizmu  

z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych przez lata, a największym sukcesem jest Naturalna Medycyna 

Estetyczna bez Skalpela i Bólu, w której oczyszcza się organizm i tracimy zbędne kilogramy ciała. 

Uzdrawiamy z ciężkich chorób również autoimmunologicznych i przewlekłych. 

Udzielamy porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poprawiamy jakość 

życia Uzdrawianego i promujemy zdrowy styl życia.  

Samouzdrawiamy skutecznie metodami naturalnymi: zdrową, żywą wodą, zdrową żywnością oraz naj-

lepszymi terapiami, jakie wypracowała przez tysiące lat Światowa Medycyna Naturalna. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.  

Możliwy jest również dojazd do osób ciężko chorych. 

mailto:kcn@wp.eu
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      Resort infrastruktury prowadzi 

intensywne prace zmierzające do 
opracowania zupełnie nowej struk-
tury przepisów techniczno-

budowlanych, które docelowo za-
stąpią rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych dla dróg. 
Realizowane opracowania pozwolą 
w perspektywie około dwóch lat na 
określenie nowoczesnych i jedno-
znacznych wymagań technicznych 
w drogownictwie. Do tego czasu, w 

związku ze wzrostem liczby inwe-
stycji realizowanych na drogach 

publicznych oraz ujawniających się 
w toku prowadzonych postępowań 
niedoskonałości obowiązujących 
przepisów, zdecydowano się na ich 
nowelizację. 
      13 września 2019 r. weszły w 
życie trzy rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury, nowelizujące 
obowiązujące rozporządzenia: 
1/. W sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2/. W sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

3/. W sprawie przepisów techniczno
-budowlanych dotyczących auto-
strad płatnych. 
      To kolejne efekty działań Mini-
sterstwa Infrastruktury w obszarze 

drogowych wymagań technicznych.  
      Rozporządzenia zawierają prze-
de wszystkim korekty, doprecyzo-

wania i uszczegółowienia. Celem 
nowelizacji nie jest wprowadzanie 

nowych rozwiązań i warunków, a 
usunięcie niejasności w już obowią-
zujących przepisach. Wprowadzany 
jest szereg ułatwień i uproszczeń, a 
wybrane przepisy, ze względu na 
optymalizację dotychczasowych 
wymagań i likwidację barier praw-
nych, pozwolą na sprawniejsze i 
szybsze przygotowywanie inwesty-

cji drogowych, bez obniżania po-
ziomu bezpieczeństwa dla użytkow-
ników dróg publicznych – powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

      Największą grupę propozycji 

zmian w przepisach oparto na do-

świadczeniach resortu wynikają-
cych z rozpatrywania wniosków o 
odstępstwa od przepisów nowelizo-
wanych rozporządzeń. Zmiany te 
pozwolą na zniesienie konieczności 
uzyskiwania zgody na odstępstwo 
w przypadkach, które nie wpływają 
istotnie na obniżenie poziomu bez-
pieczeństwa, a mogą przyczynić się 
do znacznego przyspieszenia reali-

zacji inwestycji. Tym samym pod-

pisane rozporządzenia uelastycznia-
ją przepisy, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu obciążeń.  
Szacuje się, że dzięki wprowadza-
nym zmianom możliwe będzie 
skrócenie czasu uzyskania decyzji 
pozwalającej na realizację inwesty-
cji średnio o około cztery miesiące, 
niezbędne na uzyskanie zgody na 
odstępstwo. 
      Z rozporządzeniami można za-
poznać się na stronie Dziennika 
Ustaw: 

1/. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w spra-

 

Nowelizacja przepisów technicznych 

w drogownictwie weszła w życie 

Element mostowy. 
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wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publicz-
ne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

1643). 

2/. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuow-
anie (Dz. U. poz. 1642). 

3/. Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w spra-
wie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących auto-
strad płatnych (Dz. U. poz. 1644). 
Nowy podręcznik dla projektan-

tów 

      Jednocześnie, w związku ze 
zmianą podejścia do projektowania 
drogowych obiektów inżynierskich 
na obciążenia ruchome, resort infra-
struktury 30 sierpnia 2019 r. podpi-

sał z firmą PROMOST CONSUL-
TING z Rzeszowa umowę na opra-
cowanie podręcznika pt. 
„Projektowanie obiektów mosto-
wych według Eurokodów w prakty-
ce”.  
      Będzie to praktyczny zbiór 
działań, pokazujący w przystępny 
sposób, na konkretnych przykła-
dach, procedurę projektowania 
obiektów mostowych według Euro-
kodów, w tym zawierający przede 
wszystkim przykłady obliczeń nie-
zbędnych do prawidłowego zapro-
jektowania obiektu. 

      Podręcznik będzie stanowił 
narzędzie wspomagające proces 
projektowania obiektów mosto-
wych, będąc jednocześnie uzupeł-
nieniem działań prowadzonych 
w resorcie w zakresie tworzenia 

przepisów techniczno-budowlanych 

oraz opracowań specjalistycznych.  
      Docelową grupę odbiorców 
podręcznika stanowić będą osoby 
pełniące samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie (przede 

wszystkim w specjalności mosto-
wej), studenci uczelni technicznych 

na kierunkach związanych z bu-
downictwem mostowym, przedsta-

wiciele administracji drogowej, 

architektoniczno-budowlanej i nad-

zoru budowlanego. 

Opracowania rekomendowane 

przez Ministra 

      Wychodząc naprzeciw potrze-
bom zarządców dróg, projektantów 
i wykonawców, oprócz podręczni-
ka, na zlecenie resortu infrastruktu-

ry systematycznie powstają opraco-
wania specjalistyczne, mające na 
celu m.in. pomoc w przygotowywa-

niu i realizacji inwestycji oraz w 

zarządzaniu drogami. Opracowania 
te dostępne są bezpłatnie na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury jako 

wzorce i standardy rekomendowane 

przez Ministra Infrastruktury.  

      Dotychczas Minister rekomen-

dował następujące opracowania: 
1/. Wytyczne poszerzenia jezdni o 

dodatkowe pasy ruchu w zależności 
od przewidywanego natężenia ru-

chu drogowego (2017 r.)  https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

wzorce-i-standardy-dotyczace-

przygotowania-inwestycji-w-

zakresie-drog-publicznych  

2/. Wytyczne prawidłowego oświe-
tlenia przejść dla pieszych (2018 r.) 
https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/wytyczne-organizacji

-bezpiecznego-ruchu-pieszych-

wytyczne-prawidlowego-

oswietlenia-przejsc-dla-pieszych  

3/. Katalog typowych konstrukcji 

drogowych obiektów mostowych i 
przepustów (2019 r.) https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

katalog-typowych-konstrukcji-

drogowych-obiektow-mostowych-i-

przepustow2  

4/. Wytyczne bezpiecznego ruchu 

rowerowego (2019 r.) https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

wytyczne-bezpiecznego-ruchu-

rowerowego  

 

      Bardziej zainteresowanych in-

formujemy również, że w resorcie 
trwają prace nad przygotowaniem 
kolejnych opracowań, a baza wzor-
ców i standardów będzie na bieżąco 
rozszerzana i aktualizowana. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Element mostowy w innym ujęciu. 
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      13 września 2019 r. wicemini-
ster infrastruktury Andrzej Bittel 

uczestniczył w podpisaniu przez 
PKP Intercity Remtrak umowy z 

wykonawcą budowy nowych hal z 
warsztatami specjalistycznymi 

oraz obiektów zaplecza technicz-
nego i socjalno-administracyjnego 

w Idzikowicach. Wartość inwesty-
cji sięga 135 mln zł.  

Kolejowe priorytety 
      Celem trzeciego etapu rozbudo-

wy zakładu w Idzikowicach (powiat 
opoczyński) jest dalsze podnoszenie 
jakości wykonywanych napraw 
taboru kolejowego i usług świad-
czonych w tym zakresie dla PKP 

Intercity SA. Oprócz korzyści dla 
branży kolejowej na rozbudowie 

zakładu w Idzikowicach skorzysta 
także powiat opoczyński. Miesz-
kańcy tego regionu zyskają  nowe 

miejsca pracy. 

      Priorytetem rządu jest rozwój i 
unowocześnianie kolei, tak aby 
zapewnić podróż bezpieczną i w 
komfortowych warunkach. Odnowa 

taboru narodowego przewoźnika 
odbywa się nie tylko poprzez zakup 
nowych pojazdów i modernizację 
już posiadanych. Dla bezpieczeń-
stwa podróżnych i komfortu pasaże-
rów istotne jest też zapewnienie 
właściwego stanu technicznego 
użytkowanego taboru, w tym prze-
prowadzania okresowych przeglą-
dów i napraw w warsztatach wypo-
sażonych w najlepszy sprzęt dia-
gnostyczny i specjalistyczny – po-

wiedział  wiceminister infrastruktu-

ry Andrzej Bittel. 

      Stale rosnąca liczba pasażerów 
korzystających z usług PKP Interci-
ty i kolejne kroki związane z reali-
zacją strategii Kolej Dużych Inwe-
stycji, dzięki którym na torach poja-
wia się coraz więcej nowych i w 
pełni zmodernizowanych pociągów, 
to bardzo dobre wiadomości. Nie 
mniej ważne od samych zakupów 
taboru jest posiadanie odpowiednie-

go zaplecza technicznego do jego 

utrzymania. Oddział spółki PKP 
Intercity Remtrak w Idzikowicach 

to właśnie takie miejsce. Jego roz-
budowa i modernizacja pozwolą 
znacząco zwiększyć liczbę przeglą-
dów i napraw wykonywanych przez 
spółkę we własnym zakresie, w 

 

Będą nowe hale naprawcze 

pociągów w Idzikowicach 

PKP IC Remtrak. 
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ramach grupy kapitałowej PKP 
Intercity – stwierdził Krzysztof 
Mamiński, prezes Zarządu PKP SA 
i przewodniczący Rady Nadzorczej 
PKP Intercity. 

Trzecia część modernizacji 
      PKP Intercity Remtrak Sp. z 

o.o. wchodzi w skład Grupy Kapi-
tałowej PKP Intercity, którą tworzą 
też PKP Intercity SA i WARS SA.  
      Wszystkie spółki stale rozwijają 
się i od kilku lat osiągają zyski. 
Trzeci etap modernizacji PKP In-

tercity Remtrak oddział w Idziko-
wicach jest związany z realizacją 
procesu urynkowienia spółki i roz-
szerzenia jej dotychczasowych 

kompetencji. Budowa nowych hal 

naprawczych pozwoli na jednocze-

sną naprawę większej liczby wago-
nów i lokomotyw – podkreśla Ma-
rek Chraniuk, prezes Zarządu PKP 
Intercity. 

      Oddział w Idzikowicach swoje 
możliwości naprawcze powiększył 
już w 2017 roku, dzięki zakończe-
niu pierwszego etapu rozbudowy 

oraz w 2018 roku po zakończeniu 
drugiego etapu modernizacji. Wów-
czas oddział w Idzikowicach po-
większył się o nową halę produk-
cyjną wyposażoną w wiele specjali-

stycznych stanowisk naprawczych, 

co pozwoliło usprawnić naprawę 
wagonów, zwiększyć efektywność i 
mocniej uniezależnić się od pod-
miotów zewnętrznych. Rozszerze-
nie zakresu świadczonych usług 
pozwoliło także na wzrost zatrud-
nienia w zakładzie. 
      Rozpoczynający się kolejny 
etap rozbudowy zakładu wpłynie na 
dalszy wzrost zatrudnienia.  

      Będziemy potrzebowali wielu 
specjalistów i inżynierów wykonu-
jących naprawy. Docelowo pracę w 
oddziale na terenie Idzikowic znaj-

dzie od 400 do 450 nowych pra-

cowników, co da łącznie ponad 800 
miejsc pracy – zaznacza Zbigniew 

Ciemny, prezes PKP Intercity Rem-

trak Sp. z o.o. 

Nowe hale i specjalistyczne 

warsztaty 
      Rozpoczynająca się kolejna 
inwestycja w Idzikowicach dla PKP 

Intercity Remtrak obejmuje budowę 
dwóch hal naprawczych. W jednej 
będą wykonywane naprawy zesta-
wów kołowych i wózków, druga 
natomiast będzie przeznaczona do 
realizacji napraw lokomotyw i wa-

gonów. Ponadto w ramach zadania 
inwestycyjnego powstaną dodatko-

we budynki i pomieszczenia: budy-

nek warsztatowo-socjalno-

administracyjno-diagnostyczny, 

akumulatorownia, portiernia, maga-

zyny na podzespoły, części, mate-
riały, gazy techniczne, oleje i sma-
ry. 

      Zostanie też przebudowana i 
rozbudowana zewnętrzna i we-
wnętrzna infrastruktura techniczna 
oraz istniejący układ torowy. 
      W ciągu 14 dni od zawarcia 
umowy nastąpi przekazanie placu 
budowy. Realizacja zadania zajmie 

19 miesięcy. Zakończenie prac za-
planowane jest na styczeń 2021 r. 
      Dzięki inwestycji PKP Intercity 
będzie w coraz mniejszym stopniu 
uzależnione od podmiotów ze-
wnętrznych, co pozwoli szybko, 
elastycznie, a także efektywnie 
kosztowo reagować na bieżące po-
trzeby taborowe. Przełoży się to 
bezpośrednio na sprawną obsługę 
stale rosnącej liczby pasażerów 
przewoźnika. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      13 września 2019 r., w obecno-
ści ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, zainaugurowana zo-

stała budowa dwóch odcinków 
drogi ekspresowej S7 na północy 
Mazowsza pomiędzy Strzegowem 
a Płońskiem, o łącznej długości 
35,7 km. Tym samym rozpoczęto 
rozbudowę do standardu trasy 
szybkiego ruchu ostatniego jedno-

jezdniowego odcinka drogi krajo-

wej nr 7 pomiędzy Warszawą a 
Trójmiastem. 
      Rząd Prawa i Sprawiedliwości 

konsekwentnie realizuję obietnicę 
dokończenia budowy sieci auto-
strad i dróg ekspresowych. Dziś 
robimy kolejny krok w kierunku 

ukończenia budowy jednego z naj-
ważniejszych szlaków drogowych 
w Polsce, łączącego Małopolskę z 
Warszawą i Pomorzem Gdańskim. 
Jednocześnie likwidujemy też 
ostatni jednojezdniowy odcinek 

drogi krajowej nr 7 pomiędzy War-
szawą a Trójmiastem - powiedział 
minister Andrzej Adamczyk.  

      Rozpoczęta inwestycja obejmu-
je dwa fragmenty drogi ekspreso-

wej S7, Strzegowo - Pieńki o dłu-
gości 22 km i Pieńki - Płońsk o 
długości 13,7 km. Wykonawcą 
obydwu odcinków jest konsorcjum 
firm STRABAG Sp. z o.o. i STRA-

BAG Infrastruktura Południe Sp. z 
o.o. Koszt realizacji dłuższego z 
nich wyniesie 516,2 mln zł, a od-
cinka położnego bliżej Płońska 
311,7 mln zł. 
      W ramach inwestycji na obu 

fragmentach powstanie dwujez-

dniowa droga ekspresowa z dwoma 

pasami ruchu w każdym kierunku 
oraz pasami serwisowymi. Na-

 

Ruszyła budowa 

dwóch odcinków drogi S7 

na północnym Mazowszu 
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wierzchnia drogi zostanie wykona-

na z betonu cementowego i dosto-

sowana do ruchu ciężkiego z obcią-
żeniami nawierzchni rzędu 11,5 
tony na oś. 
      Łącznie na obydwu odcinkach 
drogi S7 przewidywana jest budo-

wa pięciu węzłów drogowych: 
Strzegowo Północ, Strzegowo Po-
łudnie, Glinojeck, Pieńki Rzewiń-
skie oraz Dłużniewo, a także 
dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: 
Ćwiklinek i Dłużniewo. Projekt 
przewiduje ponadto budowę 40 
obiektów inżynierskich oraz remont 

dróg dojazdowych. 
      Umowy na realizację obydwu 
odcinków w trybie projektuj i buduj 
zostały podpisane 12 stycznia 2018 
r., a pozwolenie na ich budowę 
uzyskano 30 sierpnia 2019 r. Oby-

dwa fragmenty trasy S7 powinny 

zostać udostępnione kierowcom w 
drugim kwartale 2021 r. Inwestycja 

jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. 

      Aktualnie na północnym Ma-
zowszu w realizacji są cztery od-

cinki drogi S7. Poza fragmentami, 

na których rozpoczęto prace bu-
dowlane, na wydanie decyzji ZRID 

oczekuje odcinek Napierki - Mława 
o długości około 14 km oraz liczą-
cy ponad 21 km odcinek Mława - 

Strzegowo. Pozwolenia na budowę 
dla obydwu fragmentów powinny 
zostać wydane jeszcze w 2019 r. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

S7 Strzegowo - Płońsk. 

