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      Przypadki oddawania 

dzieci za pieniądze do niele-
galnej adopcji będą bez-
względnie zwalczane. Po-
zwolą na to zmiany w pra-
wie, przygotowane w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości, 
które wchodzą dzisiaj 
(20.11.2019 r.) w życie.  
  
      Dziecko nie może być przed-
miotem transakcji. - Stawiamy 

dobro dzieci na pierwszym miej-

scu. Zapełniamy lukę w prawie, 
która pozwalała na groźny pro-
ceder nielegalnych adopcji. Po-

dejmujemy zdecydowaną walkę 
z szarą strefą adopcyjną – pod-

kreślał Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości Mi-
chał Wójcik, który nadzorował 
prace nad ustawą. 
 

Konieczne zmiany 

w prawie 
 

      Dotąd odpowiedzialność 
karna groziła jedynie za organi-
zowanie nielegalnych adopcji na 

szeroką skalę. Można za to trafić 
do więzienia na okres od 3 mie-
sięcy do 5 lat. Dlatego koniecz-
ne były zmiany w prawie: 
1/. Nowelizacja Kodeksu karne-

go powoduje, że bezkarne nie 
pozostaną również „pojedyncze” 
nielegalne adopcje. Karę ponie-

sie  zarówno matka, jak osoba 
przyjmująca dziecko. Nowy 
przepis stanowi, że kto odda lub 
przyjmie dziecko do adopcji z 

pominięciem odpowiedniego 
postępowania sądowego (np. 
poprzez fałszywe wskazanie 
ojcostwa) może trafić nawet na 
5 lat do więzienia.   
2/. Taka sama kara będzie grozić 
osobie, która zatai przed sądem, 
że oddała dziecko za pieniądze 
lub inną korzyść. Jeśli zatai to – 

narazi się na 5 lat więzienia. Je-
śli nie zatai – sąd uzna, czy do-
szło do transakcji, która wyklu-
cza możliwość adopcji, czy je-
dynie do nieznaczącej  gratyfi-

kacji. Chodzi o to, by nie prze-

kreślać adopcji w przypadkach, 
gdy matka przyjmie od przy-

szłych rodziców adopcyjnych 
drobny prezent, np. pieluszki 

czy mleko dla niemowlęcia. 
 

Groźny proceder 
 

      Nie wolno tolerować sytua-
cji, w której bezpieczeństwo 
dziecka w wielu aspektach ży-
ciowych, psychologicznych i 

prawnych jest zagrożone. A ta-
kie są konsekwencje bezpraw-
nych adopcji. Groźne zjawisko 
rozszerzyło się do tego stopnia, 
że państwowe ośrodki  zajmują-
ce się znajdowaniem rodzin dla 
samotnych dzieci alarmowały o 

istnieniu w Polsce szarej strefy 

adopcyjnej. 

      Według szacunkowych ocen, 
w Polsce może dochodzić rocz-
nie nawet do 2 tys. przypadków 
handlu dziećmi, przy około 3 
tys. legalnych adopcji. Część 
dzieci nielegalną  drogą trafia za 
granicę. 
 

Koniec bulwersujących 

Transakcji 
 

      Nowe regulacje uderzą w 
szarą strefę adopcyjną, przeciw-
działając ogromnemu ryzyku dla 
dzieci. Legalni rodzice adopcyj-

ni są sprawdzani w państwo-
wych ośrodkach, przechodzą 
szkolenia, muszą spełniać odpo-
wiednie wymogi prawne i etycz-

ne. W szarej strefie nie obowią-
zują natomiast żadne zasady, 
rządzi jedynie pieniądz. Nowe 
rozwiązania umożliwią skutecz-
ne ściganie uczestników groźne-
go procederu. Będą też miały 
skutek prewencyjny. Surowe 

kary powinny odstraszyć od za-
wierania bulwersujących trans-
akcji, w których dziecko jest 
„żywym towarem”. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

Wchodzą w życie przepisy 

zwalczające nielegalne adopcje 
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      Największy we Francji salon 
targowy produktów naturalnych 
Marjolaine odbył się w Paryżu w 
dniach 2-11 listopada 2019 r. Stro-

na organizacyjna należała do SPAS 
Organisation, instytucji specjalizu-

jącej się w organizacji wystaw i 
targów poświęconych produktom 
ekologicznym oraz alternatywnym 

metodom prewencji zdrowotnej. 

Była to już 44. edycja tego salonu, 
który od wielu lat odbywa się w 
Parc Floral (park botaniczny), bę-
dący częścią parku w Vincennes 
(dzielnica Paryża). 
      Podczas targów 550. wystaw-
ców prezentowało wyroby ekolo-
giczne z certyfikatem najwyższej 

jakości gwarantowanej przez komi-
tet selekcyjny kierowany przez sto-

warzyszenie Nature et Progrès. 

Stowarzyszenie to promuje produk-

ty żywnościowe, suplementy diety i 
kosmetyki wytwarzane według 
rygorystycznych wymogów zara-
zem ekologii i etyki.  https://

www.natureetprogres.org/ 

      Salon targowy obejmował kilka 
oddzielnych sektorów poświęco-
nych różnym rodzajom produktów. 
Stoiska w każdym sektorze tworzy-
ły prawdziwy gąszcz, w którym 
można było poruszać się dzięki 
oznaczonym literami alejkom i nu-

meracji stoisk. 

      W sektorze spożywczym liczą-
cym ponad 200 stoisk kupowano 

żywność, w tym sery, pieczywo, 
produkty mięsne, czekoladę, pro-
dukty pszczele, różne oleje, suszo-
ne owoce, wyroby ciastkarskie, 

wino (30 stoisk), kawę, różne ro-
dzaje herbat, konfitury oraz zioła. 
Sporo klientów kompletowało za-
pas naturalnych olejków eterycz-
nych, nieodzownych do ochrony 

przed infekcjami w okresie zimo-

wym. 