Humor 
  

      Na koniec roku w prezencie 

pod choinkę w jednej z komend 
policji komendant otrzymał spe-
cjalną pulę pieniędzy na nagro-
dy dla policjantów. Czasy są 
trudne to i kasy nie była za wie-
le. Pozostała przede wszystkim 
szumna nazwa: nagrody dla po-

licjantów. Komendant więc zro-
bił naradę z księgową i wspól-
nie doszli do wniosku, że najle-
piej jak każdy nagrodzony poli-

cjant otrzyma bilet do teatru. A 

było akurat grane Wesele Wy-
spiańskiego. 
      Jak uradzili tak postąpili. 
Komendant oświadczył pod-
władnym, że w sobotę wszyscy 
przyjdą w galowych mundurach 
i wspólnie pojadą na Wesele 
Wyspiańskiego.  
      Policjanci posłusznie przy-
szli w galowych mundurach ale 

przytargali ze sobą ogromny 
wór pustych butelek. Zdziwiony 
komendant zapytał: W jakim 
celu te puste butelki? Odpo-

wiedź padła hurmem: Przecież 

na weselu trzeba bić szkło aby 
młodym szczęście sprzyjało.  
      Zirytowany komendant po-

wiedział: Wesele Wyspiańskie-
go to jest sztuka w teatrze. Jak 

to możliwe, że takiej podstawo-
wej rzeczy nie wiedzieliście? I 
wtedy dziwicie się, że śmieją się 
z policjantów?  
      Jeden odważniejszy z poli-
cjantów odpowiedział: Tak? To 
dlaczego jak w ubiegłym roku 
szliśmy na Jezioro łabędzie, to 
komendant przyszedł z wędką?  

 

*** 
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      Sanok to również miasto ro-
dzinne Zdzisława Beksińskiego, 
jednego z najbardziej oryginalnych 

polskich artystów XX wieku. Mu-
zeum Historyczne w Sanoku 

mieszczące się w renesansowym 
Zamku Królewskim zorganizowało 
stałą galerię jego prac. Autor dzieł 
uwidocznił w swoich dziełach wła-
sne emocje wywołane świadomo-
ścią kruchości życia ludzkiego. 
Ukazywał postacie ludzi cierpią-

cych, uwikłanych w różne drama-
tyczne sytuacje. Widać też fascyna-
cje  procesem destrukcji, zniszcze-

nia i zaniepokojenie przemijaniem 

czasu. Obrazy, rysunki i rzeźby 
przedstawiają wspomnienia prze-
żytych snów i wytworów wyobraź-
ni, które mają formy fantazyjne, 
nierealne, często drastyczne i intry-
gujące swoją tajemniczością. Zwo-
lenników jego twórczości zachwy-
cał szczególnie ”okres fantastycz-

ny”, który powstawał, gdy autor 
mieszkał w Sanoku. W później-
szych pracach Beksiński stosował 
fotomontaż, a także technikę zwaną 
dziś grafiką komputerową, przez 
stosowanie montażu fotograficzne-
go i modyfikację zdjęć. 
      Prace Zdzisława Beksińskiego 
pokazano na wystawach w kilku 

polskich miastach, między innymi 
w Warszawie i Wrocławiu, a naj-
większa z nich była wystawa w 

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WAKACJE W  BIESZCZADACH 

Fot. nr 6. 
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Fot. nr 7. 
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Biurze Wystaw Artystycznych w 

Poznaniu. Wiele galerii zagranicz-

nych przedstawiło obrazy Beksiń-
skiego, w tym galeria w Osace 

(Japonia). Publiczność oglądała je 
również w gmachu Parlamentu Eu-
ropejskiego (Bruksela) i  w Wied-

niu. 

      W innych salach muzeum moż-
na również obejrzeć kolekcje mili-
tarne, znaleziska archeologiczne z 

okolicznych terenów, wystawę ma-
larstwa współczesnego, wystawę 
ceramiki pokuckiej (największa w 
Polsce)  oraz bogatą wystawę sztuki 
sakralnej i cerkiewnej, liczącą oko-

ło 1200 eksponatów. Wszyskie wy-
stawy w tym muzeum  przez swoją 
różnorodność interesują wielu tury-
stów. 
      Muzeum Historyczne to budow-

la, o którą zadbała królowa Bona 
(XVI wiek) zlecając rozbudowę 
rezydencji królewskiej, będącą 

      Fotografie o numerach od 1 do 

7 pochodzą z wystawy o nazwie 
"Galeria Zdzisława Beksińskiego" 
eksponowanej w Muzeum Histo-

rycznym w Sanoku przy ulicy Zam-

kowej 2.  

      Wystawa jest zbiorem autor-

skim. Składa się z prac  zdepono-

wanych tam przez autora oraz prze-

kazanych muzeum w zapisie testa-

mentowym Beksińskiego, i liczy 
około 600 pozycji. 
 

      Dla bardziej zainteresowanych 

biografią i twórczością wyjątkowe-
go człowieka Zdzisława Beksiń-
skiego podajemy stronę interneto-
wą: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Zdzis%C5%82aw_Beksi%C5%

84ski  na której można przeczytać, 
cyt.: „Zdzisław Beksiński (ur. 24 

lutego 1929 w Sanoku[1], zm. 21 

lutego 2005 w Warszawie) – polski 

inżynier architekt, malarz, rzeź-
biarz, fotograf, rysownik i artysta 

posługujący się też grafiką kompu-
terową.  

      Rodzina Beksińskiego związana 
była z Sanokiem od kilku pokoleń. 
Pradziadek Zdzisława, Mateusz, 

jako pierwszy przybył do miasta i 
w latach 40. XIX wieku założył 
Zakłady Kotlarskie, które dały po-
czątek późniejszej fabryce wago-
nów i autobusów Autosan. Dziadek 

Władysław był architektem miej-
skim i autorem wielu projektów 
budynków i terenu miasta Sanoka. 
Łącznie pięć pokoleń Beksińskich 
od 2. połowy XIX wieku do końca 
lat 70. XX wieku zamieszkiwało w 
domu przy ulicy Jagiellońskiej w 
Sanoku[2]. Ojciec Zdzisława, Sta-

nisław (1887-1953), żołnierz armii 

Hallera i działacz TG „Sokół”[3], 
był inżynierem geometrą, mierni-

czym przysięgłym[4], pracował w 
wydziale budowlanym miejskiego 

magistratu. Matką Zdzisława była 
Stanisława, z d. Dworska[5] (ur. 

1899, córka Tadeusza[6], nauczy-

cielka[7], korepetytorka, tworzyła 
także rysunki i malowała akwarele
[8]). Zdzisław Beksiński był ich 
jedynym dzieckiem[9]. Jego rodzi-

cami chrzestnymi zostali kpt. Fran-

ciszek Orawiec i Helena Potocka z 

d. Dworska[10]. Siostrą jego matki 
była Maria, żona Stanisława Potoc-
kiego[11]. (…). 

    W 1947 roku ukończył klasę o 
profilu matematyczno-fizycznym i 

zdał egzamin dojrzałości w Liceum 

Ogólnokształcącym w Sanoku[13]
[14] (wykonał wówczas pamiątko-
we maturalne tableau[15]). Następ-
nie rozpoczął studia na Wydziale 

Architektury Politechniki Krakow-

skiej. W trakcie studiów, 30 kwiet-
nia 1951 roku, zawarł związek mał-
żeński z Zofią Heleną Stankiewicz 
(ur. 1928, absolwentka romanistyki

[16]) w Dynowie, jej rodzinnej 

miejscowości[1][5][17]. 31 maja 

1952 uzyskał tytuł inżyniera archi-

tekta i magistra nauk technicznych

[1][18][a].  

      Po ukończeniu studiów w 1952 
roku, zobowiązany ówczesnymi 
przepisami o nakazie pracy, nadal 

mieszkał w Krakowie, a później w 
Rzeszowie.  

      W 1955 roku, po kilku latach 

pracy w budownictwie na stanowi-

sku inspektora nadzoru na budo-

wach socjalizmu[19], powrócił 
wraz z żoną do Sanoka. (…) w 
1960 roku odrzucił propozycję sty-
pendium Muzeum Guggenheima w 

Nowym Jorku[24]. Należał do sek-
cji grafiki Związku Polskich Arty-
stów Plastyków Okręgu w Warsza-
wie[1]. Zdzisław Beksiński udzielał 
się charytatywnie, przekazując swo-
je obrazy na aukcje w szczytnych 

celach[1], m.in. na rzecz Towarzy-

stwa Pomocy im. św. Brata Alberta
[25]. Darował na rzecz miasta grunt 
przy ulicy Jana Kochanowskiego 2 

w dzielnicy Błonie, na którym po-

wstała nowa siedziba Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Grzegorza z Sa-

noka, później im. Władysława Bro-
niewskiego, wcześniej zlokalizowa-
na w budynku przy ulicy S. Konar-

skiego[26] (obecnie Gimnazjum Nr 

1 im. Grzegorza z Sanoka w Sano-

ku[27]).  

      Beksińscy zdecydowali się opu-
ścić Sanok latem 1977 roku, po 
decyzji władz miasta o rozbiórce 
rodzinnego domu Beksińskich przy 

ulicy Jagiellońskiej nad Potokiem 

Płowieckim. Twórca od 1976 orga-
nizował nowe miejsce pracy w 
Warszawie, a po roku wraz z żoną i 
synem przeniósł się do stolicy, do 
mieszkania typu M-5 w bloku przy 

ulicy Sonaty na Służewie i tam spę-
dził resztę życia[28]. (...)” 

 

      Na innych stronach interneto-

wych:  

 

http://www.muzeum.sanok.pl/pl/

wystawy-stale/galeria-zdzislawa-

beksinskiego 

 

http://beks.pl/beksinski-obrazy/?

gclid=EAIaIQobChMIgOr5t63S5A

IVktCyCh1VBgZuEAAYASAAEg

LKk_D_BwE 

 

https://pl.tripadvisor.com/

Attraction_Review-g735192-

d3746155-Reviews-

Galeria_Zdzislawa_Beksinskiego-

Sa-

nok_Subcarpathian_Province_Sout

hern_Poland.html 

 

można dowiedzieć się więcej o 
twórczości Zdzisława Beksińskie-
go. A w księgarni Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku można kupić 
albumy z malarstwem Beksińskie-
go. 

Red. 
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wcześniej siedzibą królowej Zofii – 

żony Władysława Jagiełły, a na-
stępnie służyła za schronienie kró-
lowej Izabeli – siostry króla Zyg-
munta Augusta. W tym zamku od-

było się też wesele króla Władysła-
wa Jagiełły, a był to dzień drugi 
maja 1417 roku.  

https://zamki.res.pl/sanok.php 

http://www.muzeum.sanok.pl/pl/

informacje/historia-zamku 

 

      Urlop na Podkarpaciu może 
być niezwykle udany, gdyż ma do 

zaoferowania sporo interesujących 
sposobów spędzania czasu. Biesz-
czady są atrakcyjne przez cały rok, 
ale najpiękniejsze są właśnie  jesie-
nią, gdy roślinność nabiera rozmai-
tych kolorów.  
      Miejsc noclegowych nie braku-

je. Można wybierać między cztero-
gwiazdkowym hotelem w Arłamo-
wie a domkami jednorodzinnymi 

lub ofertami gospodarstw agrotury-

stycznych. Godnym polecenia jest 

schronisko w Tarnawie Niżnej, 
udostępniające noclegi oraz wyży-

wienie. Ale największą zaletą tego 
obiektu jest możliwość, choćby 
przez okres pobytu, totalnego od-

poczynku „od cywilizacji”, gdyż 
jako położone poza zasięgiem sieci 
telefonii komórkowej pozwala od-
począć od elektrosmogu.  
      Liczne atuty regionu Podkar-

packiego i  Bieszczad sprawiają, że 
długo się o nich pamięta. 
 

E.Pietruch 

Paryż 

Francja 

       Minister Infrastruktury Andrzej 

Adamczyk zatwierdził do realizacji 
kolejnych 10 programów inwestycji 
i 3 aneksy do programów inwestycji 
dla zadań drogowych, których łącz-
ny koszt wynosi ponad 215 mln zł. 
Są to zadania związane z rozbudo-
wą odcinków dróg i wzmocnieniem 
ich nawierzchni do przenoszenia 

obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Nastą-
pi poprawa bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego przez prze-
budowę skrzyżowań, budowę chod-
ników, ciągów pieszo-rowerowych, 

sygnalizacji świetlnej, zatok auto-
busowych, a także budowę przepu-
stów i mostów na drogach krajo-
wych. 

      Zadania te będą realizowane w 
województwach: kujawsko-

pomorskim, lubuskim, łódzkim, 
małopolskim, świętokrzyskim, war-
mińsko-mazurskim, wielkopolskim 

i zachodniopomorskim. Dla części z 
nich rozpoczęły się już roboty bu-
dowlane. 

  

WOJEWÓDZTWO KUJAW-
SKO-POMORSKIE 

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w woj. kujawsko-

pomorskim na DK 62 na odcinku 

Kruszwica - Grodztwo ra-

mach  Programu Budowy Dróg 
Krajowych – Programu Likwida-

cji Miejsc Niebezpiecznych 

(aneks).  
      W ramach zadania zostanie wy-

budowany ciąg pieszo-rowerowy 

wzdłuż drogi krajowej nr 62 na 
odcinku o długości 2,861 km. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

      Rozbudowa DK 22 na odcin-

ku. Gorzów Wielkopolski – 

Strzelce Krajeńskie. 
      Celem inwestycji jest przywró-
cenie odcinka drogi krajowej nr 22 

o długości ponad 18 km do standar-
du drogi klasy GP, przez dostoso-

wanie nośności nawierzchni do 
ruchu o obciążeniu osi 115 kN. Za-
danie obejmuje poszerzenie jezdni 

poza terenem zabudowy, przebudo-

wę skrzyżowań, budowę mostu 
przez kanał Santoczna w miejsco-
wości Zdroisko, budowę chodników 
i dróg rowerowych oraz przebudo-
wę zatok autobusowych. 
      Okres realizacji: 2019-2023 

proces przygotowawczy; 2024-2026 

roboty budowlane. 

  

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w województwie 
łódzkim na DK 42 na odcin-
ku  Kolonia Lisowice – Draby w 

ramach Programu Budowy Dróg 
Krajowych – Programu Likwida-

cji Miejsc Niebezpiecznych 

(aneks). 
      Zadania obejmuje przebudowę 
chodnika o długości 775 m oraz 
zatoki autobusowej wraz z dojściem 
do niej. Ponadto m.in. zostaną od-
tworzone istniejące zjazdy oraz 
zainstalowane oświetlenie na przej-
ściu dla pieszych.  
Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOL-
SKIE 

      Budowa mostu na potoku w 

miejscowości Biertowice w ciągu 
DK 52. 
      W ramach zadania zostanie ro-

zebrany stary i wybudowany nowy 

most na drodze krajowej nr 52 wraz 

z przebudową sieci uzbrojenia tere-
nu. 

      Okres realizacji robót: 2020 - 

2022. 

  

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 52 w miejscowości Inwałd. 
      Zadanie obejmuje rozebranie 

starego i wybudowanie nowego 

przepustu na drodze krajowej nr 52 

wraz z przełożeniem sieci wodocią-
gowej znajdującej się w części 
przelotowej przepustu i przebudowę 
sieci uzbrojenia terenu. 

      Okres realizacji robót: 2020 - 

2022. 

  

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w województwie 
małopolskim na DK 7 w Myśleni-
cach (Zadanie 2) (aneks). 
      Zakres inwestycji obejmuje 

budowę węzła drogowego na skrzy-
żowaniu z drogą powiatową wraz z 
likwidacją sygnalizacji świetlnej i 
budowę pasów włączenia oraz wy-
łączenia wzdłuż drogi krajowej nr 
7. 

Okres realizacji robót: 2021 - 2022. 

 

Ponad 215 mln zł 
na zadania drogowe 

w 8 województwach 

https://zamki.res.pl/sanok.php
http://www.muzeum.sanok.pl/pl/informacje/historia-zamku
http://www.muzeum.sanok.pl/pl/informacje/historia-zamku
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTO-
KRZYSKIE 

      Budowa sygnalizacji świetlnej w 
ciągu DK 74 na dwóch skrzyżowa-
niach z DK 42 i DW 728 w miejsco-

wościach Ruda Maleniecka, Rado-
szyce. 
      W ramach zadania zostaną wybu-
dowane dwie sygnalizacje świetlne 
akomodacyjne acykliczne na dwóch 
skrzyżowaniach. 
      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

WOJEWÓDZTWO WIELKO-
POLSKIE 

      Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż DK 92 na odcin-
ku Słupca – Kowalewo Góry. 
      Celem inwestycji jest budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej o długości 
757 m wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą. W ramach zadania przebudo-
wane zostaną także zjazdy indywidu-
alne i publiczne, zlokalizowane 

wzdłuż drogi wraz z elementami od-
wodnienia. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO

-MAZURSKIE 

      Budowa przepustu w ciągu DK 
57 koło miejscowości Labuszewo. 
      W ramach zadania zostanie roze-

brany stary i wybudowany nowy prze-

pust na drodze krajowej nr 57. 

      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

      Budowa przepustu w ciągu DK 
16 koło miejscowości Tyrowo. 
      Zostanie rozebrany istniejący i 
wybudowany nowy przepust na dro-

dze krajowej nr 16. 

      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-
POMORSKIE 

      Budowa zatoki autobusowej w 

miejscowości Białe w ciągu DK 11. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 11 w miejscowości 
Białe wybudowana zostanie zatoka 
autobusowa. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Budowa zatoki autobusowej w 

miejscowości Przyjezierze w ciągu 
DK 20. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 20 w miejscowości 

Przyjezierze wybudowana zostanie 

zatoka autobusowa. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Budowa chodnika w miejscowo-

ści Sitno w ciągu DK 20. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 20 w miejscowości 
Sitno wybudowany zostanie chodnik. 

Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy również linki do stron inter-
netowych na których można poznać 
szczegółową informację o programach 
inwestycji zatwierdzonych ostatnio 

przez ministra infrastruktury Andrzej 

Adamczyk znajduje się na www MI:  
https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/150-mln-zl-na-zadania-

drogowe-w-6-wojewodztwach  

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

infrastruktura/262-mln-zl-na-zadania-

drogowe-w-8-wojewodztwach 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Mapa inwestycji drogowych. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/150-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-6-wojewodztwach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/150-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-6-wojewodztwach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/150-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-6-wojewodztwach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/262-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-8-wojewodztwach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/262-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-8-wojewodztwach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/262-mln-zl-na-zadania-drogowe-w-8-wojewodztwach
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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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      W sobotę 21 września 2019 
r.,  w Krakowie odbyły się Dni 
Transportu, organizowane przez 

Ministerstwo Infrastruktury wspól-
nie z podległymi instytucjami. To 
kolejna odsłona akcji, która została 

zainaugurowana 14 września 2019 
r. w Warszawie.  

  

      Na gości w Krakowie czekały 
atrakcje związane z transportem 
publicznym. W programie znalazły 
się m. in. warsztaty z programowa-

nia tras pociągów, pokazy Straży 
Ochrony Kolei, mini miasteczko 

kolejowe, miasteczko ruchu drogo-

wego, ekspozycja specjalistycznych 

pojazdów służb transportowych, 
wyścig modeli samochodów, symu-
lator wirtualnej rzeczywistości jaz-

 

Dni  Transportu w Krakowie 

  

      9 września 2019 r., w obecno-
ści  ministra infrastruktury Andrze-

ja Adamczyka oraz wiceministra 

infrastruktury Rafała Webera, zain-
augurowano budowę kolejnego 
odcinka trasy Via Carpatia w woje-

wództwie lubelskim, obwodnicy 
Janowa Lubelskiego.  

  

      Rząd dotrzymuje danego słowa 
i realizuje ambitne plany. Inwestu-

jemy w drogi ekspresowe na terenie 

całego naszego kraju. Z taką samą 
determinacją budujemy autostradę 
A1, co szlak Via Carpatia. Tak sa-

mo zależy nam na budowie drogi 
S3, co szlaku Via Baltica. Dzisiaj 

jesteśmy w Janowie Lubelskim. 
Obwodnica tego miasta będzie ele-
mentem międzynarodowego szlaku 
komunikacyjnego. To stworzy no-

we szanse rozwojowe dla Janowa 

Lubelskiego i całego województwa 
lubelskiego – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

  

      Wykonawcą obwodnicy Janowa 
Lubelskiego o długości około 7 km 
jest firma Mota Engil Central Euro-

pe. Wartość kontraktu, w ramach 
którego przewidywana jest budowa 
dwujezdniowej drogi ekspresowej o 

dwóch pasach ruchu w każdym 
kierunku, wynosi 148,5 mln zł. 
Zakończenie realizacji odcinka pla-
nowane jest na 2021 r. 

  

      Województwo lubelskie, po-
dobnie jak podlaskie i podkarpac-

kie, bardzo zyskuje dzięki ambit-
nym rządowym projektom. Mamy 
przekonanie, że dzięki inwestycjom 
w infrastrukturę zwiększy się atrak-
cyjność inwestycyjna tych terenów. 
Dzisiaj inaugurujemy budowę ko-
lejnego odcinka drogi ekspresowej 

S19. Za dwa lata tą drogą przeje-
dziemy na trasie od Lublina do 

Rzeszowa. Oznacza to także, że 
Rzeszów będzie połączony z War-
szawą siecią dróg ekspresowych – 

dodał wiceminister Rafał Weber.  
  

      Aktualnie w województwach 
lubelskim i podkarpackim realizo-

wanych jest w trybie projektuj i 

buduj blisko 130 km drogi S19 po-

między Lublinem i Sokołowem 
Małopolskim. Budowę podzielono 
na 12 odcinków, po sześć w oby-
dwu regionach. Umowy na ich rea-

lizację podpisano pomiędzy 30 paź-
dziernika 2017 r. a 21 grudnia 2018 

r.  

  

      Dla czterech odcinków trasy 
Via Carpatia na Lubelszczyźnie 
wydano już decyzje ZRID, kolejne 
dwie spodziewane są wkrótce. Od 
dziś na dwóch z nich toczą się już 
roboty budowlane, a prace na kolej-

nych rozpoczną się w najbliższym 
czasie. 

  

      Na terenie województwa pod-

karpackiego w procedowaniu są 
cztery wnioski o wydanie ZRID dla 

drogi S19, a dla dwóch odcinków 
tej trasy przygotowywana jest do-

kumentacja niezbędna do złożenia 
wniosku. Decyzja o pozwoleniu na 

budowę dla pierwszego z podkar-
packich odcinków szlaku Via Car-
patia spodziewana jest w paździer-
niku 2019 r. 

  

      Obecnie kierowcy jadący z Lu-
blina do Rzeszowa korzystają z 
około 10 km odcinka drogi S19 na 
obwodnicy Lublina oraz 19 km 

fragmentu tej trasy pomiędzy Soko-
łowem Małopolskim a skrzyżowa-
niem z autostradą A4 na węźle Rze-
szów Wschód. 
  

      Z pierwszych odcinków nowej 
drogi S19 miedzy Lublinem a So-

kołowem Małopolskim kierowcy 
powinni skorzystać w połowie 2021 
r., a z całej trasy miedzy oboma 
miastami w połowie 2022 r. W tym 
momencie bezpośrednie połączenie 
drogą ekspresową uzyskają też 
Rzeszów i Warszawa, a dzielącą je 
odległość będzie można pokonać w 
czasie poniżej 3 godzin. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W budowie kolejny odcinek 

szlaku Via Carpatia 
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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 

Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r.            czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 51                                  

dy autobusem i samochodem wy-

ścigowym oraz pomiary tempa re-
akcji i siły głosu. Dla dzieci przy-
gotowano wiele zabaw, warszta-

tów, konkursów i animacji z nagro-
dami oraz spotkanie z nosorożcem 
Rogatkiem - bohaterem kampanii 

Kolejowe ABC.  

  

      Uczestnicy będą mogli przeje-
chać się zabytkowym pociągiem na 
trasie Kraków Główny - Kraków 
Płaszów oraz zobaczyć wielką pa-
radę lokomotyw spalinowych i 

elektrycznych.  

  

      Nie zabrakło też wrażeń mu-
zycznych – na scenie na pl. Jana 

Nowaka Jeziorańskiego wystąpił 
m.in. Mateusz Ziółko z zespołem. 
      Wydarzenie odbyło się w trzech 
lokalizacjach:  

1/. W godzinach 13.00 – 19.00 na 

stacji Kraków Główny. 
2/. W godzinach 13.00-19.00 na 

stacji Kraków Płaszów. 
3/. W godzinach 13.00-21.30 na pl. 

Jana Nowaka Jeziorańskiego.   

  

      Udział w Dniach Transportu 
był bezpłatny.  
  

      Bardziej zainteresowani szcze-

gółowe informacje mogą otrzymac 
pod adresem www.dnitransportu.pl 

 oraz na Facebook.pl/

DzienTransportu 

  

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Ponad 4 miliony złotych trafi 
z Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości, na zakup nowo-

czesnego sprzętu do  Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w 

Kielcach. Nowe urządzenia po-
mogą w ratowaniu zdrowia i ży-
cia ofiar przestępstw. Umowę 

umożliwiającą sfinansowanie 
tych zakupów podpisali dziś  (16 
września 2019 r.) w Kielcach Mi-
nister Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro i dyrektor szpitala Bar-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Fundusz Sprawiedliwości 
wspiera szpital w Kielcach 

ratujący ofiary przestępstw 

http://www.dnitransportu.pl
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tosz Stemplewski. 

 

      Słuszne jest to, by pieniądze 
uzyskane od skazanych sprawców 
przestępstw trafiały tam, gdzie mo-
gą służyć ratowaniu zdrowia i życia 
osób pokrzywdzonych na skutek 
przestępstw, w tym wypadków dro-
gowych – podkreślił Zbigniew 
Ziobro.  

 

      W ramach trzech umów zawar-
tych z Funduszem szpital kupi m.in. 

nowoczesny ultrasonograf dla dzie-

ci, dwa ultrasonografy dla doro-

słych; pięć kardiomonitorów, które 
pozwalają na kontrolowanie funkcji 

życiowych pacjenta oraz dwa respi-

ratory. Te urządzenia pozwolą pla-
cówce na pełne zdiagnozowanie 
stanu osób pokrzywdzonych w wy-
niku przestępstwa, a to - dzięki 
szybkim, odpowiednim badaniom – 

umożliwia skuteczne leczenie. 
Ofiary przestępstw, które trafiają do 
szpitala w ciężkim stanie, potrzebu-
ją też często wspomagających od-
dychanie respiratorów, stąd o ich 
zakup wnioskował do Funduszu 
Sprawiedliwości szpital.  
 

      Zdecydowałem o rozszerzeniu 
formuły działalności Funduszu 
Sprawiedliwości właśnie po to, by 
taka pomoc dla placówek, a także 
służb ratujących życie i zdrowie 
pokrzywdzonych była możliwa – 

mówił Zbigniew Ziobro. 
 

Wsparcie dla szpitali 
 

      Minister przypomniał, że Fun-
dusz wspiera również ochotniczą 
straż pożarną, ponieważ w ponad 
60 proc. przypadków na miejscu 
wypadku drogowego jako pierwsza 

pojawia się OSP. Musi ona mieć 
profesjonalny sprzęt, by udzielić 
fachowej pomocy pokrzywdzonym. 

Dlatego Ministerstwo Sprawiedli-

wości przekazało już ponad 100 
mln zł na zakup odpowiedniego 
wyposażenia dla strażaków ochot-
ników.  
 

      Poszkodowani w wypadkach, 

będących wynikiem przestępstw, 
trafiają do szpitali, gdzie czasem 
brakuje nowoczesnego sprzętu, 

który znacznie zwiększa szanse 
przeżycia i powrotu do zdrowia. 
Najwięcej takich pacjentów w woj. 
świętokrzyskim trafia właśnie do 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach.  

      Ten wysokiej klasy sprzęt jest 
dla nas jak manna z nieba – stwier-

dził Marek Bogusławski, członek 
zarządu woj. świętokrzyskiego, 
dziękując ministerstwu za wsparcie. 
  

      Minister Zbigniew Ziobro przy-

pomniał, iż kielecka placówka nie 
jest pierwszym takim odbiorcą 
środków z Funduszu Solidarności. 
W lutym 2019 r. zawarto umowę na 
dofinansowanie nowej kliniki Bu-

dzik dla dorosłych w Warszawie. 
Na ten cel przeznaczono niemal 40 

mln złotych. Minister zapowiedział 
również, że także inne szpitale z 
woj. świętokrzyskiego mogą liczyć 
na wsparcie, a zainicjowany pro-

gram przekazywania środków obej-
mie w przyszłości wszystkie woje-
wództwa.  
 

Pomoc dla dzieci 
 

      Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach jest jednym z najwięk-
szych ośrodków medycznych w 
Polsce. Działa tu oddział ratunkowy 
i izba pediatryczna, gdzie często 
leczeni są pacjenci po poważnych 
urazach. To jedyna placówka w 
woj. świętokrzyskim, gdzie kom-
pleksowo udziela się pomocy ofia-
rom przemocy domowej i wypad-

ków komunikacyjnych, również 
tych masowych. Uzupełnienie wy-
posażenia szpitala pozwoli na 
przyjmowanie większej liczby po-
szkodowanych. Tu także leczone są 
najciężej poszkodowane dzieci – 

ofiary przestępstw. 
 

      Dzięki umowie zawartej w ra-
mach wsparcia udzielanego przez 

Fundusz Sprawiedliwości, szpital 
kupi i uruchomi bronchofiberoskop 

pediatryczny, przeznaczony do 

przeprowadzenia badań układu od-
dechowego poszkodowanych dzie-

ci. 

Nowoczesny sprzęt 
 

      Szpital będzie mógł ponadto 

kupić 32-rzędowy tomograf kom-
puterowy wraz z wyposażeniem 
oraz łóżka wykorzystywane pod-
czas ratowania zdrowia i życia ofiar 
przestępstw. Zakup nowoczesnego 
tomografu, który pozwala na szyb-
kie, bezbolesne dla chorych i niein-

wazyjne badania oraz stacji diagno-

stycznej i łóżek umożliwi precyzyj-
ną ocenę obrażeń oraz podniesienie 
komfortu leczenia pokrzywdzonych 

przestępstwem i rannych, zwłaszcza 
na skutek wypadków samochodo-
wych.  

 

      Do ustawowych zadań Fundu-
szu Sprawiedliwości należy udzie-
lanie pomocy poszkodowanym i 

wsparcie ich starań o powrót do 
normalnego życia. Ten cel będzie 
znakomicie realizowany w kielec-

kim szpitalu, gdzie ratunek od daw-

na znajdują tacy pokrzywdzeni.  
 

Spełniona misja 
 

      Co roku w Polsce około 200 
tys. osób pada ofiarą przestępstw. 
Znaczna część z nich to kobiety i 
dzieci. Państwo ma obowiązek nie-
sienia im pomocy. Obowiązek ten 
realizuje właśnie Fundusz Sprawie-
dliwości, do którego wpływają pie-
niądze zasądzone od sprawców 
przestępstw. Fundusz spełnia waż-
ne zadanie, bo większość ofiar 
przestępstw przez lata odczuwa 
skutki krzywdy i wymaga komplek-

sowej pomocy. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

HUMOR 
  

      Katechetka na lekcji reli-

gii zapytała: Kto to jest 
ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu 
i powiedział: Ksiądz to jest 
taki mężczyzna proszę pani, 
do którego wszyscy mówią 
ojcze, a tylko jego własne 
dzieci mówią wujek. 

*** 
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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 
 

 

       W Bednarach k/Poznania w 

dniach 19-22 września 2019 odbyła 
się już 21. Międzynarodowa Wysta-
wa Rolnicza zorganizowana przez  

Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i 
Urządzeń Rolniczych.  
      Wystawa dla zwiedzających 
czynna była codziennie od g.900 do 

1700. 

      Według katalogu otrzymanego 
w Biurze Prasowym Agro Show na 

wystawie było 562 stoiska oraz w 
specjalnych halach 42 stoiska. Ale 

w katalogu nie znaleźliśmy podsta-
wowej informacji aby odpowie-

dzieć na pytania: 1/. Jak duży ob-
szar przeznaczono na wystawę. 2/. 

Jak duży obszar przeznaczono na 
parkingi. 3/. Z ilu państw przyje-
chali wystawcy, itp. 

      Natomiast w Gazecie Targowej 

można przeczytać, cyt.: 
„Międzynarodowa Wystawa Rolni-
cza AGRO SHOW organizowana 

jest przez Polską Izbę gospodarczą 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 
1999 roku. (…). AGRO SHOW to 
największa plenerowa wystawa 
rolnicza w Europie. (…). Każdego 
roku na wystawie prezentuje się 
oko. 800 firm w szeroko pojętej 
branży rolniczej. (…).  Podczas 
AGRO SHOW każdego roku akre-
dytuje się ponad 100 dziennikarzy 
zainteresowanych branżą rolnicza.” 

      W tej samej Gazecie Targowej 

jest też podana informacja, że w 
ogólnej liczbie 800. wystawców 
jest 120 firm zagranicznych i całość 
ulokowana jest na 120 hektarach; a 

zwiedzających jest 140.000.  
 

      Na stoiskach można było zoba-
czyć cały przekrój produkcji rolni-
czej, byli: producenci nasion, na-

wozów,  środków ochrony roślin, 
był też sektor finansowy, i jeszcze 
wiele innych branż związanych z 
produkcją rolną. Można było zoba-
czyć najróżniejsze maszyny i urzą-
dzenia przeznaczone do pracy w 

rolnictwie. Można było również 
zobaczyć maszyny rolnicze podczas 
pracy. Oczywiście też na stoiskach 
wystawowych można było otrzy-
mać bardzo szeroką i dokładną in-
formację na temat prezentowanego 
sprzętu.  
      A spragnieni i głodni mogli 
zaspokoić swoje potrzeby na miej-

 

AGRO  SHOW 

Bednary 2019 
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Założyciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych pan Janusz Borkowski 
prezentuje opryskiwacz GOLIAT. 

Załozyciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych pan Janusz Borkowski 
prezentuje opryskiwacz HERKULES. 
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Sortownik do cebuli.  

Kombajn do zbierania cebuli. 
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Jeden z najwiekszych kombajnów.  

Widok ogólny. 



str. 58               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r. 

scu też na odpowiednich stoiskach. 
Kupić można było wszystko od 
najróżniejszych potraw mięsnych 
do szerokiej gamy produktów cu-
kierniczych. 

      Podczas wystawy odbywały się 
też finały ogólnopolskich konkur-
sów. A w hali seminaryjno-

bankietowej odbyły się różnotema-
tyczne wykłady. 
      A na polach pokazowych odbył 
się  pokaz maszyn - ROLNICTWO 

PRECYZYJNE: rozsiewacze nawo-

zów mineralnych i ciągniki, wypo-
sażone w rozwiązania techniczne 
oraz oprogramowanie, umożliwiają-
ce realizację zadań w systemie rol-
nictwa precyzyjnego i współpracę z 
maszynami zaprezentowały swoje 
możliwości.   
      Oczywiście zainteresowani mo-
gli wziąć udział w różnotematycz-
nych seminariach i konkursach. 