      Jeden z sektorów salonu prze-
znaczono na stoiska z kosmetyka-

mi, które zostały wyprodukowane 
w trosce o bezpieczeństwo użyt-
kowników, jak i o środowisko natu-
ralne. Zadbano, aby wszystkie wy-

stawiane produkty nie zawierały 
nanocząsteczek, składników synte-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

SALON  MARJOLAINE 

w Paryżu 

Wejście do parku w Vincennes, gdzie odbywa 
się salon targowy Marjolaine. 

https://www.natureetprogres.org/
https://www.natureetprogres.org/
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Producent orzechów włoskich, oleju 
orzechowego i wina orzechowego. 
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Filtr do wody kranowej. 
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Głośnik do smartfonów. 
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Stoisko z zabawkami. 

Papier do wielorazowego 

użytku woskowany. 
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tycznych (konserwanty, emulgato-

ry, koloranty, itp.), ani pestycydów 
i innych substancji pochodzących z 
petrochemii. A mydła, szampony, 
pasty do zębów, toniki do skóry, 
płyny po goleniu, dezodoranty, 
sprzedawane na salonie zawierały 
tylko bezpieczne składniki, które 
można znaleźć w naturze. I stano-
wią idealną alternatywę dla szkodli-
wych chemikaliów stosowanych w 
klasycznych środkach higieny i 
pielęgnacji urody.  
      Na uwagę zasługuje niedawno 
powstała firma Le Rouge França-
is, produkująca szminki do ust na 
bazie produktów naturalnych, nie 
zawierających żadnych konserwan-
tów, mineralnych kolorantów, tlen-
ków metali; z których najbardziej 
problematyczny jest dwutlenek 

tytanu (od 1 stycznia 2020 dodawa-

nie dwutlenku tytanu do produktów 
spożywczych będzie we Francji  
prawem zabronione. Ale w dalszym 

ciągu dozwolone będzie dodawanie 
dwutlenku tytanu do leków i ko-
smetyków.). 
https://

www.odkrywamyzakryte.com/

toksyczne-kosmetyki/ 

 

      Na salon przybyli również pro-
ducenci środków higieny i całkowi-
cie naturalnej chemii gospodarczej 

powstałej na bazie substancji nie-
szkodliwych dla środowiska: biała 
glinka, soda oczyszczona 

(NaHCO3), kwas cytrynowy, a tak-

że nadwęglan sodu, zwany inaczej 
sodą  kalcynowaną (Na2CO3), 

sprawdzający się jako proszek do 
prania i niezawodny uniwersalny 

środek do czyszczenia, potrzebny w 
każdym domu. 
      W bardzo licznych stoiskach 

można było kupić odzież z materia-
łów naturalnych, galanterię skórza-
ną (również torebki z korka) oraz 
dodatki do ubrań, a nawet niezwy-

kłe przedmioty codziennego użytku 
wykonane z drewna, np. paski do 

zegarków.  
      Wyroby z drewna i surowców 
naturalnych dominowały w sekto-
rze wyposażenia sypialni, gdyż 
wszystkie prezentowane łóżka, ma-
terace i pościel wyprodukowano z 
tych właśnie materiałów. 
      Salon Marjolaine był też oka-
zją do wysłuchania wykładów natu-
roterapeutów i autorów publikacji 
na temat alternatywnych metod 

leczniczych, między innymi, takich 
jak: 

- zdrowie według zasad ayurveda 
(tradycyjna medycyna hinduska); 

- metody uzdatniania wody krano-

wej; 

- harmonizacja miejsc według za-
sad Feng Shui; 

- znaczenie gotowania produktów 
spożywczych w niskiej temperatu-

Ciąg dalszy s. 40 

Lody z naturalnych składników. 

https://www.odkrywamyzakryte.com/toksyczne-kosmetyki/
https://www.odkrywamyzakryte.com/toksyczne-kosmetyki/
https://www.odkrywamyzakryte.com/toksyczne-kosmetyki/
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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. 
      <(…) Syn jest alergikiem uczu-
lonym na pierze, pszenicę ... Gdy 
syn mieszkał w domu, to bez prze-
rwy brał leki antyalergiczne. Gdy 
wyjeżdżał w góry albo na rejs że-
glarski, to przestawał brać leki, bo 
nie były potrzebne. Obecnie syn 
studiuje i mieszka w odległym mie-
ście, gdzie żadnych leków nie bie-
rze. Tylko po przyjeździe do domu 
bierze leki. 

      Kobieta pracowała bardzo cięż-
ko przy drobiu. Gdy padały jej ku-
ry, to je kroiła i szukała przyczyny. 
Przy tej robocie miała ręce poma-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 
cz.5 

 

      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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zane krwią. Zapytała, czy to mogło 
mieć wpływ na jej chorobę. Ja po-
wiedziałem, że jeśli się skaleczyła i 
przez ranę do jej krwi dostała się 
krew kury, to mogła nastąpić im-
munizacja, a po immunizacji mogły 
jej szkodzić kurze hapteny. Hapte-
ny są także w kurzych wydalinach, 
zatem w hali, gdzie jest dużo kur, 
powietrze jest wypełnione wielką 
ilością kurzych haptenów. 
      Poradziłem tej kobiecie, żeby 
wyprowadziła się z tej farmy do 
innego rejonu. 

      W pobliżu mieszka sąsiadka, 
która była leczona na SM, ale oka-
zało się, że to było błędne rozpo-
znanie, bo w rzeczywistości była 
chora na bulerioze (choroba od-

zwierzęca). Wyleczono ją z bulerio-
zy i obecnie chodzi i jest sprawna. 

      W tym miejscu chcę dodać, że 
w angielskim piśmie naukowym* 
przeczytałem, że badania przepro-
wadzone w roku 1996 w Kanadzie, 

w mieście Winnipeg wykazały 
200/100. 000 przypadków SM, a w 
pobliskim rejonie farmerskim na 

południe od miasta 300/100.000 
przypadków SM i to jest alarmują-
ce. Moim zdaniem, taka różnica w 
częstości przypadków SM może 
wynikać z faktu, że w rejonie far-
merskim jest więcej antygenów 
wziewnych, niż w mieście. 
 

Sprawa Jeffrey’a MacDonald’a 

 

      W dniu 17 października 1985 
roku wystąpiłem z prelekcją w klu-
bie „Trans” przy Pomorskiej Aka-
demii Medycznej w Szczecinie. Na 

sali było około 40. studentów me-
dycyny. Mówiłem im o teoretycz-
nej możliwości chorobotwórczego 
działania organizmów ludzkich 
wzajemnie na siebie za pośrednic-
twem wydzielanych antygenów 
(haptenów). Przedstawiłem znany 
hematologom i studentom medycy-

ny wykres (*), na którym uzasad-
niałem: 
      Dlaczego dwie osoby, wydzie-

lacze (Se), o grupach krwi A i B 

mogą wzajemnie działać na siebie 
chorobotwórczo, i dlaczego objawy 
chorobowe u osoby z grupą krwi B 
są najczęściej silniejsze od obja-
wów chorobowych u osoby z grupą 

krwi A. 

 

(*) I.P. Carlyle: Multiple sclerosis: 

a geographical hypothesis. Medical 

Hypotheses, 49, 6, 485, 1997. 

(…).> 

 

      Była dyskusja, a po zakończe-
niu zapisałem w moim notatniku: 
„...1,5 godziny – wyczerpany te-

mat. Istotnych pytań i wątpliwości 
nie było. Pożyczyłem jedną broszu-
rę...” 

      Po prelekcji wróciłem do swego 
domu, gdzie telewizor był włączo-
ny i wyświetlano ostatni (czwarty) 
odcinek amerykańskiego serialu 
filmowego zatytułowanego: 
„Sprawa Jeffrey’a MacDonald’a”. 
Film ten jest znany w Ameryce 

jako „Fatal Vision” – oparty na 

prawdziwych wydarzeniach, które 
w skrócie przedstawiam. 
      Około godziny 3:30 w nocy 17 
lutego 1970 roku doktor Jeffrey 

MacDonald w swoim domu zabił 
swoją ciężarną żonę i dwie córki. 
Do chwili obecnej nie wiadomo, 

dlaczego on to zrobił. Po zabój-
stwie Jeffrey powiedział, i nadal tak 
mówi, że do jego mieszkania wtar-
gnęła banda narkomanów, którzy za 
pomocą pałki i ostrych narzędzi 
zabili jego rodzinę, przy czym każ-
dej z ofiar zadali po kilkadziesiąt 

ran, natomiast rany u Jeffrey’a były 
nieliczne i niegroźne. 
      Jeffrey miał doskonałą opinię u 
wszystkich, którzy wcześniej go 
dobrze znali. Nikt z jego znajo-

mych nie wierzył, że Jeffrey mógł 
zabić swoją rodzinę. Teść Jeffrey’a 
przez długi okres po zabójstwie 
gorliwie występował w środkach 
masowego przekazu i prowadził 
bardzo skuteczne działania w celu 
obrony Jeffrey’a przed oskarżenia-
mi o dokonanie zbrodni i między 
innymi dlatego Jeffrey przez około 
10 lat po zabójstwie przebywał na 
wolności. Jednakże podczas śledz-
twa starannie zbadano ślady krwi 
oraz przedmioty na miejscu zabój-
stwa. Przedmioty nie kłamią, dlate-
go po dziesięciu latach burzliwych 
sporów pomiędzy obrońcami i 
oskarżycielami Jeffrey’a, w dniu 29 
sierpnia 1979 r. jednomyślnym 
wyrokiem amerykańskiego sądu 
Jeffrey MacDonald został uznany 
winnym zbrodni zabójstwa i skaza-
ny na potrójną karę dożywotniego 
więzienia. 
(*) Wykres sporządzony w roku 
1929 przez Thompsena i Kettla, 

przedstawiający zmianę ilości 
(miana) przeciwciał naturalnych 
anty-A i anty-B we krwi ludzi, w 

zależności od grup krwi i wieku 
[10]. 

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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      Gdyby Jeffrey przyznał się do 
zabójstwa i obiecał poprawę, to w 
dniu 5 kwietnia 1991 r. mógłby 
skorzystać z prawa (on parole) do 

warunkowego zwolnienia z więzie-
nia. Jednakże Jeffrey nie chciał 
skorzystać z tego prawa i w roku 
2004 nadal przebywa w więzieniu, 
a jego sprawa jest jedną z najbar-
dziej nagłośnionych w amerykań-
skiej prasie, radiu, internecie i tele-

wizji. 

      Serial telewizyjny o Jeffrey’u 
MacDonald  miał cztery odcinki. 
Trzech pierwszych odcinków nie 
oglądałem. Końcówkę czwartego, 
ostatniego odcinka, oglądałem tyl-
ko przez kilka minut i właśnie wte-
dy wymieniono grupy krwi tej ro-

dziny: Jeffrey miał grupę krwi B; 
jego żona Colette miała grupę krwi 
A. Wprawdzie nie podano, czy byli 

oni wydzielaczami (Se), czy niewy-

dzielaczami (sese), ale bardzo zain-

teresował mnie ten przypadek za-
bójstwa, bo przecież kilka godzin 
wcześniej właśnie mówiłem studen-
tom medycyny o zagrożeniach dla 
pary osób takich jak Jeffrey i Colet-
te. 