      Były też zorganizowane różno-
tematyczne debaty i wykłady doty-
czące modernizacji gospodarstw 
rolnych, i  otrzymania ewentualnej 

pomocy finansowej.  

      Bardzo dużym udogodnieniem 
był m.in. ruchomy bankomat 
(mobilny), różne punkty informa-
cyjne, bezpłatne linie meleksowe 
przy pomocy których można było 
przemieszczać się po ogromny tere-
nie wystawowym, dodatkowym 

atutem był bezpłatny parking i 
wstęp, a zainteresowani mogli 
otrzymać bezpłatnie katalog wysta-
wy i mapę AGRO SHOW 2019, itp. 

A dziennikarze w Biurze Prasowym 

Wystawy dodatkowo otrzymywali 

materiały prasowe. 
      Wystawa była doskonałym 
miejscem spotkań, wymiany poglą-
dów, rozszerzenia wiedzy, sprzyjała 
nawiązaniu kontaktów, umożliwiała 
wzbogacenia się o doświadczenia 
innych, itp. 

      Postanowiliśmy też sprawdzić 
na zasadzie sondy, czy na tak 

ogromnej i bardzo dobrze zorgani-

zowanej wystawie można nawiązy-
wać kontakty interpersonalne z pre-
zesami i właścicielami dużych firm. 
Niestety nasz test wypadł bardzo 
mizernie w stosunku do wystawia-

jących dużych firm. Nie udało nam 
się spotkać z prezesami dużych 
firm. W odpowiedzi najczęściej 
usłyszeliśmy na danym stoisku, że 
prezes nie miał czasu na przyjazd, 
bo miał inne ważne obowiązki. 
      No cóż, różnie można tłuma-
czyć brak obecności prezesa, ale nie 
można zaprzeczyć, że brak prezesa 
na tak ważnej i dużej międzynaro-
dowej wystawie świadczy o preze-
sie i danej firmie oraz szacunku do 

odwiedzających i potencjalnych 
kontrahentów. 
      Ale z przyjemnością informuje-
my, że nie wszyscy właściciele lek-
ceważąco podchodzą do tak ważnej 
międzynarodowej wystawy w której 
biorą udział produkty ich firm; i są 
również właściciele którzy bardzo 
poważnie traktują wystawy i kon-
takty interpersonalne, i dlatego na 

wystawie mieliśmy okazję spotkać 
się z założycielem bardzo wielkiej 
firmy znanej nie tylko w Polsce ale 

i za granicami Polski i Europy – z 

panem Januszem Borkowskim z 

Redecza Krukowego k/Włocławka. 
A mówimy o Kujawskiej Fabryce 
Maszyn Rolniczych KRUKO-

WIAK. Wśród bardzo bogatej róż-
norodności sprzętu rolniczego wy-
stawionego przez KFMR uwagę 
naszą zwróciły przede wszystkim 
trzy w pełni skomputeryzowane 
opryskiwacze: HEROS, GOLIAT, 

HERKULES. Heros w zależności 
od typu ma pojemność zbiornika od 
400 do 1900 litrów, rozstaw lanc od 
15 do 24 metrów i jest zawieszany 
na ciągniku. Natomiast Goliat 
ogromny i w zależności od typu ma 
pojemność zbiornika od 2500 do 
6000 litrów, rozstaw lanc od 18 do 
36 metrów, m.in. ma regulację roz-
stawu kół, hamulce pneumatyczne, 
amortyzacja pneumatyczna osi, 

skrętną oś, i jest doczepiany do cią-
gnika. HERKULES jest ogromnym 

samobieżnym opryskiwaczem z 
komfortową kabiną, z sześć cylin-
drowym silnikiem diesla z turbodo-

ładowaniem o mocy 230KM, całko-
wita wysokości maszyny 4,3m, 
wysokość robocza 1,8m z regulo-
wanym rozstawem kół, szybkość 
robocza 20km/h, szybkość transpor-
towa 40 km/h, pojemność zbiornika 
jest obliczona na pięć tysięcy litrów 
cieczy, lance długości roboczej 36 
metrów. Bardziej obrazowo można 
powiedzieć, jeżeli hektar pola byłby 
w kwadracie, to wystarczy trzy razy 

przejechać i jest opryskany cały 
hektar. A prace polowe można wy-
konywać na terenie pochyłym od 10 
do 20 proc. w zależności w którą 
stronę zamierzamy jechać opryski-
waczem. 

      Można jeszcze dodać, że poza 
indywidualnymi osobami w Agro 

Show udział brały też zorganizowa-
ne grupy, które przyjechały autobu-
sami; no i była ogromna ilość samo-
chodów osobowych. 
     A następna wystawa rolnicza w 
Bednarach planowana jest za rok.  

 

Na Agro Show Bednary 2019 był, 
rozmawiał, fotografował, pisał: 

R.Milewski 

 

PS. Niektóre dane pochodzą z 
otrzymanych materiałów dzienni-
karskich. 

  

 

Ciągnik na gumowych gąsienicach. 
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      Ministerstwo Sprawiedliwości 
zaskarżyło dziś (19 września 2019 
r.) decyzję sądu dyscyplinarnego 
Izby Adwokackiej w Warszawie o 

przywróceniu do zawodu  Roberta 

N. – adwokata, na którym ciążą 
prokuratorskie zarzuty związane z 
aferą reprywatyzacyjną.  W imieniu 

Ministra Sprawiedliwości zaskarże-
nie do Wyższego Sądu Dyscypli-
narnego Adwokatury skierował 
Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta.  

  

      Całemu środowisku zawodowe-
mu powinno zależeć na tym,  aby 

na czas trwania postępowania kar-
nego zawiesić adwokatowi możli-
wość wykonywania zawodu zaufa-
nia publicznego. Nie można do-
puszczać do stanu, w którym w 
odbiorze społecznym adwokat mo-
że łamać zasady, a środowisko za-

wodowe daje mu na to przyzwole-

nie –powiedział wiceminister Seba-
stian Kaleta.  

  

      Zaznaczył,  że tylko restrykcyj-
ne przestrzeganie reguł wynikają-
cych ze zbioru zasad etyki adwo-

kackiej i godności tego zawodu 
zapewni klientom pełne przekona-
nie, że ich pełnomocnik będzie wo-
bec nich lojalny i nie będzie kiero-
wał się wyłącznie ich interesem. 
Bez takiego przekonania, klient nie 

obdarzy adwokata zaufaniem i nie 

powierzy mu żadnej sprawy, ponie-
waż będzie się obawiał, że powie-
rzone informacje obrócą się prze-
ciwko niemu.  

  

      Pismo skierowane do Wyższego 
Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury 
przypomina, że zarówno karne jak i 
dyscyplinarne zarzuty, stawiane 

adwokatowi Robertowi N. należą 
do najcięższej kategorii przewinień 
dyscyplinarnych. Zawierają bo-
wiem jednocześnie znamiona prze-
stępstw umyślnych, niweczących 
publiczne zaufanie do profesji ad-

wokata.  

  

      Podkreślono również, że Sąd 
Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w 

Warszawie, uchylając zawieszenie 
w czynnościach zawodowych ad-
wokata Roberta N., nie zbadał aktu-
alnego toku postępowania karnego 
jak również zaniechał oceny zacho-
wania adwokata Roberta N. w trak-

cie posiedzeń Komisji Weryfikacyj-
nej.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Wiceminister Kaleta przeciw 

przywróceniu do zawodu adwokata 

oskarżonego w aferze reprywatyzacyjnej 

  

      Minister Infrastruktury Andrzej 

Adamczyk zatwierdził do realizacji 
8 programów inwestycji i 1 aneks 
do programów inwestycji dla zadań 
drogowych, których łączny koszt to 
ponad 190 mln zł. Są to zadania 
związane z rozbudową odcinków 
dróg, w tym budową obwodnic i 
wzmocnieniem ich nawierzchni do 

przenoszenia obciążeń o nacisku 
11,5 t/oś. Inwestycje te wpłyną na 
poprawę bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego przez prze-

budowę skrzyżowań, budowę chod-
ników, ciągów pieszo-rowerowych i 

sygnalizacji świetlnej, a także budo-
wę przepustów na drogach krajo-
wych. 

      Zadania te będą realizowane w 
województwach: pomorskim, war-
mińsko-mazurskim i zachodniopo-

morskim.  

Dla części z nich rozpoczęto już 
roboty budowlane. 

  

WOJEWÓDZTWO 

POMORSKIE 

  

      Poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego na DK 21 w woje-

wództwie  pomorskim w Ustce 
(aneks). 

      Zadanie obejmuje budowę sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 21 z ul. Boha-

terów Westerplatte i ul. Darłowską 
oraz dostosowanie istniejącej sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 21 z ul. Mary-

narki Polskiej i ul. Grunwaldzką w 

 

Kolejnych 9 inwestycji drogowych 

za ponad 190 mln zł 
skierowanych do realizacji 

Ciąg dalszy s.78 
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Blok z balkonami od strony ogródków 
i garaży z widokiem na pola uprawne. 

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

żą, piwnicą, strychem w nowym bloku mieszkalnym w strefie podmiejskiej Kętrzyna 
(Podławki); obok bloku można dokupić też bardzo tanio nowy murowany garaż. Jeden metr 

mieszkania w preferencyjnej cenie 1.999zł.  
Blok jest ocieplony, doprowadzony i rozprowadzony po mieszkaniach jest prąd elektryczny i wo-
da, pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, poza-
kładane są wewnętrzne drzwi w mieszkaniach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej 
i do piwnicy.  
 

 telefon :   606-559-313 

Strona frontowa od ulicy głównej. Przed blokiem jest zatoka przystanku 
autobusowego i przystanek sklepu mobilnego, oraz przystanek dla dzie-

ci szkolnych, przy szosie głównej jest również kaplica do nabożeństw  
w sali wiejskiej ok.150m, i nowy piękny plac zabaw dla dzieci ok.50m 
od bloku, a między salą wiejską i placem zabaw dla dzieci jest boisko 
do gry w siatkówkę. 
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      Po zakończeniu żniw i prac 
polowych nagminnie pojawia się w 
massmediach i w różnych wypo-
wiedziach słowo DOŻYNKI. A czy 
zastanawialiśmy się co to znaczy, 
skąd się wzięło?  
      Odpowiedź można znaleźć na 
stronie internetowej: https://

pl.wikipedia.org/wiki/Do%C5%

BCynki 

cyt.: „Dożynki, Święto Plonów, 

Wieńce – ludowe święto połączone 
z obrzędami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i prac polowych. 

W czasach przedchrześcijańskich – 

etniczne święto słowiańskie, przy-

padające w okresie równonocy je-
siennej (23 września)[1]. Współ-
cześnie obchodzone zwykle w jed-
ną z niedziel lub sobót sierpnia lub 
września po zakończeniu żniw[2].  

      Zwyczaj ten, praktykowany 

przez Słowian i plemiona bałtyckie, 
w różnych stronach Polski określa-
ny był jako wyżynki, obrzynki, wie-

niec, wieńcowe, okrężne. Na Śląsku 
opolskim nazywane żniwniok[3]. 

Obrzęd dożynek prawdopodobnie 
związany był pierwotnie z kultem 
roślin i drzew, potem z pierwotnym 
rolnictwem. Wraz z rozwojem go-

spodarki folwarczno-dworskiej w 

XVI wieku dożynki zagościły na 
dworach majątków ziemskich. 
Urządzano je dla żniwiarzy (służby 
folwarcznej i pracowników najem-
nych) w nagrodę za wykonaną pra-
cę przy żniwach i zebrane plony[4].  

      Obecnie dożynki są połącze-
niem dwóch staropolskich zwycza-
jów okrężnego oraz dożynek, które 
w przeszłości były osobnymi, bli-
sko sąsiadującymi świętami. Zyg-

munt Gloger w swojej Encyklopedii 

staropolskiej pisał, że okrężne i 
dożynki są różnymi zwyczajami: 
Okrężne, biesiada rolnicza w jesie-
ni po sprzątnięciu wszystkich zbio-
rów, czyli po „okrążeniu” pól, skąd 
i nazwa okrężnego powstała. 
Okrężne tem się różni od dożynków, 
że dożynki oznaczają dożęcie ozimi-

ny i przyniesienie wieńca gospoda-
rzowi z pola do domu. Okrężne zaś 
jest zabytkiem uczt jesiennych, zna-

nych w przeszłości wielu narodom, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

LUBRANIEC 

dożynki 2019 

Brama wejściowa. 
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Korowód Dożynkowy od czoła. 

Chleb dożynkowy. 
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Wieńce dożynkowe. 

Kolejne wieńce dożynkowe z poszczególnych sołectw. 
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Dalsza część korowodu dożynkowego. 

W korowodzie dożynkowym wieńce 
dożynkowe są najróżniejsze. 
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Przyjmowanie wieńców dożynkowych. 

Widownia i kolejne wieńce dożynkowe 
w kolejce do przekazania. 
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Wieńce dożynkowe przed sceną, a 
na scenie zespół Echo Lubrańca. 

Wieniec dożynkowy Gminnej Rady Kobiet Lubraniec. 
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Burmistrz i ksiądz przyjmują chleb dożynkowy. 

Burmistrz i ksiądz dzielą chleb dożynkowy. 
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Burmistrz częstuje obecnych 
chlebem dożynkowym. 

Ksiądz częstuje chlebem 
dożynkowym. 
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A w pobliżu jest rozdawana bardzo smaczna grochówka. 

Rozdawanie czarniny. 
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Koło Gospodyń Wiejskich z Czołowa 
ze smacznymi wyrobami. 

Panie z KGW Czołowo. 
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Płatne pieczywo nie wzbudza 
zainteresowania. 

Burmistrz Lubrańca w trakcie 
przemowy. 
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Wewesołe miasteczko nie 
wzbudza zainteresowania. 

Na scenie solistka. 
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Na scenie solista Zenobiusz Kurkiewicz. 

Na scenie solistka Sandra Wachowicz.  
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Różnorodność stoisk kupieckich jest duża, gorzej z klientami. 

Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwa 
też policja i straż pożarna. 
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Samochód strażacki w pełnej gotowości bojowej. 

Szczególny pojazd trójkołowy też 
wzbudza zainteresowanie. 
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Kandydat na posła Dariusz Alabrudziński z 
Włocławka mówi: Jutro może być lepsze. 

Odpocząć można też w cieniu. 



wyprawianych po sprzątnięciu z 
pola wszystkich plonów[5].” 

 

      A w jaki sposób święto plonów 
obecnie odbywa się w poszczegól-
nych regionach Polski? W zasadzie 

bardzo podobnie, aby nie powie-

dzieć, że w taki sam sposób. Przy-
kładowo, burmistrz Lubrańca Stani-
sław Budzyńki zaprosił nas na do-
żynki połączone ze świętem czarni-
ny. Była to ogromna impreza świet-
nie zorganizowana w Lubrańcu 
(Kujawy), a dokładniej mówiąc to 
w Zespole Szkół w Lubrańcu Mary-
sinie. Uroczystość rozpoczęła się 14 
września 2019 roku w sobotę o go-
dzinie 1330 w miejscowym kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej Szka-
plerznej w Lubrańcu; mszę świętą 
dziękczynną koncelebrował pro-
boszcz ks. kan. dr hab. Waldemar 

Karasiński. 
 

      Po przejściu ulicami Lubrańca 

korowodu dożynkowego i przyjęcia 
wieńców dożynkowych przez bur-
mistrza i księdza, rozpoczęła się 
prawdziwa impreza. Wśród różnych 
atrakcji trakcie święta plonów od-
był się również V Festiwal Kuchni 
Kujawskiej 2019 nazwany Święto 
Czarniny. I pyszna czarnina była 
rozdawana aż do wyczerpania zapa-
sów. 
 

      W pozostałych atrakcjach było 
w zasadzie wszystko, najróżniejsze 
stragany kupieckie, stoiska promo-

cyjne, stragany kół gospodyń wiej-
skich, różnych firm, itp. było nawet 
wesołe miasteczko. No i, była też 
specjalna kuchnia polowa z prze-

pyszną grochówką, też rozdawaną 
w prezencie. 

 

      A na scenie można było zoba-
czyć polityków różnych szczebli, 
których wystąpienia były przeplata-
ne częścią artystyczną w wykona-

niu poszczególnych zespołów i soli-
stów.  
      Oczywiście pierwszy wystąpił 
gospodarz całości, czyli burmistrz 
Lubrańca Stanisław Budzyński. 
Naszym zdaniem najważniejsze 
było właśnie wystąpienie gospoda-
rza całości burmistrza Lubrańca 
Stanisława Budzyńskiego. Bur-
mistrz Budzyński mówił bardzo 
wyraźnie, zrozumiale, transparent-
nie, tematycznie. Po uroczystym 

przywitaniu wszystkich, powiedział 
m.in., że teren obecnego Zespołu 
Szkół w Lubrańcu Marysinie 106 
lat temu Maria Grodzicka przezna-

czyła na szkołę dla gospodyń wiej-
skich. A później na tej ziemi w 
gminie Lubraniec w Sarnowie pod 

megalitami archeolodzy odkryli 

ślady orki (skiby), czyli ślady 
pierwszego rolnika na terenie Pol-

ski; a przyjmuje się, że było to 5,5 
tysiąca lat temu. 
      Burmistrz kontynuował – do-
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Służby czuwające nad bezpieczeństwem 
całości: ochroniarze i medycy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dożynki#cite_note-CITEREFGloger1902s._287,_hasło_''Okrężne''-5


żynki to czas dziękczynienia Stwór-
cy za plony. I właśnie dziś świętuje-
my zakończenie żniw, aby w ten 
sposób wyrazić szacunek i wdzięcz-
ność ludziom rolniczego trudu, pra-
cy wykonywanej na własny pożytek 
i pożytek innych.  
      Patrząc z radością na dożynko-
wy korowód, dziękuję za kultywo-
wanie tradycji stowarzyszeniom, 

kołom gospodyń, przedstawicielom 
sołectw. Dziękuję za piękne wieńce, 
chleb i owoce. 