      Ponieważ nie oglądałem po-
przednich odcinków serialu, dlate-
go treść poprzednich odcinków 
opowiedział mi mój syn, który se-
rial oglądał. Po wysłuchaniu jego 
krótkiej relacji nadal nie znałem 
wielu faktów ze sprawy Jeffrey’a 
MacDonald’a, ale „uczepiłem się” 
grup krwi Jeffrey’a i jego żony, aby 
na tym przykładzie wykazać, że 
moja teoria o chorobotwórczym 
działaniu haptenów może wyjaśnić 
przyczynę ich nieudanego pożycia 
małżeńskiego. Jeffrey i jego żona 
mogli źle czuć się, gdy wdychali 
powietrze wypełnione toksycznymi 
antygenami pochodzącymi z ich 
organizmów, a to z kolei mogło 
wytwarzać w nich uczucie antypatii 
oraz niechęci bycia razem. Tok-
syczne działanie ich organizmów 
mogło mieć wpływ na eskalacje 
rozmaitych nieporozumień między 
nimi. W pewnym momencie nerwy 

Jeffrey’a mogły nie wytrzymać – 

dlatego zabił. 
      Liczne dowody świadczą, że 
Jeffrey dbał o swoją rodzinę, ze 
starał się być dobrym mężem i oj-
cem. 

      Uważam, że zbadanie sprawy 
Jeffrey’a MacDonald’a może przy-
czynić się do wykrycia przyczyny 
zabójstwa. Jeśli przyczyna zostanie 
wykryta i jeśli ludzie się o tym do-
wiedzą, to można będzie zapobie-
gać podobnym przypadkom. 
      Szukając wyjaśnienia przyczy-
ny zabójstwa należało znaleźć od-
powiedzi na następujące pytania: 
1/. Czy Jeffry i Colette byli wydzie-

laczami (Se) swoich antygenow? 

2/. Czy Colette mogła być immuni-
zowana – czy miała przetoczenia 
obcej krwi, albo skomplikowane 

porody, np. cesarskim cieciem? 

3/. Czy wydzielanie antygenów 
oraz immunizacja mogły być przy-
czyną ich nieudanego życia rodzin-
nego? 

 

      Postanowiłem zdobyć doku-
menty zawierające wyniki badań 
krwi oraz antygenów rozpuszczo-
nych w wydzielinach tej rodziny. 

Wyniki tych badań powinny znaj-
dować się w dokumentach sądo-
wych, bowiem zarówno w Polsce, 
jak i USA takie badania są wykony-
wane rutynowo przez ekipy prowa-

dzące badanie śladów na miejscu 
zbrodni. Najpierw próbowałem 
odszukać Jeffrey’a MacDonald’a, 
który przebywał w amerykańskim 
więzieniu. Przez wiele lat wysyła-
łem listy do różnych osób i organi-
zacji w USA. Jeździłem też do Am-
basady Amerykańskiej w Warsza-
wie. Prosiłem o pomoc w ustaleniu 
adresu Jeffrey’a MacDonalda. Ktoś 
przysłał mi adres więzienia w Ba-
strop, gdzie Jeffry przebywał. Wy-
słałem tam list, ale po pewnym 
czasie odpisano mi, że Jeffrey 
MacDonald  został przewieziony do 
więzienia w Terminal Island. Wy-
słałem tam kilka listów. Wydawało 
mi się, że gdyby moje listy dotarły 
do Jeffrey’a, to on, lekarz, powinien 
zrozumieć naturę zjawiska choro-
botwórczego działania haptenów. 
Niestety, moje listy przez wiele lat 

nie docierały do Jeffrey’a. Jeden z 
listów został otwarty przez admini-
strację więzienia, a tam przełożono 
zawartość mego listu do dwóch 
kopert i odesłano na mój adres. Na 
jednej z kopert przyklejono nalep-

kę: ”RETURN  TO  SENDER. 
UNAUTHORIZED  MAIL  REFU-

SED  BY  PRISON  AUTHORI-

TIES”, co oznacza: „ZWRÓCIĆ  
DO  NADAWCY. NIEDOZWO-

LONA  PRZESYŁKA  ZABRO-
NIONA  PRZEZ  WŁADZE  WIĘ-
ZIENNE”. 
      Następny list zaadresowałem do 
władz więziennych. Prosiłem o 
przekazanie załączonych tekstów 
dla Jeffrey’a. – Także mi zwrócono 
z pieczęcią: „RETURN  TO  SEN-
DER”. Przyczyny zwrotu nie napi-
sano. 

      W tej sprawie najlepiej byłoby 
pojechać do USA, spotkać się z 
Jeffrey’em w więzieniu, ale na taką 
„wycieczkę” nie miałem pieniędzy. 
Sprawę Jeffrey’a opisałem w mojej 
książce wydanej w 1994 r. i poda-
łem znany mi adres do więzienia, w 
którym przebywał Jeffrey MacDo-
nald. I wysłałem moją książkę do 
pewnego lekarza, Polaka, który na 
stałe mieszka w USA. Miałem na-
dzieję, że on tę książkę przeczyta i 
o treści książki zawiadomi Jef-
frey’a... 
      W roku 1997 przedstawiłem 
sprawę Jeffrey’a  MacDonald’a 
podczas obrad Drugiego Międzyna-
rodowego Kongresu Fenomenologii 

(*), który odbył się w Gdańsku. 
Odczytałem tam tekst w j. angiel-
skim, przygotowany przez tłuma-
cza, zatytułowany: „A  Possible 
Reason for the „ FATAL  VISION” 
of the Famous  American Surgeon 

Jeffrey MacDonald”. Odniosłem 
wrażenie, że słuchacze nie wszyst-
ko zrozumieli, bo zadawali pytania, 

ale ja nie potrafiłem im dokładnie 
odpowiedzieć w języku angielskim 
– tłumacza na sali nie było. Tekst 
mego wystąpienia na tym kongresie 
został opublikowany w roku 2000 
w książce pod redakcją Anny-

Teresy Tymienieckiej: The Origins 

of Life, wydanej przez Kluwer Aca-

demic Publishers, Dordrecht/

Boston/London [4]. 

- W połowie roku 1997 kupiłem 
modem do mojego komputera i 

przez domowy telefon uzyskałem 
dostęp do internetu. Rozpocząłem 
poszukiwania wiadomości o Jef-
fry’u MacDonald. Znalazłem o nim 
bardzo dużo informacji, ale jego 
adresu nie było. Zwróciłem się o 
pomoc w poszukiwaniach do in-

nych użytkowników sieci internet.  
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I zaczęły nadchodzić listy pocztą 
elektroniczną. 
      W poniedziałek 9 marca 1998 r. 
o godzinie 06:38:31 (wielka dokład-
ność czasu) z USA, z miejscowości 
położonej nad brzegiem Pacyfiku 
została nadana poczta elektroniczna 
wiadomość do Tomasza Rybickiego 
z Łodzi. Nadawca podał dokładny 
adres Jeffrey’a MacDonald’a i adre-
sy ludzi, którzy starają się mu po-
móc w zebraniu dowodów, że on 
jest niewinny. Tomasz Rybicki nie-

zwłocznie przekazał mi tę wiado-
mość. 
      10 marca 1998 r. wysłałem 
pocztą lotniczą siedem listów pod 
wskazane mi adresy. W liście do 
Jeffrey’a MacDonald zawiadomi-
łem go o mojej hipotezie, że to on, 
Jeffrey, zabił swoją rodzinę, ale on 
może być niewinny, bowiem wielki 
wpływ na jego nieudane życie ro-
dzinne mogło mieć zjawisko tok-
sycznego działania haptenów. Do 

listu dołączyłem moją publikację z 
Medical Hypotheses: „Pathogenic 
Effects of the Human Chemical 

Biofield”[2]. Później wysłałem 
następny list do Jeffrey’a, ale na 
odpowiedź czekałem osiem 
miesięcy. 
---------------- 

(*) Fenomenologia – w filozofii i 

psychologii, nauka o zjawiskach – 

fenomenach. 

      Internet jest wspaniałym wyna-
lazkiem, bo można szybko i tanio 
wymieniać informacje z ludźmi na 
całym świecie. Wykorzystałem in-
ternet, zamieszczając „stronę” z 
opisem wpływu działania haptenów 
na zachowanie, które doprowadziło 
do czynu zabójstwa dokonanego 
przez Jeffrey’a MacDonald’a. Wy-
mieniłem kilkadziesiąt elektronicz-
nych listów (e-mailów) z wieloma 
osobami, także adwokatami, którzy 
nadal są zaangażowani w obronę 
Jeffrey’a. Okazało się, że moja teo-
ria jest sprzeczna z kierunkiem 

działania obrońców, którzy starają 
się zebrać dowody, że banda narko-
manów zabiła rodzinę Jeffrey’a. 
      W internecie znalazłem także 
adres pocztowy i numer telefonu do 

Lucii B., która prowadziła „stronę” 
internetową poświęconą sprawie 
Jeffrey’a i utrzymywała kontakty z 
Jeffrey’em. Zatelefonowałem do tej 
pani, która już znała moją hipotezę. 

Rozmawialiśmy krótko. Powiedzia-
łem, że chcę przyjechać do niej i do 
Jeffrey’a MacDonald’a, aby poroz-
mawiać i zastanowić się nad możli-
wością zdobycia dowodów mogą-
cych mieć wpływ na uniewinnienie 
Jeffrey’a. 
      Za pomocą poczty elektronicz-
nej wymieniłem z Lucia B. kilka-
dziesiąt listów, jednakże Lucia zde-
cydowanie odrzucała moją hipotezę. 
Ja natrętnie uzasadniałem swoje 
racje, aż w końcu Lucia się bardzo 
zdenerwowała i swoją złość na 
mnie wyraziła w bardzo ostrych 
słowach. Z tego powodu na jakiś 
czas zaprzestałem korespondencji z 
Lucią. 
      Pewnego dnia dowiedziałem się 
o zabójstwie, które było dokonane 
w bardzo podobny sposób, jak za-
bójstwo rodziny Jeffrey’a MacDo-
nald’a. Otóż, w nocy 16 stycznia 
1997 r. 43 letni inżynier Scott Fala-
ter, zamieszkały w Phoenix w USA, 
od dwudziestu lat żonaty, ojciec 
dwojga dzieci, bardzo religijny, 

kapłan Mormonów, zabił swoją 
żonę. Zadał jej 44 ciosy nożem my-
śliwskim, zanurzył jej głowę w ba-
senie przy swoim domu, a następnie 
ukrył zakrwawione przedmioty, 
zabandażował swoją ranę na ręce, 
przebrał się w piżamę i poszedł 
spać. Sąsiedzi słyszeli jęki jego 
żony. Jeden sąsiad widział, jak Scott 
ją topił w basenie. Gdy przyjechała 
policja, Scott Falater powiedział, że 
on niczego nie pamięta, że spał. 
Sprawiał wrażenie, że był zdziwio-
ny, gdy mu powiedziano, że jego 
żona nie żyje. Mówił, że bardzo 
kochał swoją żonę, ale opowiadał o 
niej bez emocji i nie rozpaczał z 
powodu jej straty. Podczas procesu, 

który trwał 6 tygodni, ustalono, że 
on nie miał żadnych motywów do 
zabójstwa. Jego sprawa stała się 
głośna na całym świecie. W interne-
cie jest o tym dużo wiadomości. 
      Zawiadomiłem Lucie B. o tym 
zabójstwie. W odpowiedzi Lucia 
napisała mi, że zapoznała Jeffrey’a 
z moją hipotezą. Jednakże Jeffrey 
powiedział jej, że jeśli on zabił swo-
ją rodzinę, to on nie chce korzystać 
z przysługującego mu prawa (on 

parole) do warunkowego wypusz-

czenia go na wolność. W następnym 
e-mailu Lucia zawiadomiła mnie, że 
ona już nie zajmuje się sprawą Jef-

frey’a. Ta wiadomość mnie zdziwi-
ła. Postanowiłem sprawdzić, co się 
dzieje, dlatego „ściągnąłem” stronę 
internetową Jeffrey’a MacDonald’a. 
Byłem bardzo zdziwiony, gdy na 
ekranie komputera zobaczyłem cał-
kowicie zmienioną stronę. Zamiast 
informacji o sprawie Jeffrey’a poka-
zał się kolorowy obrazek religijny 
przedstawiający Matkę Boską w 
gronie aniołków na tle nieba. W 
pierwszej chwili pomyślałem sobie, 
że Jeffrey nie żyje. Napisałem raz 
jeszcze do Luci B. z prośbą o wyja-
śnienie. Odpisała mi, że ten religij-
ny obrazek jest jedynym sposobem, 

w jaki ona może pomóc Jeffrey’o-
wi. 