      Przed kilkoma chwilami przeła-
maliśmy się właśnie tym chlebem 
symbolizującym tegoroczne plony. 
W imieniu całej gminnej społeczno-
ści czując radość i wdzięczność 
mówię DZIĘKUJEMY. Drodzy 
rolnicy jesteście bohaterami trudów 
ziemi, którą jak wiecie oszukać się 
nie da, trzeba pochylić się nad nią, 
trzeba ja dotknąć, ubrudzić nią ręce, 
jej produktami, doglądać ja i cze-
kać. (…). 
      Drodzy rolnicy, całe moje życie 
było i jest związane z Ziemią Ku-
jawską, 34 lata jestem z Wami by 
ratować Wasz dobytek. Zmienia się 
polska i kujawska wieś jej infra-
struktura, korzystamy z wielu pro-

gramów unijnych budując przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków, prze-
prowadzając modernizację szkół, 
budując nowe drogi, choćby z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
      Dziękujemy za to Rządowi Rze-
czypospolitej Polskiej, panu pre-

mierowi, panu wojewodzie, panu 

marszałkowi, panu staroście. (…). 
      Tegoroczny czas dla rolnika był 
wyjątkowo trudny, wczesna zimna 
wiosna i nagły wzrost temperatur i 
brak deszczu, spowodowało to 
ogromne straty w pozyskanych plo-

nach. Niestety, nie ma możliwości 
nadrobienia strat; przez bardzo dłu-
gi czas tania była trzoda chlewna. A 
teraz jest lepsza cena, ale już nastą-
piła likwidacja stad. Kolejna można 
powiedzieć plagą był afrykański 
pomór świń. (…). I w ten sposób 
wartość nabywcza pieniądza za 
płody rolne spada; w przeliczeniu 
na nawozy, środki ochrony roślin, 
itp. (…). 
      Dziękuję Borynom tej ziemi, 
rolnikom emerytom za cenne pora-

dy wynikające z doświadczenia. 
Dziękuję tym wszystkim rolnikom 
którzy dostosowali się do nowych 
warunków w dzisiejszym rolnic-
twie. Dziękuję tym wszystkim, któ-
rzy aby utrzymać swoje gospodar-

stwa poszli do pracy. Dziękuję tym 
rolnikom, którzy mimo kredytów 
wciąż walczą.  
      Podziękowań było bardzo dużo, 
były grupowe i indywidualne.  
      Burmistrz dodał też, że zgodnie 
z wielowiekowa tradycją dożynki i 
ciężkie prace polowe nie mogły 
obyć się bez czarniny i kaczki; to 
też dlatego dzisiaj obchodzimy rów-
nież święto czarniny. 
 

      Program dożynkowy był bardzo 
bogaty, a w części obrzędowej na 
scenie był m.in. zespół Echo Lu-
brańca. Ponadto w programie wy-
stępowali soliści z Klubu Młodego 
Piosenkarza, Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny MODRAKI. Był 
blok muzyczno-taneczny, a gwiazdą 
wieczoru Poparzeni Kawą Trzy. A 
później już była zabawa taneczna z 
zespołem Silver. Mówili, że do bia-
łego rana, ale tak długo nie byliśmy. 
 

Zaproszony był: 
dr Ryszard Milewski 

redaktor naczelny 

Wieści Światowe 

www.wiesciswiatowe.pl 
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Ustce. 

      Okres realizacji robót budowla-
nych: 2019 r. 

  

      Rozbudowa skrzyżowania w 
ciągu DK 22 w miejscowości 
Gnojewo wraz z budową ciągu 
pieszo-rowerowego na odcinku 

Gnojewo-Cisy. 
      W ramach zadania zostanie 

wybudowany lewoskręt na skrzy-
żowaniu w km 350+242, zostanie 
rozbudowane skrzyżowanie w km 
351+135, a także wybudowany 
ciąg pieszo-rowerowy na drodze 

krajowej nr 22. 

Okres realizacji: 2019-2021 proces 

przygotowawczy; 2022 – roboty 

budowlane. 

  

      Rozbudowa DK 22 na odcin-

ku Zblewo – Starogard Gdański. 
      Zadanie obejmuje dostosowa-

nie odcinka drogi krajowej nr 22 o 

długości 10,1 km do nośności 115 
kN/oś. W ramach rozbudowy zo-
staną wykonane działania z zakresu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takie jak: rozbudowa 8 

skrzyżowań, budowa ciągu pieszo-

rowerowego o długości 10,1 km, 
budowa i przebudowa oświetlenia 
oraz budowa 7 par zatok autobuso-

wych.  

      Zadanie stanowi część progra-
mu wzmocnienia drogi krajowej nr 

22 na całej długości przebiegającej 
przez województwo pomorskie. 
Realizacja inwestycji umożliwi 
przemieszczanie się pojazdów cię-
żarowych o nacisku 115 kN/oś z 
zachodniej części województwa do 
autostrady A1. 

      Okres realizacji: 2019-2021 

proces przygotowawczy, 2022-

Ciąg dalszy ze s.59 

 

Kolejnych 9 inwestycji drogowych 

za ponad 190 mln zł 
skierowanych do realizacji 

http://www.wiesciswiatowe.pl
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2023 – roboty budowlane. 

  

WOJEWÓDZTWO 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
  

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 16 koło miejscowości Fran-
ciszkowo. 
      Zadanie na odcinku drogi kra-

jowej nr 16 przewiduje rozebranie 

istniejącego i wybudowanie nowe-
go przepustu o dopuszczalnej no-

śności 115 kN/oś. 
      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 16 koło Mrągowa. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 16 zostanie roze-

brany istniejący i wybudowany 
nowy przepust o dopuszczalnej 

nośności 115 kN/oś. 
      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

      Budowa przepustu w ciągu 
DK 63 koło miejscowości Miłki. 
      W zakresie zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 63 zostanie roze-

brany istniejący i wybudowany 
nowy przepust o dopuszczalnej 

nośności 115 kN/oś. 
      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

WOJEWÓDZTWO ZACHOD-
NIOPOMORSKIE 

  

      Budowa obwodnicy Szczecin-

ka w ciągu DK 20. 
      W ramach zadania zostanie 

wybudowany nowy odcinek drogi 

krajowej nr 20 o długości 4,3 km, 
który stanie się obwodnicą Szcze-
cinka. Ponadto wykonane zostaną 
m.in.: skrzyżowania, węzeł i sys-
tem zarządzania ruchem. 
Okres realizacji robót: 2021-2025. 

  

      Budowa zatoki autobusowej 

w miejscowości Jeleń w ciągu DK 
20. 
      Zadanie na odcinku drogi kra-

jowej nr 20 w miejscowości Jeleń 
obejmuje budowę zatoki autobuso-
wej. 

      Okres realizacji robót: 2019 r. 
  

      Przebudowa przepustu w 

ciągu DK 20 w miejscowości 
Winniki. 
      W ramach zadania na odcinku 

drogi krajowej nr 20 zostaną roze-
brane stare, zniszczone głowice 
przepustu i wykonany nowy prze-

pust. Ponadto wybudowane zostaną 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (bariery, oznakowanie). 

      Okres realizacji robót: 2020 r. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Mapa inwestycji drogowych. 



 

      „Życie ma pierwszeństwo” – to 

hasło kampanii edukacyjnej skiero-
wanej do polskich kierowców. Jej 
celem jest szerzenie wiedzy na te-

mat zasad tworzenia korytarza ży-
cia. Organizatorem kampanii jest 

działająca przy Ministrze Infra-
struktury Krajowa Rada Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego.  
      Zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach jest jednym z priorytetów 
rządu. W tym celu podejmujemy 
odpowiednie działania legislacyjne. 
Wiemy, że musimy nieustannie 
kształtować odpowiednie postawy 
Polaków – a to jest możliwe dzięki 
takim kampaniom jak „Życie ma 
pierwszeństwo” – powiedział mini-
ster infrastruktury, przewodniczący 
KRBRD Andrzej Adamczyk.  

      „Życie ma pierwszeństwo” to 
nie tylko hasło kampanii. To przede 
wszystkim myśl, która powinna 
przyświecać każdemu polskiemu 
kierowcy:  co zrobić, by droga do 
celu była bezpieczna – zarówno dla 
nas samych, jak dla innych uczest-

ników ruchu.  
      Umiejętność tworzenia koryta-
rza życia jest w tym kontekście 
niezwykle ważna. Rocznie na pol-
skich drogach ma miejsce około 32 

tysiące wypadków[1]. Do każdego 
z nich muszą dojechać służby ratun-
kowe. Często na drodze straży po-
żarnej, pogotowia ratunkowego czy 
policji stają kierowcy, którzy nie 
wiedzą, jak prawidłowo  ustąpić 
służbom miejsca na drodze.   
      Często widzimy kierowców, 
którzy w ostatniej chwili nerwowo 
szukają sposobu, by zjechać do 
krawędzi jezdni. Byłoby to znacz-
nie prostsze, gdybyśmy za każdym 
razem, gdy stajemy na światłach lub 
w korku, zatrzymywali się właśnie 
przy tej krawędzi, a nie jak to ma-
my w zwyczaju – na środku pasa 
ruchu. O korytarzu życia powinni-
śmy pamiętać przez cały czas poru-
szania się po drodze – mówi Kon-
rad Romik, sekretarz Krajowej Ra-

dy Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego. 

      Właśnie dlatego Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
przygotowała kampanię społeczną, 
która ma za zadanie edukować kie-
rowców. Działanie to wpisuje się w 
inicjatywy dotyczące brd podejmo-
wane przez Ministerstwo Infra-

struktury.  

      Kluczowym elementem kampa-

nii jest interaktywny spot. W spocie 

pokazujemy, że nasze zachowanie 

za kierownicą ma realny wpływ na 
życie innych osób. Właśnie dlatego 
widz ma wolny wybór – to od niego 

zależy, jak skończy się pokazana 
historia. Wierzę, że dzięki temu 
poruszymy wyobraźnię kierowców 
i wpłyniemy na ich postawy. Każdy 
zaangażowany w realizację tej pro-
dukcji strażak czuł, że jest to wyjąt-
kowy projekt, o ogromnym znacze-

niu społecznym – dla strażaków jest 
to szczególnie ważne, bo zawsze 
chcemy dotrzeć do ofiar wypadków 
jak najszybciej, aby im pomóc - 

mówi Tomasz Tomala, szef Gabi-
netu Politycznego Ministra Infra-

struktury, strażak z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Batorskiej.  
      Poza spotem w ramach kampa-

nii prowadzone będą m.in. działania 
w Internecie, powstanie także stro-
na kampa-

nii  www.zyciemapierwszenstwo.pl. 

      Spot w pełnej wersji można 
obejrzeć na stronach 
www.krbrd.gov.pl oraz 

www.zyciemapierwszenstwo.pl.  

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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Życie ma pierwszeństwo 

edukujemy na rzecz korytarzy życia 

  

      Dodatkowe fundusze otrzyma 

14340 jednostek OSP z całego 
kraju. Pieniądze pozwolą im 
m.in. propagować zasady udzie-
lania pierwszej pomocy czy orga-

nizować przedsięwzięcia oświato-

wo-kulturalne i sportowe. - To 

ważne, że dzięki wsparciu z bu-
dżetu państwa strażacy-

ochotnicy zyskają więcej środ-
ków na swoją działalność, która 
moim zdaniem jest bardzo poży-
teczna i potrzebna – powiedział 

minister Mariusz Kamiński. 
Wczoraj (19 września 2019 r.) 
szef MSWiA zatwierdził podział 
środków, o które wnioskowały 
OSP. W tym roku do podziału 
przeznaczono łączną kwotę 82 
mln zł, które pochodziły z budże-

 

Ponad 14 tys. jednostek OSP 

otrzyma dodatkowe wsparcie 

z budżetu państwa 

http://www.zyciemapierwszenstwo/
http://www.krbrd.gov.pl/
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/


Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 81                                  

tu państwa. 
  

      Strażacy-ochotnicy mogli wnio-

skować o dodatkowe środki do 10 
września 2019 r. Wszystkie jed-
nostki OSP, które wnioskowały o 
dotacje i spełniły wymogi ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej, otrzy-
mały dofinansowanie na swoje za-
dania. Taka możliwość pojawiła się 
w tym roku po raz pierwszy – 

wszystko dzięki nowelizacji ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 
31 lipca 2019 r.  

  

      Rząd, doceniając dotychczaso-
wą działalność OSP, zdecydował, 
że zadania realizowane przez ochot-
nicze straże uzyskały rangę ustawo-
wą – zaznaczył minister Mariusz 
Kamiński. Dzięki nowelizacji, 
oprócz kwestii związanych m.in. z 
gaszeniem pożarów, do ustawy 
wpisano inne zadania realizowane 

dotychczas przez OSP: krzewienie 

sportu i kultury fizycznej, propago-

wanie wiedzy i umiejętności w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej, 

czy popularyzację zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Dzięki takim 
zmianom OSP mogą teraz otrzymy-
wać dodatkowe środki na swoją 
działalność. Wydatki na realizację 
tych zadań będą mogły pochodzić z 
budżetu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz 
środków przekazywanych przez 
jednostki organizacyjne, w szcze-

gólności stowarzyszenia, fundacje i 
instytucje ubezpieczeniowe.  

  

      Na Ochotnicze Straże Pożarne 
można liczyć nie tylko w czasie 
wypadków drogowych, wichur, czy 
ulewnych opadów deszczu. OSP 
doskonale integrują środowiska 
mieszkańców, budują aktywne spo-
łeczeństwo i organizują wydarzenia 
sportowe. Musimy wspierać je w 
tych działaniach – powiedział mini-
ster Mariusz Kamiński. W całym 
kraju w jednostkach OSP służy ok. 
500 tys. ochotników. Ponad 100 
tys. strażaków ochotników jest w 
gotowości do bezpośrednich dzia-
łań ratowniczych. Ponad 4400 jed-

nostek OSP i niemal 200 tys. ochot-

ników włączonych jest do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. W 2018 roku OSP w 
całej Polsce wyjeżdżały do różnych 
akcji ponad 140 tysięcy razy. 
Wspólnie z Państwową Strażą Po-
żarną ochotnicy współdziałali 109 
tysięcy razy. 
  

      Za wypłatę dodatkowego 
wsparcia dla OSP będzie odpowie-
dzialny Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Środki 
będą przelewane na rachunki ban-
kowe OSP, które zostały wskazane 
w umowach dotyczących dotacji. 
Wszystkie OSP otrzymujące dodat-
kowe wsparcie będą musiały spo-
rządzić sprawozdania, w których 
opiszą wykonanie dofinansowa-
nych zadań. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Dawne miejsce kaźni może stać 
się znakiem pamięci o tych, którzy 
byli tu torturowani przez komuni-

stów - mówił Minister Sprawiedli-
wości Prokurator Generalny Zbi-
gniew Ziobro o Zamku Lubomir-

skich, z którego wkrótce wyprowa-
dzi się Sąd Okręgowy. Podczas 
dzisiejszej (23 września 2019 r.)
konferencji prasowej w Rzeszowie 

podziękował za zaangażowanie w 
doprowadzenie do porozumienia w 

tej sprawie prezydentowi miasta 

Tadeuszowi Ferencowi i wicemini-

strowi sprawiedliwości Marcinowi 
Warchołowi, pochodzącemu z Pod-
karpacia i kandydującemu do parla-
mentu z tego regionu. 

      Rzeszów zachwyca tempem 
rozwoju. Zamek, który zostanie 
otwarty dla wszystkich obywateli, 

to symbol. Tak samo dzieje się 
teraz z wymiarem sprawiedliwości, 
który ma być otwarty dla wszyst-
kich Polaków – powiedział  Marcin 
Warchoł.  
      Poinformował, że już za kilka 
tygodni poznamy wartość inwesty-
cji – podadzą ją eksperci. – Sześciu 
ministrów sprawiedliwości nie po-
trafiło podjąć decyzji w sprawie 
nowej siedziby sądu. My to zrobili-
śmy. To się nazywa dobra zmiana – 

podkreślił. 
      Staraliśmy się o ten zamek 12 
lat. Dziękuję Panu Ministrowi za 
decyzję i szybkie tempo działania – 

powiedział prezydent Tadeusz Fe-
renc. 