      Wkrótce po tych wydarzeniach 
otrzymałem od Jeffrey’a pierwszy 
list, w którym napisał: 
      „17 XI 1998. Szanowny Panie 
Grzeszczuk, Dziękuję za 3 listy. Nie 
mogę odpisywać na wszystkie listy, 
bo nie mam znaczków, czasu, ener-
gii, możliwości, aby to robić. Muszę 
się skoncentrować na wygraniu 
mojej długo oczekiwanej rehabilita-
cji... Gdy testy DNA będą zakoń-
czone... wykażę moją niewinność. 
Jeśli Pan nie zna faktów tej sprawy, 
Pan powinien zapoznać się z książ-
ką „Fatal Justice” (Fatalna sprawie-
dliwość)... Życzę powodzenia... 
Szczerze oddany, Jeffrey MacDo-

nald...” 

(...).> 

  

Cdn. 

Zgodę na przedruk 

wyraził autor książki: 
Jerzy Grzeszczuk 

ekspert inżynier 

haptenolog z Goleniowa. 

Przygotowali: 

E. Pietruch 

(Francja) 

R. Milewski 

(Polska)   

  

 Od Redakcji: 

       Z przyjemnością informujemy 
zainteresowanych Czytelników, że 
kilka egzemplarzy książki HAPTE-
NOLOGIA, którą publikujemy w 
odcinkach, jest jeszcze u autora i 

można nabyć w formie wysyłkowej.  
Kontakt:  jerzygrzeszczuk@op.pl 

albo telefon +48 606 21 57 11. 

RED. 

https://poczta.wp.pl/k/
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   Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzej Duda podpisał 5 listo-
pada 2019 r. przygotowaną przez 
Ministerstwo Infrastruktury noweli-

zację ustawy - Prawo o ruchu dro-

gowym, wprowadzającą przepisy 
dotyczące tworzenia drogowych 
korytarzy życia oraz jazdy na su-
wak. Nowe przepisy zaczną obo-
wiązywać po upływie 21 dni od 
publikacji w Dzienniku Ustaw. 

  

      Nowe przepisy wprowadzają 
jednoznaczne zasady 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.  
  

      W sytuacji zagrożenia życia na 
drodze ważna jest każda sekunda. 
Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, 
jak należy tworzyć korytarze życia, 
żeby odpowiednie służby mo-
gły  jak najszybciej dotrzeć do po-
szkodowanych – powiedział mini-
ster infrastruktury, przewodniczący 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego Andrzej Adam-

czyk.  

  

      Nowelizacja ustawy doprecyzo-

wuje obowiązujące przepisy po-
przez 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. 

  

      O tym, w jaki sposób tworzyć 
„korytarz życia”, mówi także kam-
pania edukacyjna Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
skierowana do polskich kierowców 
pn. „Życie ma pierwszeństwo”. Jej 
celem jest szerzenie wiedzy na te-

mat zasad tworzenia korytarza ży-
cia. Kluczowym elementem kampa-

nii jest interaktywny spot, który 
można obejrzeć na stronach 
www.krbrd.gov.pl oraz 

www.zyciemapierwszenstwo.pl. 

 

Suwak z podpisem 

Prezydenta RP 

http://www.krbrd.gov.pl/
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/
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Korytarz życia widziany nocą. 
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      Droga ekspresowa S19, czyli 

polska część międzynarodowego 
szlaku komunikacyjnego Via Car-

patia, to priorytet obecnego rządu. 
Dzisiaj rozpoczynają się prace bu-
dowlane na kolejnym bardzo istot-

nym jej odcinku, obwodnicy Kra-

śnika – powiedział 4 listopada 2019 
r. minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk. 

      Wykonawcą obwodnicy Kraśni-
ka w ciągu drogi ekspresowej S19, 
która ominie miasto od strony 
wschodniej, jest firma Aldesa Con-

strucciones Polska. Umowa w try-

bie projektuj i buduj zakłada reali-
zację odcinka o długości 10 km za 
319,5 mln zł. Kierowcy skorzystają 
z nowej trasy w 2021 r. 

      W ramach inwestycji powstanie 

dwujezdniowa droga ekspresowa o 

dwóch pasach ruchu w każdym 
kierunku, z rezerwą pod trzeci pas, 
a także węzły drogowe Kraśnik 
Północ i Kraśnik Południe. Zbudo-
wane zostaną też miejsca obsługi 
podróżnych, obwód utrzymania 
drogowego, a także drogi do obsłu-

gi ruchu lokalnego. Przewidziano 

również budowę obiektów inżynier-
skich oraz infrastruktury towarzy-

szącej, w tym urządzeń ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa ruchu.  
  

      Dobra infrastruktura jest ko-

nieczna, aby Polska mogła się rów-
nomiernie rozwijać. Konsekwentnie 
walczymy z wykluczeniem komu-

nikacyjnym w tych regionach kraju, 

które wcześniej pozostawały na 
uboczu wielkich inwestycji - po-

wiedział wiceminister infrastruktu-
ry Rafał Weber. 
 

130 km S19 w realizacji 
  

      W realizacji, w trybie projektuj 

i buduj, jest blisko 130 km odcinek 

S19 pomiędzy Lublinem i Sokoło-
wem Małopolskim. Budowę po-
dzielono na 12 odcinków, po sześć 
w województwie lubelskim i pod-
karpackim. Umowę na realizację 
trzech pierwszych odcinków podpi-
sano 30 października 2017 r., a na 
ostatni 21 grudnia 2018 r.  

      Dla pięciu odcinków w woje-

wództwie lubelskim wydano już 
decyzje o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), ostat-

nia spodziewana jest wkrótce.  
      Na terenie województwa pod-
karpackiego procedowane są cztery 
wnioski o wydanie ZRID, a dla 

dwóch odcinków przygotowywana 
jest dokumentacja niezbędna do 
złożenia wniosku. 
Z pierwszych odcinków S19 kie-
rowcy powinni skorzystać w poło-
wie 2021 r., a z całej trasy pomię-
dzy Lublinem i Sokołowem Mało-
polskim w połowie 2022 r. Tym 
samym Rzeszów poprzez Lublin 
połączy się drogą ekspresową z 
Warszawą. 
 

S19 z dofinansowaniem UE 

 

      Budowa S19 pomiędzy Lubli-
nem i Sokołowem Małopolskim 
jest realizowana z wykorzystaniem 

funduszy unijnych. 19 września 
2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 

podpisała umowy o dofinansowanie 
dla dziewięciu z dwunastu odcin-

 

Rusza budowa 

obwodnicy Kraśnika 

  

      Zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach jest jednym z priorytetów 
rządu. W tym celu podejmujemy 
odpowiednie działania legislacyjne. 
Wiemy, że oprócz zmian w przepi-
sach musimy też nieustannie kształ-
tować właściwe postawy Polaków 
– a to jest możliwe dzięki takim 
kampaniom jak „Życie ma pierw-
szeństwo” – podkreślił minister 
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 – dodał wiceminister 
infrastruktury, zastępca przewodni-
czącego KRBRD Rafał Weber. 
  

      W przypadku jazdy na suwak 

przepisy precyzyjnie określają za-
sady pierwszeństwa jazdy z po-
szczególnych pasów ruchu, gdy 
następuje zmniejszenie ich liczby, a 
w miejscu zwężenia powstaje zator. 
Ustalają ponadto zasadę naprze-
miennego wjazdu po jednym pojeź-
dzie z każdego pasa ruchu. 
  

      Nowe rozwiązania są zbliżone 
do sprawdzonych od lat przepisów 
funkcjonujących w wielu w krajach 
Europy. Zmiany ustawowe są wy-
nikiem działań zapisanych w Pro-
gramie realizacyjnym na lata 2018-

2019 do Narodowego Programu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
2013-2020, za który odpowiedzial-
na jest Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 
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ków realizacyjnych tej trasy: od 
węzła Lublin Węglin do węzła Lasy 
Janowskie oraz od węzła Nisko 
Południe do węzła Sokołów Mało-
polski. Łączna wartość tych projek-
tów to ok. 3,6 mld zł, a dofinanso-

wanie z UE wyniesie ok. 1,8 mld 

zł. Na pozostałe trzy odcinki, od 
węzła Lasy Janowskie do węzła 
Nisko Południe, złożono już do 
Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych wniosek o dofi-

nansowanie. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Dziś (7 listopada br.) weszło w 
życie rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w sprawie kontroli ruchu 

drogowego. - W rozporządzeniu 
zawarliśmy nowe obowiązki i 
uprawnienia kierowców aut oraz 
kontrolujących. Jednocześnie 
doprecyzowaliśmy istniejące w 
tym zakresie przepisy. Zależy 
nam na podnoszeniu poziomu 

bezpieczeństwa na polskich dro-
gach – podkreślił szef MSWiA 
Mariusz Kamiński. 
  

      Nowe regulacje zaczęły obo-
wiązywać od dziś (7 listopada br.), 
z wyjątkiem paragrafu 12, który 
dotyczy odczytu wskazań drogo-
mierza pojazdu zatrzymanego do 

kontroli. Ten paragraf wchodzi w 

życie od 1 stycznia 2020 r. 
  

      W rozporządzeniu zachowano 
większość obecnie obowiązujących 
przepisów dotyczących kontroli 
ruchu drogowego. Głównym celem 
zmian jest doprecyzowanie dotych-

czasowych procedur działania np. 
Policji. Dotyczy to między innymi 
kwestii miejsc postoju pojazdów 
organów kontroli ruchu drogowego 
w czasie kontroli. W akcie praw-

nym zapisano, że podczas prowa-
dzenia działań kontrolnych dopusz-
cza się postój radiowozu w miejscu, 
gdzie jest to zabronione, lecz nie 

zagraża bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego.  

  

      Kierowcy i funkcjonariusze 

zyskali nowe obowiązki i upraw-
nienia. Policjant, a także inspektor 
Inspekcji Transportu Drogowego, 

funkcjonariusz Żandarmerii Woj-
skowej, Straży Granicznej oraz 
Służby Celno-Skarbowej, podczas 

kontroli drogowej, będzie mógł 
sprawdzić przebieg zarówno zatrzy-

manego do kontroli pojazdu, jak i 

pojazdu przewożonego np. na lawe-
cie. Aktualny przebieg wpisze do 

Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
Będzie także możliwość, w przy-
padku zastrzeżeń po wstępnej kon-
troli technicznej pojazdu użytkowe-
go – np. ciężarowego lub autobusu, 
skierowania go na bardziej szczegó-
łowe badania. Pomoże to wyelimi-
nować z dróg niesprawne samocho-
dy. 

  

      Rozporządzenie rozszerza kata-
log możliwości wpuszczenia kie-
rowcy kontrolowanego pojazdu do 

radiowozu. Policjant będzie mógł to 
zrobić, jeśli np. kierowca zadekla-
ruje chęć zapłaty mandatu za pomo-
cą karty płatniczej lub innego in-
strumentu płatniczego. Dzięki 
zmianom łatwiej będzie kontrolują-
cemu wnioskować do starosty o 
ocenę stanu zdrowia kierującego 
pojazdem, jak również skierowanie 
kierowcy lub motorniczego na eg-

zamin sprawdzający jego kwalifika-
cje.  