Zamek znakiem pamięci 
      Minister Zbigniew Ziobro poin-

formował, że po tym, gdy miasto 
zaoferowało działkę, na której sta-

nie nowoczesny budynek dla rze-

szowskiego sądu, już rozpoczęły 
się na niej prace geologiczne.  
      Mam nadzieję, że przeznacze-
nie Zamku Lubomirskich na siedzi-

bę instytucji kultury pozwoli, by 
jego mury stanowiły znak pamięci 
o ludziach, dla których w latach 
komunizmu było to miejsce kaźni – 

powiedział Minister Sprawiedliwo-
ści.  
      Zaznaczył, że w Zamku Lubo-
mirskich torturowany był m.in. 
jego dziadek, szef kontrwywiadu 

AK okręgu przemyskiego i szef 
tamtejszego Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość. 
      9 września 2019 r. list intencyj-
ny w sprawie przeniesienia sądu do 
nowej siedziby, której budowę 
współfinansować będzie miasto 
Rzeszów, podpisali wiceminister 

 

Nowa siedziba dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

a Zamek Lubomirskich otwarty dla wszystkich 
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sprawiedliwości Marcin Warchoł, 
prezydent Rzeszowa Tadeusz Fe-

renc i przedstawiciele miejscowych 

sądów.  
Bodziec rozwoju regionu 

      Nowa siedziba Sądu Okręgowe-
go w Rzeszowie oznacza nie tylko 

nowoczesny, wygodny obiekt dla 

obywateli i pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, ale bodziec do 
rozwoju gospodarki całego regionu. 
A dzięki przeznaczeniu pięknego 

zamku na siedzibę instytucji kultu-
ralnych Podkarpacie nie będzie 
kojarzone głównie z zamkiem w 
Łańcucie, ale i z Zamkiem Lubo-
mirskich. To także przyczyni się do 
popularności regionu. W obiekcie 
ma powstać muzeum, teatr tańca, 
sale koncertowe. Miejsce to będzie 
tętnić życiem. 
      Gmach sądu powstanie nato-
miast na działce przy ulicy Doło-
wej, sąsiadującej z gmachem Sądu 

Rejonowego. Do budowy obiektu 

dołoży się miasto Rzeszów. Nowy 
budynek jest dla Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie niezbędny. Już dziś 
niektóre rozprawy muszą się odby-
wać w gmachu Sądu Rejonowego.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

      We wrześniu odbywa się bardzo 
dużo różnych imprez różnie nazy-
wanych, najczęściej mówimy o 
dożynkach, ale są też imprezy nazy-

wane inaczej, na przykład w Skier-
niewicach przyjęto nazwę Święto 
Kwiatów Owoców i Warzyw. No i, 
Skierniewice były w kwiatach, a 
było to 14 i 15 września 2019. A 

dzień wcześniej były zawody balo-
nowe.    

      Organizatorem 42. Święta 
Kwiatów Owoców i Warzyw był 
Instytut Sadownictwa w Skiernie-

wicach oraz Starostwo Powiatowe 

w Skierniewicach. Impreza odbyła 
się w centrum miasta, i w tym miej-
scu trzeba zaznaczyć, że w uroczy-
stościach brał udział prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Du-

da wraz z małżonką, no i, była też 
świąteczna parada, a w programie 
artystycznym; kabarety, piosenka-

rze, wesołe miasteczko czyli karu-
zele i wszystko co może ludzi zaba-

Ciąg dalszy ze s.1 

SKIERNIEWICE 

Święto Kwiatów 

Owoców i Warzyw 

Truskawki pana Tadzia wyglądają 
zachęcająco a smakują bajecznie; 
mówimy o starych odmianach.  
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Truskawki w rozkwicie. 

Truskawki na wysokim podłożu. 
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wić, to też było bardzo dużo zainte-
resowanych, czyli gości.  
      A ze strony internetowej: 

https://infoskierniewice.pl/swieto-

kwiatow-owocow-i-warzyw-2019-

program/  można dowiedzieć się, 
cyt,: „(…). Ogromne kolorowe ba-
lony, przeloty nad miastem czy 

wreszcie widowiskowe konkurencje 

sprawnościowe. W ramach 42. 
Skierniewickiego Święta Kwiatów, 
Owoców i Warzyw odbędzie się 
Fiesta Balonowa o Puchar Prezy-

denta Miasta Skierniewice. Balono-

we zawody będą towarzyszyły im-
prezie przez dwa świąteczne dni. Te 
wyjątkowe konstrukcje znane są od 
XVIII wieku. Zasada ich działania 
opiera się na wykorzystaniu siły 
nośnej, wynikającej z różnicy gę-
stości ogrzanego powietrza we-
wnątrz i chłodniejszego na zewnątrz 
balonu. (…). 
      Unikalna propozycja dla 

wszystkich amatorów i entuzjastów 
zdrowej kuchni. Od 2017 roku Fe-

stiwal Roślinożercy stanowi inte-
gralny element Święta. To dwu-
dniowy cykl warsztatów i pokazów 
kulinarnych przygotowywanych 

przez znanych w całym kraju ku-
charzy. Uczestnicy będą mieć nie-
powtarzalną okazję poznania pro-
stych, a zarazem wyjątkowych roz-
wiązań, które można wykorzystać 
na co dzień. Organizatorzy zapra-
szają w podróż po świecie smaków, 
od Ameryki po Azję. W tej wyjąt-
kowej strefie każdy znajdzie coś dla 
siebie – zarówno wegetarianie i 
weganie, jak i ci wszyscy, którzy 
pragną wzbogacić dania z mięsa i 
ryb o zupełnie nowe, zdrowe akcen-
ty.” 

 

      Normalną i oczywistą rzeczą 
jest, że dziennikarz szuka zawsze 
czegoś szczególnego, i na takiej 

właśnie zasadzie udało nam się zna-
leźć innowację w uprawie truska-
wek. Wydawałoby się, że w upra-
wie truskawek wszystko już zostało 
powiedziane; ale pan Tadeusz Poła-
tyński udowodnił, że można jeszcze 
coś wymyśleć i nawet opatentować 
swój wynalazek. Otóż, stoisko pana 
Połatyńskiego oznaczone numerem 
44 ustawione przy ul. Wita Stwosza 

zwróciło naszą uwagę m.in. wygodą 
przy zbiorze truskawek, bo przy 

zbiorze truskawek z zastosowaniem 

metody pana Połatyńskiego nie 
trzeba się pochylać, ponieważ tru-
skawki są odpowiednio podniesio-
ne, czyli podłoże z truskawkami jest 
na stosownej wysokości. Najlepiej 
to jednak zobaczyć na zdjęciach. I 
można tylko pogratulować panu 
Połatyńskiemu pomysłu. 
 

R.Milewski 

Na czym polega wysokie podłoże; to 
najlepiej jest zobaczyć bezpośrednio. 

https://infoskierniewice.pl/swieto-kwiatow-owocow-i-warzyw-2019-program/
https://infoskierniewice.pl/swieto-kwiatow-owocow-i-warzyw-2019-program/
https://infoskierniewice.pl/swieto-kwiatow-owocow-i-warzyw-2019-program/
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      Przedsięwzięcie prowadzone 
przez Krajową Agencję Poszano-
wania Energii, w ramach którego 
zostanie przeszkolonych 400 

ukraińskich audytorów energe-
tycznych, potrwa do końca 2020 
r. Jego realizacja ma się istotnie 
przyczynić do zmniejszenia emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery w 
polskim wschodnim pasie przy-

granicznym oraz na terytorium 

Ukrainy. 

      Krajowa Agencja Poszanowa-

nia Energii S.A. (KAPE) wspólnie 
z Fundacją Poszanowania Energii 
(FPE) zrealizuje na Ukrainie pro-

jekt szkoleniowy pn. E-ETAP – 

Energy Efficiency Training and 

Auditing Project. Jest on adresowa-

ny głównie do ukraińskich audyto-
rów energetycznych i ma na celu 
podniesienie ich kwalifikacji zawo-

dowych.  

      Potrzeba realizacji przedsię-
wzięcia, tj. wyszkolenia audytorów 
energetycznych na Ukrainie, wyni-

ka z ustanowienia na terenie tego 

kraju Funduszu Efektywności Ener-
getycznej (ang. Energy Efficiency 

Fund – EEF). Fundusz ten został 
powołany na podstawie ustawy 
parlamentu ukraińskiego w 2018 r. 
i jest zasilany z budżetu Ukrainy, a 
także ze środków finansowych Unii 
Europejskiej, Banku Światowego, 
w tym grupy IFC (ang. Internatio-

nal Finance Corporation) oraz Nie-

mieckiego Partnerstwa ds. Współ-
pracy Międzynarodowej, na które-
go aktywa składają się środki finan-
sowe Unii Europejskiej, Banku 

Światowego i Niemieckiej Agencji 
Współpracy Międzynarodowej 
(niem. Deutsche Gesellschaft fur 

Inetrnationale Zusammenarbeit 

GmbH – GIZ). Zarządzanie Fundu-
szem Efektywności Energetycznej 
będzie się odbywać przy udziale 
Komisji Europejskiej.  

      Fundusz Efektywności Energe-

tycznej zamierza wspierać finanso-
wo stowarzyszenia właścicieli do-
mów wolnostojących (ang. Home 

Owners Association – HOA) na 

Ukrainie, w ich inicjatywie na 

rzecz poprawy efektywności ener-
getycznej mieszkalnych budynków 
wielorodzinnych. Kluczowymi 

wymaganiami koniecznymi do 

otrzymania środków są m.in.: do-
stępność wysokiej jakości audytu 
energetycznego umożliwiającego 
renowację budynku, przygotowanie 
audytu przez wykwalifikowanego 

audytora energetycznego oraz 

przedłożenie świadectwa charakte-
rystyki energetycznej budynku za-

równo przed rozpoczęciem prac 
remontowych, jak i po ich zakoń-
czeniu.  

      Niezbędnym elementem całego 
procesu są dobrze przygotowani i 
kompetentni doradcy energetyczni. 

W chwili obecnej na Ukrainie ich 

grupa jest zbyt mała w stosunku do 
potrzeb. Dzięki dofinansowaniu 
przedsięwzięcia przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej ich liczba ma 

wzrosnąć o 400 osób. 
      Krajowa Agencja Poszanowa-

nia Energii i Fundacja Poszanowa-

nia Energii posiadają duże do-
świadczenie w prowadzeniu szko-
leń o podobnym charakterze. W 
latach 90-tych – przy udziale tych 

organizacji oraz Danii – został zbu-
dowany sprawnie funkcjonujący 
system auditingu energetycznego w 

naszym kraju.  

      Krajowa Agencja Poszanowa-

nia Energii poprzez realizację pro-
gramu E-ETAP, będzie miała moż-
liwość korzystania z zasobów wie-
loletnich doświadczeń i efektów 
polskiej transformacji energetycz-

nej, która jest nadal efektywnie 
prowadzona. Warto również dodać, 
że Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz 16 wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizują projekt pn. Ogól-
nopolski system wsparcia dorad-

czego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsię-
biorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE, w ramach 

działalności Projektu Doradztwa 
Energetycznego. Stworzenie przez 

Polskę systemowego rozwiązania w 
zakresie wyszkolenia audytorów 
energetycznych na Ukrainie będzie 
miało znaczenie zarówno dla Pol-
ski, jak i dla Ukrainy, nie tylko w 

zakresie potencjalnej współpracy 
gospodarczej, ale także w wymia-
rze środowiskowym. 
      Realizacja projektu E-ETAP 

będzie podzielona na dwa etapy. W 
ramach pierwszego z nich w Polsce 

zostanie przeszkolonych 60 audyto-

rów energetycznych z Ukrainy, 
rekrutowanych przy wsparciu 

utworzonego przez Krajową Agen-
cję Poszanowania Energii sekreta-
riatu na Ukrainie. W celu uzyskania 

certyfikacji, wyszkoleni audytorzy 

będą zobowiązani do przeprowa-
dzenia 60 audytów energetycznych 
w wybranych budynkach wieloro-

dzinnych na terenie Ukrainy. Eks-

perci Krajowej Agencji Poszano-

wania Energii i Fundacji Poszano-

wania Energii zapewnią wsparcie i 
nadzór merytoryczny całego przed-
sięwzięcia. Po ukończeniu szkole-
nia audytorzy będą posiadali wie-
dzę teoretyczną i praktyczną nie 
tylko w zakresie przeprowadzania/

wykonywania audytów energetycz-
nych odpowiedniej jakości, ale 
również kwalifikacje umożliwiają-
ce im szkolenia przyszłych audyto-
rów na Ukrainie. W ramach drugie-
go etapu planowane jest wyszkole-

nie 340 audytorów ukraińskich, 
którzy po przejściu procesu weryfi-
kacji uzupełnią listę niezależnych 
wykwalifikowanych audytorów, 
przygotowanych do przeprowadza-

nia/wykonywania wysokiej jakości 

 

NFOŚiGW przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji 
na wyszkolenie 

400 audytorów energetycznych na Ukrainie 
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audytów na potrzeby Funduszu 
Efektywności Energetycznej. Reali-
zacja przedsięwzięcia będzie obej-
mowała współpracę z ukraińskimi i 
międzynarodowymi organizacjami, 
działającymi na Ukrainie w zakre-
sie efektywności energetycznej. 
      Całość zadania oprócz korzyści 
gospodarczych przyniesie także 
zyski środowiskowe, m.in. na tere-
nach przygranicznych wschodniej 

Polski, skutkując poprawą jakości 
powietrza (zmniejszenie emisji 

pyłów i zanieczyszczeń gazowych z 
tzw. niskiej emisji, redukcja emisji 

CO2 do atmosfery). 

      Inicjatywa została pozytywnie 
zaopiniowana przez Ministra Spraw 

Zagranicznych oraz Ministra Śro-
dowiska, który wyraził zgodę na jej 
wsparcie przez NFOŚiGW 
(dofinansowanie nastąpiło w ra-
mach programu priorytetowego pn. 

E-ETAP – Energy Efficiency Trai-

ning and Auditing Project). Umowa 

dotacji projektu na kwotę 1 939 263 

zł została zawarta 6 września 2019 
r. w Warszawie w NFOŚiGW. Pod-
pisali ją: Wiceprezes NFOŚiGW 
Marek Ryszka oraz Prezes Krajo-

wej Agencji Poszanowania Energii 

Zbigniew Szpak i Prokurent, Dy-

rektor Zarządzający Karolina Loth-

Babut. 

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa 

  

      W drugiej połowie września 
2019 study tour dla grupy dzienni-

karzy z całej Polski zorganizował 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie.  Wyjazd studyjny dla 

dziennikarzy dotyczył projektów 
wspieranych przez NFOŚiGW w 
ramach programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ) 
2014-2020. 

      Ale wpierw kilka słów na temat 
NFOŚiGW. Otóż, Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej jest instytucją wyjąt-
kową w swoim rodzaju, można też 
powiedzieć, że nawet w skali Euro-
py i świata, bo funkcjonuje jako 
instytucja publiczna (państwowa 
osoba prawna) i jest liderem syste-

mu finansowania ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej – oczywi-

ście tylko w Polsce.  
      NFOŚiGW (utworzony podczas 
transformacji ustrojowej w 1989 r.) 

od 30. lat poprzez dotacje, pożyczki 
i inne instrumenty finansowe wspie-

ra ekorozwój Polski, dysponując w 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Study Tour 2019 

Konferencja prasowa w Warszawie, pierwszy 

od prawej: Dominik Bąk zastępca prezesa 
zarządu NFOŚiGW. 
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Konferencja prasowa w Toruniu z Michałem 
Zaleskim prezydentem Miasta Toruń. 

Konferencja prasowa w Bydgoszczy z Piotrem Kurek 

kierownikiem Biura promocji i Komunikacji Społecz-
nej  Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 
Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  W Bydgoszczy. 
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Piotr Kurek prezentuje podgląd 
do paleniska kotła spalarni. 

KOCIOŁ SPALARNI. 
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Tablice informacyjne przy poszczególnych 
procesach technologicznych. 

Fragment Międzygminnego 
Kompleksu Unieszkodli-

wiania Odpadów ProNatura 
Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 
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Centralna dyspozytornia Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy. 

Centralna dyspozytornia Międzygminnego 
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 
ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy z bezpo-

średnią obserwacją odpadów. 
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Kolejna tablica informacyjna. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w gm. Koronowo. 
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Wejście główne do dyrekcji Parku Narodo-
wego Bory Tucholskie w Charzykowy. 

Konferencja prasowa z Januszem 

Kochanowskim dyrektorem Parku 

Narodowego Bory Tucholskie w 

Charzykowy.   
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Plenerowa konferencja prasowa w punkcie wido-

kowym na jezioro Charzykowskie z Andrzejem 

Ciężki zastępcą dyrektora Parku Narodowego Bory 
Tucholskie w Charzykowy (trzeci od prawej). 

Tablice informacyjne w 

Parku Narodowym Bory 

Tucholskie w Charzykowy. 
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Przejście pod jezdnią dla płazów. 

Przejście dla płazów widoczne 
od strony jezdni. 
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Prezentacja  koncertu, czyli głosów 
poszczególnych mieszkańców Borów 
Tucholskich. 

Prezentacja przy pomocy 

filmu, życia mieszkańców 
Borów Tucholskich. 
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Plenerowa konferencja prasowa 

w Zagrodzie Pokazowej Zwie-

rząt Chociński Młyn. 

w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt 
Chociński Młyn pracujemy w taki 
sposób jak przed wiekami. 
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Zielononóżki w zagrodzie pokazowej. 

Odrestaurowany budynek gospodarski. 
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tym zakresie największym poten-
cjałem finansowym – ze środków 
własnych i zagranicznych.  
      Wsparcie finansowe udzielone 

przez NFOŚiGW dla przedsięwzięć 
proekologicznych w latach 1989-

2017 wyniosło ogółem aż 87 mld 

zł, z czego 47 mld zł stanowiły 
środki własne, a pozostałą kwotę – 

środki zagraniczne, głównie z Unii 
Europejskiej. Łącznie podpisano w 
tym okresie ponad 30 tys. umów z 

beneficjentami.  

      NFOŚiGW, dbając o zrówno-
ważony rozwój Polski, finansuje 
największe, najważniejsze, także 
najbardziej innowacyjne, przedsię-
wzięcia proekologiczne w kraju, w 
tym niezwykle ważne dla państwa i 
jego mieszkańców projekty i inwe-
stycje w obszarze poprawy jakości 
życia w ośrodkach miejskich.  
      Natomiast program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowiska (POIiŚ) 
2014-2020, że prawie 900 mln zł z 
Funduszu Spójności przeznaczył 

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na 

155 przedsięwzięć poprawiających 
jakość środowiska miejskiego. 
      Głównym celem działania 
POIiŚ 2014-2020 jest zahamowanie 

spadku powierzchni terenów zieleni 
w miastach, czyli poprawa jakości 
środowiska miejskiego. Zamierzony 
efekt jest możliwy dzięki zwiększe-
niu powierzchni terenów zieleni w 
miastach, powstałych poprzez re-
kultywację terenów zdegradowa-
nych działalnością człowieka i re-
mediację terenów zanieczyszczo-
nych. Koncentracja ludności na 
obszarach miejskich sprawia, że 
kwestie ochrony środowiska są w 
ich przypadku szczególnie ważne. 
Tym bardziej, że mają kluczowe 
znaczenie także dla zdrowia ludz-
kiego. Do zagrożeń z jakimi bory-
kają się mieszkańcy obszarów zur-
banizowanych, zalicza się występo-
wanie obszarów zdegradowanych 
oraz niewystarczający udział obsza-

rów zieleni w ogólnej powierzchni 
miast. 

      W ramach działania programu 
wyszczególnione zostały trzy typy 
projektów: 
1/. Wsparcie dla zanieczyszczonych 

lub zdegradowanych terenów. 
2/. Rozwój terenów zieleni w mia-
stach i ich obszarach funkcjonal-

nych. 

3/. Inwentaryzacja terenów zdegra-
dowanych i terenów zanieczyszczo-
nych. 

      W ramach realizacji POIiŚ 2014
-2020 zawarto projekty dotyczące 
155 umów na łącznej powierzchni 
1 800 ha objętych działaniem pro-
gramu to: 176 ha zrekultywowa-

nych gruntów oraz prawie 710 ha 
dodatkowego obszaru czynnego 

biologicznie. 

      I właśnie wyjazd studyjny doty-
czył obejrzenia kilku projektów 
zrealizowanych przy wsparciu pro-

gramu POIiŚ 2014-2020. Pierw-

szym miejscem był tzw. Ogród mu-

Budynek główny Centrum Edukacji Przyrodniczej 
PNBT w Chocińskim Młynie. 
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zyków w Toruniu zlokalizowanych 
przy ulicy Chopina, Bydgoskiej i 

Al. 500-lecia. 

      Beneficjentem było Miasto To-
ruń. Całkowity koszty projektu to 1 
049 157,15 zł, kwalifikowany – 770 

115,03 zł, dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej (UE) 654 
597,78 zł . Umowę zawarto 
17.12.2017 r. a realizacja projektu 

nastąpiła w czasie od 01.01.2017 r. 
do 31.03.2018 r. 

      Celem i zakresem projektu był 
remont i przebudowa zabytkowego 

zieleńca przy zbiegu ulic Chopina, 
Bydgoskiej i Al. 500-lecia w Toru-

niu. Po rewitalizacji zabytkowego 

założenia ogrodowego plac zapro-
jektowano jako miejsce organizacji 

plenerowych wydarzeń artystycz-
nych oraz rekreacji w otoczeniu 

zieleni dla mieszkańców Torunia. 
Teren jest częścią historycznego 
układu urbanistycznego Bydgoskie-
go Przedmieścia i Rybaków; strefa 
buforowa obszaru wpisanego na 

Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turowego i Przyrodniczego UNE-

SCO.  

      Kolejnym miejscem było zwie-
dzenie zwiedzanie Międzygminne-
go Kompleksu Unieszkodliwiania 

Odpadów 

ProNatura sp. z o.o., czyli instalacje 

termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych w taki sposób, że 
pozyskuje się jednocześnie energię 
elektryczną oraz cieplną dla miesz-
kańców, oraz kompost.  
      W skład materiału poddawane-
go kompostowaniu wchodzą: liście, 
trawa, rozdrobnione gałęzie, pozo-
stałości roślinne, odpady powstają-
ce w wyniku pielęgnacji i uprawia-
nia publicznych i prywatnych tere-

nów zieleni, odpady pochodzenia 
roślinnego z targowisk, parków, 
zieleńców miejskich i ogrodów. 
      Produktem powstającym w 
Kompostowni Kontenerowej Odpa-

dów Ulegających Biodegradacji jest 
nawóz organiczny PRONATURAL, 

który decyzją Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dn. 30 stycz-

nia 2017 r. otrzymał pozwolenie na 
wprowadzenie do obrotu. 

      Celem pełniejszego obrazu na-
leży jeszcze dodać, że ilość prze-
tworzonych odpadów w procesie 
R3 w 2018 roku to 3 999,00 Mg. A 

ilość wyprodukowanego nawozu w 
2018 roku to 1 655,00 Mg. 

      Zakład Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Komunalnych 
(ZTPOK) dla Bydgosko – Toruń-
skiego Obszaru Metropolitalnego” 
współfinansowany był z Programu 
Infrastruktura i Środowisko ze środ-
ków Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej. 

      Dla bardziej zainteresowanych 

można jeszcze dodać, że na inwe-
stycję przeznaczono środki własne 
w wysokości 7 215 174,70 zł; po-
życzkę preferencyjną z NFOŚiGW 
w wysokości 163 350 000,00 zł; i 
dotację z Funduszu Spójności (FS) 
w wysokości 255 773 152,83 zł; 

Tablica informacyjna. 



czyli razem netto: 426 338 327,53 

zł. 
      Kolejnym punktem programu 
Study Tour 2019 było zwiedzanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) w 
Morzewcu, gmina Koronowo, któ-
rego realizacja nastąpiła w ramach 
działania 2.2 POIiŚ 2014-2020. 

      No i, jako ostatni punkt progra-

mu wyjazdu studyjnego dla dzien-

nikarzy była wizyta w siedzibie i na 
terenach Parku Narodowego Borów 
Tucholskich (PNBT), ul. Długa 33, 
oraz prezentacja i zwiedzanie 

obiektów PNBT, w tym: punktu 
widokowego, wybranej ścieżki edu-
kacyjnej, Centrum Edukacji Przy-

rodniczej oraz zagrody pokazowej 

zwierząt zrealizowanej z dwóch 
projektów w ramach działania 2.4 
POIiŚ 2014-2020 oraz jednego pro-

jektu ze środków NFOŚiGW. 
      Scenariusz spotkania był bardzo 
sympatyczny i rozpoczął się przy-
witaniem uczestników Study Tour 

przez Dyrektora Parku Janusza Ko-

chanowskiego w siedzibie PNBT w 

Charzykowy. Dyrektor dokonał 
przy pomocy filmu prezentacji 

Centrum Edukacji Przyrodniczej 

Parku Narodowego „Bory Tuchol-
skie”, zapoznał nas z historią po-
wstania, funkcjonowaniem, plana-

mi na przyszłość. Dyrektor powie-
dział m.in., że PNBT –to obszar 

dzikości w Borach Tucholskich; 
obszar bardziej niedostępny niż 
inne; atrakcja krajoznawcza ale nie 

miejsce masowych form kontaktu z 

przyrodą; przykład krajobrazu leśno
-jeziornego o wysokim poziomie 

niezależności funkcjonowania eko-
systemów od działalności człowie-
ka; to także zachowanie ekosyste-
mów półnaturalnych oraz wartości 
kulturowych świadczących o histo-
rii tego terenu; to ośrodek regional-
nej ochrony przyrody; centrum wie-

dzy i dokumentacji z zakresu 

ochrony przyrody; to regionalny 

ośrodek edukacji przyrodniczej 
działający w skali powiatu i połu-

dniowej części regionu pomorskie-
go. 

 

      Natomiast Chociński Młyn to 
jedna z niewielu zachowanych i 

niezniszczonych przez nową zabu-
dowę wsi, dość dobrze zachowane 
budynki: mieszkalny młynarza oraz 
zagrody robotników leśnych, z po-
wstającym Centrum Edukacji Przy-
rodniczej Parku Narodowego Bory 

Tucholskie, w którym zostanie od-
tworzony m.in. dwór i zabudowania 
gospodarcze. Cenne zespoły zabu-
dowy, ukazujące szczególnie warto-
ściowy krajobraz kulturowy gminy, 
proponowane do utworzenia par-

ków kulturowych: osada Chociński 
Młyn, osada Klosnowo. 
      Natomiast Centrum Edukacji 

Przyrodniczej PNBT to 26 miejsc 

noclegowych w 4 pokojach wieloo-

sobowych + 4 miejsca noclegowe w 

pokojach 2-osobowych; budynek 

dydaktyczny jest w pełni przystoso-
wany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych; świetlica + stołówka z 
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Jeden z produktów finalnych, który można sprzedawać: nawóz 
organiczny PRONATURAL, nazywany też kompostem.  
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pełnym wyposażeniem 
(wyżywienie grupa zapewnia sobie 
we własnym zakresie); „zielone 
szkoły” (pobyt z noclegiem) - mak-

symalnie 20 grup szkolnych przyj-

mowanych w okresie od 15.IV do 

15.X; zajęcia jednodniowe – ok. 

100 rocznie (realizowane w ciągu 
całego roku); organizowane są też 
różne imprezy, warsztaty, konkursy, 
szkolenia, konferencje, itp. 

      Po prezentacji odbyło się zwie-
dzanie botanicznej ścieżki dydak-
tycznej PNBT w Charzykowach, 

która ma długość około 500 m.  
      Następnie był przejazd autoka-
rem na punkt widokowy nad Jezio-

ro Charzykowskie w Bachorzu oraz 

jego zwiedzanie na odcinku około 
500 m. Przewodnikiem naszym był 
zastępca dyrektora Parku Narodo-
wego Borów Tucholskich Andrzej 
Ciężki.  
      Z punktu widokowego był prze-
jazd autokarem do Centrum Eduka-

cji Przyrodniczej PNBT w Chociń-
skim Młynie oraz prezentacja 
obiektów wybudowanych w ra-
mach POIiŚ 2014-2020 oraz ze 

środków NFOŚiGW: budynku Dy-
daktycznego, Zagrody Pokazowej 

Zwierząt, Muzeum Przyrodniczego 
(w trakcie budowy). Przewodni-

kiem naszym był również zastępca 

dyrektora Parku Narodowego Bo-

rów Tucholskich Andrzej Ciężki.  
      Dodać jeszcze można, że do 
Warszawy wróciliśmy około g.21oo 

w dniu 19 września 2019. 
  

Do udziału w Study Tour 

zaproszony został: 
R.Milewski 

  

PS 

Do wypowiedzi dziennikarskiej 

wykorzystano również materiały 
dziennikarskie otrzymane na konfe-

rencjach prasowych.  

 

      Produkcja  energii  we  Francji 

opiera się na ekspolatacji reaktorów 

atomowych. Plan rozwoju energe-

tyki  nuklearnej  zapoczątkowało 
utworzenie przez generała Charles 

de Gaulle’a agencji do spraw nukle-
arnych, której zadaniem było roz-
wijanie produkcji energii nuklear-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

MANIFESTACJA W PARYŻU 
przeciw 

energii nie całkiem  czystej 

Manifestacja przed budynkiem 

ministerstwa Ekologii. 
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Energia atomowa 

DZIEKUJE NIE. 
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Odpady nuklearne  

niedaleko od was. 
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nej do celów wojskowych i cywil-
nych.  Elektrownie  atomowe  to 

obecnie główne źródło energii dla 
potrzeb kraju. 

      Ale jednak to nie jest energia 

zupełnie  czysta,  dlatego  program 

jądrowy spotkał się z krytyką nie-
mal  od  początku  jego  istnienia. 
Akcje protestacyjane miały miejsce 
we Francji i wielu krajach europej-

skich. We Francji od lat 70. po-

wstawały  stowarzyszenia  lokalne 
jednoczące  przeciwników  projek-
tów jądrowych. Od roku 1997 dzia-
ła we Francji organizacja antynu-
klearna „Réseau Sortir du Nucléai-
re”,  a  od  2010  roku organizacja 
‘L’Observatoire  du  Nucléaire”. 
Celem tych organizacji jest infor-

mowanie  o  niebezpieczeństwach 
związanych  z  produkcją  energii 
atomowej  poprzez   udział  w ak-
cjach  protestacyjnych  na  terenie 

całego kraju. W ten sposób ujaw-
niane  są  publicznie  niewygodne 
fakty, np. na temat lokalizacji cen-

tral nuklearnych na terenach zagro-

żonych  aktywnością  sejsmiczną, 

czy brakiem konsultacji ze społe-
czeństwem  decyzji  w  sprawach 
projektów  jądrowych.  Wysuwają 
oskarzenia wobec braku poszano-

wania reguł bezpieczeństwa pracy 
w  kopalniach  uranu  w  Nigerii 

(źródło zaopatrzenia dla reaktorów 
we Francji). Organizacje te wyraża-
ją sprzeciw wobec pozbywania się 
odpadów jądrowych przez ich za-
kopywanie w ziemi i budowie no-

wych reaktorów jądrowych.  Prze-
konują, że najlepsze odpady to te, 
których się nie wyprodukuje. Po-
zbywanie się odpadów jest proble-
mem, który czeka nadal na rozwia-
zanie. Tymczasem brakuje miejsc 

do ich składowania, a mieszkańcy 
miejscowosci  Bure  wytypowanej 

do tego celu czynnie blokują ten 
projekt, ponieważ nie istnieje gwa-
rancja  braku  ryzyka  dla  zdrowia 

ludzkiego  i  skażenia  środowiska  
substancjami radioaktywnymi. 

      Jedna  z  wielu  manifestacji 

antynuklearnych odbyła się dniu 

25 września 2019 r. z inicjatywy 
bardzo  aktywnego  stowarzysze-

nia „Réseau Sortir du Nucléaire” 
przed  gmachem  Ministerstwa 

Ekologii, Zrównoważonego Roz-
woju i Energii, mieszczącego się 
pod numerem 244, bulevard Sa-

int-Germain w Paryżu. 
      I w tym miejscu dodać należy, 
że dzień wcześniej  (24 września) 
stowarzyszenie „Réseau Sortir  du 
Nucléaire” odniosło zwycięstwo w 
procesie  toczonym  od  pięciu  lat 
przeciwko EDF (Energie de Fran-

ce) - głównemu producentowi ener-
gii  elektrycznej  we Francji,  gdyż 
sąd stanął po stronie organizacji i 
skazal EDF na zapłacenie kary pie-
niężnej za nieprawidłowości w pra-
cy reaktora atomowego w miejsco-

wosci  Chinon.  Następna  sprawa 

przed  sądem w sprawie  reaktora 
Tricastin odbędzie się w dniu 01 
października 2019 r., a w dniu 07 
października w Tuluzie w sprawie 
wycieku  nuklearnego  w  Golfech.  

Różnego  rodzaju  mniejsze  lub 
większe awarie w obrębie reakto-
rów atomowych  są  na  porządku 
dziennym. Wydarzają się każdego 

Przestańcie produkować 
odpady nuklearne. 
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miesiąca na całym świecie (patrz 
mapka:  https://

www.sortirdunucleaire.org/

Nucleaire-des-accidents-partout) 

      Wiele  osobistości  pracujących 
dla agencji bezpieczeństwa nuklear-
nego jest  przeciwnych rozwojowi 

tego  typu  produkcji  energii  (W 

USA – Gregory Jaczko, Theodore 

B.Taylor, Peter Bradford; we Fran-

cji - François Roussely, w Japonii - 
Yukio Edano, w Wielkiej Brytanii 

–  Tony  Benn).  Ich  argumentem 

przeciw budowie reaktorów są wy-
sokie koszty budowy, a następnie 
rozbiórki  po  zakończeniu  okresu 
eksploatacji  wyższe,  niż  koszty 
budowy.  

      W  związku  z  powyższym  w 
tym  miejscu  należałoby  zapytać: 
Czy  energia  atomowa  ma  przy-

szłość?  Albo  inaczej:  Jaką  przy-
szłość może mieć energia atomo-
wa?  

      Argumenty przeciw sa bardzo 

poważne:  Energia  atomowa  jest 
kosztowna, niebezpieczna podczas 

eksploatacji, kłopotliwa ze względu 
na odpady radioaktywne, a jest to 

jednym z powodów nie pozwalają-
cych na obniżkę cen energii elek-
trycznej  dla  klientów.  Poza  tym, 
ekspolatacja elektrowni atomowych 

jest  mało  efektywna  w okresach 
skrajnych  temperatur  (upały  lub 
bardzo niskie temperatury), ponie-

waż  wynika  wtedy  konieczność 
użycia innych, dodatkowych  źródeł 
energii. Wszystko wskazuje na to, 

że wątpliwości są nie do podważe-
nia. 

      Inne  źródła:    https://

www.sortirdunucleaire.org/  oraz 

www.wiesciswiatowe.pl - numer z 

kwietnia 2019 r.  (artykuł  „Marsz 
dla klimatu”). 

 

Na manifestacji była 

i fotografowała: 
E.Pietruch 

Paryż 

Francja 

KONFERENCJA 

ŻYWIENIOWA  W SP2 
 

      W piątek 27 września 2019 r. w 
godzinach porannych, uczniowie 

SP2 w Szamotułach brali udział w 
konferencji zatytułowanej: 
„Odżywianie młodego sportowca”, 
którą poprowadziła dietetyk pani 
Anna Tabaczewska. 

LISTY 
 

      Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wyra-
żane przez ich autorów. Redakcja nie ponosi  odpowiedzial-
ności za treść listów. Listy nie spełniające przyjętych norm 
społecznych i prawnych nie będą publikowane.  

(dop.red.) 

A na stole produkty godne polecenia. 

https://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
https://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
https://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-accidents-partout
https://www.sortirdunucleaire.org/
https://www.sortirdunucleaire.org/
http://www.wiesciswiatowe.pl
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/konferencja-zywieniowa-z-udzialem-dietetyka/
http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/konferencja-zywieniowa-z-udzialem-dietetyka/
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      Tematyka związana ze zdro-
wym żywieniem jest szczególnie 
ważna dla sportowców, a w naszej 
szkole, wielu uczniów uprawia 
sport. Zwiększony wysiłek fizyczny 
podczas treningów piłki nożnej lub 
siatkowej, bądź aerobiku wymaga 
dostarczenia organizmowi odpo-

wiednich składników odżywczych, 
a ponieważ nawyki żywieniowe 
powinny być kształtowane od 
dziecka, zachodzi konieczność pro-
mowania zdrowego stylu w odży-
wianiu. Pani dietetyczka dostarczy-

ła uczniom praktycznej wiedzy na 

temat zbilansowanej diety sportow-

ca, przekonywała, jak ważne jest 
drugie śniadanie dla prawidłowego 
rozwoju dziecka w wieku szkol-

nym. Dokonała pomiaru masy ciała 
i tkanki tłuszczowej jednego z 
uczestników spotkania, pokazując, 
jakie są normy rozwojowe. Przed-
stawiła także proste przepisy na 
potrawy, których nie powinno za-
braknąć w jadłospisie nie tylko 
młodych sportowców. 
       Uczniowie z wielkim zaintere-

sowaniem uczestniczyli w rozmo-

wie z panią dietetyczką, oglądali 

przygotowaną prezentację oraz wy-
stawę, na której wyeksponowano 
potrawy i składniki diety dziecka w 
wieku szkolnym a zwłaszcza mło-
dego sporowca. Ze spotkania wy-

szli bogatsi w wiedzę z zakresu 
zdrowego żywienia, z refleksją oraz 
silnym postanowieniem, że warto 
zadbać o swoje zdrowie. 
 
 

Maria Tomkowiak 

nauczycielka SP-2 

 

Wystawa fotograficzna 

Eweliny Ładzińskiej – 

Kłaczkiewicz 
 

      Piękne zdjęcia, piękne psy – 

wystawa fotograficzna pt. „Psy – 

sportowcy” Eweliny Ładzińskiej – 

Kłaczkiewicz zdobi korytarze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sza-
motułach – to jedno z podjętych 
przez szkołę działań w ramach pro-
jektu ZDROWO i SPORTOWO. 

      Na fotografiach możemy zoba-
czyć psy rasy husky w różnych 
sytuacjach – najczęściej w ruchu. 

Prezentują one swe okazałe futro, 
zdrowe zęby i prężną sylwetkę. Są 
bardzo szybkie, silne i wytrzymałe. 
Codziennie potrzebują ogromną 
porcję ruchu. Pani Ewelina ze zro-
zumieniem podchodzi do najwięk-
szej potrzeby, jaką przejawiają te 
psy. Aby ją zaspokoić, bierze 

Uroczyste otwarcie konferencji żywieniowej. 
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udział ze swymi ulubieńcami w 
wyścigach psich zaprzęgów i towa-
rzyszy im w długich spacerach po-
konując każdego dnia po kilkana-
ście kilometrów. Opiekuje się nimi 
z niezwykłym oddaniem i miłością, 
co w całej okazałości widoczne jest 

na zdjęciach. 
Wystawę wzbogacają  ciekawostki 

dotyczące wychowania tych wspa-
niałych czworonogów i ich diety. 
Zbliża się Światowy Dzień Zwie-
rząt, więc pomyślmy o naszych 
pupilach, czy rzeczywiście dobrze 

dbamy o ich rozwój. 
 

 

Maria Tomkowiak 

nauczycielka SP-2 

ZDROWO i SPORTOWO 

radosny piknik w 

jesiennej aurze 
 

      Społeczność Dwójki w piątek 
27 września do południa świętowa-
ła otwarcie boiska sportowego, a o 
godz.16.00 bawiła się na rodzin-
nym pikniku. Impreza pod hasłem 
"ZDROWO i SPORTOWO" połą-
czyła rodziców, uczniów oraz nau-
czycieli we wspólnej zabawie. 
Uczestników i organizatorów nie 
przeraziła jesienna pogoda. Rozpo-

Można podziwiać. 

Bezpieczne zjazdy. 



czynając imprezę dyrektor szkoły Małgorzata Jagiełło-
wicz wyraziła przekonanie, iż deszcz nie popsuje nam 
dobrej zabawy i w istocie deszczowe chmury ustąpiły. 
      Udały się wszystkie zaplanowane konkurencje spor-
towe, maraton taneczny, popisy wokalne i występ znane-
go nie tylko w Szamotułach piosenkarza Radka Szew-
czyka, który poprowadził imprezę. Dzieci wspaniale się 
bawiły na dmuchańcach i brały udział w przygotowanych 
dla nich konkursach sprawnościowych. Każdy mógł zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. 
      Dopisali goście. Większość zaproszonych zaszczyci-
ło swą obecnością w godzinach porannych podczas 
otwarcia boiska sportowego, natomiast po południu w 
imieniu starosty Powiatu Szamotulskiego na piknik przy-

był pan Maciej Trąbczyński, a Miasto i Gminę Szamotu-
ły reprezentował przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Marian Płachecki. Było też wielu rodziców, którzy nie 
szczędzili trudu, by zapewnić wszystkim uczestnikom 
pyszny i zdrowy poczęstunek. 
      Dziękujemy za wsparcie i pomoc przy organizowaniu 
imprezy Radzie Rodziców oraz sprzymierzeńcom szkoły, 
na których zawsze możemy liczyć. 
 

Maria Tomkowiak 

Nauczycielka SP-2 
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W plenerze. 

Zabawa jest świetna i zarazem 
jest lekcją życia. 
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      W dniu 27 września 2019 w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Sza-

motułach (woj. wielkopolskie) od-
było się uroczyste otwarcie nowo-
czesnego boiska sportowego z 

piękną najnowszą murawą IV ge-
neracji i atestem FIFA!  

      Cała inwestycja przekroczyła 
300000 (trzysta tysięcy złotych), i 
powstała dzięki wysiłkowi dyrektor 
szkoły Małgorzata Jagiełłowicz i 
wicedyrektor Sławomir Dyzert, no 
i, było też ogromne wsparcie finan-
sowe z gminnego budżetu.  
      W uroczystej oprawie otwarcia 

boiska sportowego wystąpili tez 
uczniowie z bardzo starannie przy-

gotowanym programem tanecz-

nym. 

 

Uroczyste otwarcie 

boiska sportowego 

w SP-2 

Pani dyrektor Małgorzata Jagiełłowicz 
wita wszystkich, nawet prasę. 

Ksiądz proboszcz przygotowuje 
się do święcenia boiska. 
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Symboliczne otwarcie boiska. 

Taniec z flagami. 



Nr 10 (86) Wieści Światowe 01 października 2019 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 111                                      

      Okazją do przetestowania nowej 
murawy stały się Mistrzostwa Szko-
ły w Piłce Nożnej. Turniej piłkarski 
rozpoczęły symboliczne strzały na 
bramkę oddane przez gości. A że, 
nie tylko samą piłką nożną żyje 
szkoła, odbyły się też Mistrzostwa 
Szkoły w Piłce Siatkowej. 
      Otwarcie boiska, było także 
okazją do obdarowania uczniów 
prezentami. Były to stypendia przy-
znane przez burmistrza Miasta i 

Gminy Szamotuły wyróżniającym 
się uczniom SP2 w nauce. Przyzna-
ne stypendia burmistrz wręczył 
osobiście w towarzystwie starosty 
Powiatu Szamotulskiego.  

      Wyróżnieni uczniowie to: Kac-
per Til, Nicola Pyzia, Mikołaj 
Kaszkowiak, Zofia Gimzicka i Szy-

mon Koszot.  

      Były też okolicznościowe prze-
mowy poszczególnych decydentów. 
      Poza tym, starosta wraz z prze-

wodniczącym komisji sportu Rady 
Miasta i Gminy Szamotuły wręczy-
ła sportowcom także zestaw piłek. 
      Celem pełniejszego obrazu do-
dać należy też, że Szkoła Podstawo-
wa nr 2 od tygodnia realizuje pro-

jekt w ramach którego odbyła się 
konferencja żywieniowa pt. 
"Odżywianie młodego sportowca" z 
udziałem dietetyczki Anny Taba-

czewskiej, i jak przystało na profe-
sjonalistów na konferencji żywie-
niowej zaprezentowano wystawę 
zdrowych naturalnych potraw. 

      Poza tym, odbyła się też wi-
deokonferencja z uczniami zaprzy-

jaźnionej szkoły z Włoch i Kenii pt. 
"Lubimy sport" oraz wernisaż foto-
grafii Eweliny Ładzińskiej - Kłacz-
kiewicz pt. "Psy - sportowcy". A po 

południu społeczność szkoły wzięła 
udział w Rodzinnym Pikniku 
ZDROWO i SPORTOWO. 

 

R.Milewski 

Taniec z flagami w zbliżeniu. 

HUMOR 
  

      Jest piękne lato, zbliża się ko-
niec roku szkolnego, nauczycielka 

stoi przy otwartym oknie i prowa-

dzi lekcję przyrody.  
      W pewnym momencie spoglą-
da w okno i zdziwiona patrzy, pa-

trzy, i widzi jak mały Jasiu zamiast 

być w szkole na lekcji przyrody, to 
idzie z kozą przez szkolne boisko. 
Pyta więc: Jasiu dlaczego nie ma 
Ciebie  dzisiaj w szkole na lekcji 

przyrody tylko chodzisz sobie z 

kozą po szkolnym boisku??? 

      Jasiu odpowiada: Proszę pani, 
idę przez szkolne boisko, bo jest 
bliżej a szybko muszę dojść z kozą 
do barana, bo dzisiaj jest jej dzień i 

kozie się spieszy. 
      Nauczycielka wiedząc, że oj-
ciec Jasia jest bezrobotny i najbar-

dziej lubi odwiedzać budkę z pi-
wem; pyta Jasia: Jasiu a nie może 
zrobić tego  Twój ojciec? 

      Jasiu bardzo poważnie odpo-
wiada: Nie proszę pani, to może 
zrobić tylko baran. 
  

*** 



      Politykom można stawiać różne 
zarzuty, najczęściej brak stałości w 
poglądach i głoszonych hasłach oraz 
nieracjonalne hasła. Przeanalizujmy 
więc jak to jest w przypadku Janusza 
Korwin Mikke. 

      Program wyborczy Janusza Kor-

wina Mikke można zobaczyć i prze-
czytać na stronie internetowej: 
https://korwin-mikke.pl/blog/

program-wyborczy-/ 

      A co w programie? Naszym zda-

niem (Redakcji) program jest intere-

sujący i zdecydowanie „odbiega” od 
pozostałych programów wyborczych. 

Przykładowo Janusz Korwin Mikke 
zaznaczył, że składki wpłacane do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS) powinny być dobrowolne, a 
nie przymusowe. 

      I w tym miejscu jako potwierdze-

nie zasadności twierdzenia można 
przywołać przykład nie tylko  z Chin, 
ale znacznie bliższy, bo zza naszej 
zachodniej granicy. Otóż w Niem-
czech jest ZUS dobrowolny (zob. 

https://

www.polskieradio24.pl/42/273/

Artykul/2268012,Dobrowolne-

skladki-na-ZUS-jak-w-Niemczech-

Jest-propozycja-Rzecznika-Malych-i-

Srednich-Przedsiebiorstw). A co to 

oznacza dla gospodarki kraju widzi-

my gołym okiem. Wystarczy odpo-
wiedzieć na pytania: Dlaczego Pola-
cy wyjeżdżają do pracy do Niemiec? 
A dlaczego Niemcy nie przyjeżdżają 
do pracy do Polski? Komentarz chy-

ba jest zupełnie zbędny. 
      Dobrowolny ZUS pozwoli na 

rozwój małych szczególnie jednooso-
bowych firm, czyli byłby wspiera-
niem samozatrudnienia. No i, pozwo-

liłby też zaistnieć średnim firmom, 
itp. Czyli nastąpiłby rozwój własnej 
inicjatywy, spadek bezrobocia, itp.  

      Ale w Polsce jest inaczej, składki 
na ZUS są bardzo wysokie, bo obli-
czane na podstawie średnich wyna-
grodzeń i są ujednolicane, uśrednia-
ne. I co może w takiej sytuacji zrobić 
przeciętny bezrobotny Kowalski, 
skoro zarobiłby na przykład tysiąc 
złotych, a składka na ZUS znacznie 
przekracza tysiąc złotych? Pozostaje 
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Ciąg dalszy ze s.1 

 

Janusz Korwin Mikke 

hasła, poglądy 

Trzeci od lewej Janusz Korwin Mikke. 

Fot. z konwencji. 
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Od lewej: Bartłomiej Pejo, 
Janusz Korwin Mikke pry-

watnie na bazarze staroci w 

Lublinie. Fot. wykonano 

29.09.2019. 
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Od lewej: Bartłomiej Pejo, Korynna Korwin-

Mikke (córka Janusza), Janusz Korwin-Mikke 

(prywatnie) na pchlim targu w Lublinie. 



bezrobotnym, albo wyjedzie z Pol-

ski na przykład do Niemiec. Albo 
staje się przestępcą, czyli zdobywa 
pieniądze w sposób zabroniony 
przez prawo.  

      Państwo polskie utrzymując 
bardzo wysokie i przymusowe 

składki na ZUS i w ten sposób nisz-
czy małe jednoosobowe firmy, 
niszczy przedsiębiorczość, inicjaty-
wę samozatrudnienia, itp. 
      W Niemczech funkcjonuje do-

browolność składem na ZUS a w 
Polsce nawet nikt nie zamierza tego 

sprawdzić, czy system dobrowol-
nych składek na ZUS uzdrowi pol-
ską gospodarkę, zmniejszy prze-
stępczość, zwiększy samozatrudnie-
nie, itp. I czy w takiej sytuacji 

(chociażby na podstawie tego jed-
nego podstawowego przykładu 
dotyczącego ZUS) można powie-
dzieć, że w Polsce są przestrzegane 
prawa człowieka? Oczywiście, że 

NIE. 

      Co z tego, że jest stosowny za-
pis konstytucyjny, skoro państwo 
nie pozwala go realizować ograni-
czając samozatrudnienie finansowo, 
czyli bardzo wysokimi składkami 
ZUS. 

      Czy można Januszowi Kor-
win Mikke odmówić racji? Oczy-
wiście, że NIE. 
      A zauważyć i dodać należy 
jeszcze, że Janusz Korwin Mikke 
od lat jest niezmienny w swoich 

poglądach, hasłach, wypowie-
dziach. I co to oznacza? Takie za-

chowanie można określić tylko 
jednym słowem WIARYGOD-
NOŚĆ. Janusz Korwin Mikke jest 

wiarygodny. 

      Ale to jeszcze nie wszystko. 

Janusz Korwin Mikke w swoim 

programie zaznaczył też, że równo-
cześnie z prokuraturą państwową 
powinna być, istnieć, funkcjono-
wać, prokuratura prywatna. A w 
jakim celu? Odpowiedź jest prosta i 
wygląda bardzo uzasadniająco. 
Prywatna prokuratura byłaby kon-
kurencją dla państwowej prokuratu-
ry, która jest bardzo często niewy-
dolna i nie stara się określonej spra-
wy wyjaśnić szczegółowo. Jako 
przykład można podać sprawę 
śmierci Dawida Kosteckiego. Z 
sobie znanych powodów prokuratu-
ra nie brała pod uwagę zarzutów i 
żądań stawianych przez adwokatów 
denata (zob. Dawid Kostecki samo-

bójstwo czy morderstwo?, Wieści 
Światowe, wrzesień, 2019 rok, s.1, 
i n. www.wiesciswiatowe.pl). 

 

      I czy można odmówić racji Ja-
nuszowi Korwin Mikke? Wszystko 

wskazuje na to, że NIE. I czy moż-
na zaprzeczyć, że: Janusz Korwin 

Mikke faktycznie ma bardzo traf-

ne i życiowe hasła i jest stały w 
głoszonych poglądach i hasłach. 

 

Dr Ryszard Milewski 

 

Od redakcji: Tekst powstał z ini-
cjatywy naszego czytelnika, który 
w imieniu swoim i swoich znajo-

mych oraz sympatyków, zwrócił się 
do Redakcji z prośbą o przeanalizo-
wanie poglądów i haseł głoszonych 
przez naszych polityków. Fotogra-
fie otrzymaliśmy z biura Janusza 
Korwin Mikke. 
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Janusz Korwin Mikke. 

Red. 

http://www.wiesciswiatowe.pl
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