  

      W sytuacji przeprowadzania 

tzw. szybkich testów trzeźwości 
policjant w mundurze nie będzie 
musiał  legitymować się każdemu 
kierowcy. Zawarte w rozporządze-
niu nowe regulacje dotyczą ponadto 
zrywania plomb w celu kontroli 

przewożonych odpadów. W razie 
wątpliwości, co do przewożonego 
ładunku, wolno będzie kontrolują-
cemu zerwać plombę zabezpiecza-
jącą. Przepisy określają także wa-
runki wykonywania kontroli trans-

portu odpadów przez inspektorów 
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz 
procedury dotyczące kontroli pojaz-
dów służb specjalnych.    
  

      Od dziś do kontroli mogą, tak 
jak obecnie, zatrzymać kierowców: 
policjanci, inspektorzy Inspekcji 

Transportu Drogowego, funkcjona-

riusze Straży Granicznej, Żandar-
merii Wojskowej, Służby Celno-

Skarbowej, straży gminnych, straży 
leśnych oraz straży parku, jak rów-
nież osoby działające w imieniu 
zarządcy drogi w obecności poli-
cjanta lub inspektora. Nowym 

uprawnionym do kontroli w zakre-

sie transportu odpadów (w obecno-
ści wybranych uprawnionych, np. 
policjanta) są inspektorzy Inspekcji 
Ochrony Środowiska.   
  

      Konieczność wydania rozporzą-
dzenia wynikała z dostosowania 
przepisów do ustawy Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o trans-

porcie drogowym. Ustawa ta wdra-

ża do prawa krajowego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej dotyczącą drogo-
wej kontroli technicznej pojazdów 
użytkowych. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Nowe przepisy w sprawie 

kontroli ruchu drogowego 

HUMOR 
 

      Żona krzyczy do męża: 
Ty łajdaku masz kochankę! 
A spróbuj kłamać. Mąż od-
powiada powoli i spokojnie: 

No tak, pół na pół… 

      Żona wykrzykuje pyta-
nie: Co to znaczy oszuście - 
pół na pół ?!  
      Mąż wyjaśnia spokojnie: 
To znaczy, że mamy ją na 
spółkę z kolegą. 
 

 *** 
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4 000 km dróg szybkiego ruchu 

w Polsce w użytkowaniu 
  

      7 listopada 2019 r. została od-
dana do ruchu 12 km obwodnica 

Szczecinka w ciągu drogi ekspreso-
wej S11. Nowa trasa usprawni 

przejazd na trasie łączącej Pomorze 
z Wielkopolską i Śląskiem. Od dzi-
siaj kierowcy mogą już korzystać z 
ponad 4 tys. km autostrad i dróg 
ekspresowych.  

  

      Obwodnica Szczecinka w ciągu 
drogi ekspresowej S11 to inwesty-

cja bardzo oczekiwana przez miesz-

kańców miasta i kierowców, którzy 
podróżują tą trasą. Dzięki niej z 
miasta zostanie wyprowadzony 

ruch tranzytowy, znikną uciążliwe 
korki, tworzące się zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym i poprawi się 
bezpieczeństwo na drodze – powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.   

  

      Obwodnica Szczecinka jest 

fragmentem przyszłej drogi ekspre-
sowej S11, która połączy Pomorze 
Środkowe przez Poznań z autostra-
dą A1 na Śląsku. Szczecinek dołą-
czył do Jarocina i Ostrowa Wielko-
polskiego, które mają już obwodni-
ce w ciągu S11. Od października 
2019 r. roku gotowy jest wspólny 
przebieg dróg S6 i S11 między Ko-
łobrzegiem i Koszalinem, a w reali-
zacji jest obwodnica Kępna i Ole-

sna. W przetargu na zaprojektowa-

nie i budowę są odcinki łączące 
Koszalin z Bobolicami. Pozostałe 
fragmenty tej trasy objęte są praca-
mi przygotowawczymi i będą suk-
cesywnie realizowane w kolejnych 

latach.  

  

      Obwodnica omija Szczecinek 

od wschodu. W ramach inwestycji 

powstała dwujezdniowa droga o 
dwóch pasach ruchu w każdą stro-
nę, z dwoma węzłami drogowymi 
oraz dwoma rondami na początku i 
końcu trasy. Wybudowano 13 wia-
duktów, mostów i przejść dla zwie-
rząt, w wielu miejscach konieczne 
było wzmocnienie podłoża, w tym 
wykonanie betonowych pali prze-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

4 000 km dróg szybkiego ruchu 

w Polsce w użytkowaniu 
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Km 5100. 

Km 4100. 
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mieszczeniowych.  

  

      Na etapie projektowania jest 

kolejny etap obwodnicy Szczecinka 

w ciągu drogi krajowej nr 20, dzię-
ki której przez miasto nie będą 
przebiegały już drogi krajowe. 
Środki na jej realizację zostały za-
pewnione przez Ministra Infrastruk-

tury. W przyszłym roku planowany 
jest przetarg na zaprojektowanie i 

budowę tej drogi. Nowa trasa o 
długość 4,3 km jest planowana do 
ukończenia w 2025 roku.  
  

4 tys. kilometrów dróg 

szybkiego ruchu 

  

      Sukcesywnie oddajemy do ru-

chu kolejne kilometry bezpiecznych 

i komfortowych dróg. Kierowcy 
mogą już korzystać z 4 tys. kilome-
trów tras szybkiego ruchu – auto-

strad i dróg ekspresowych. Równo-
cześnie realizujemy wiele inwesty-
cji na drogach krajowych, które 
stworzą spójny system komunika-
cyjny kraju. Nie zapominamy też o 
przygotowaniu kolejnych zadań, 
tak aby po zakończeniu prac przy-
gotowawczych płynnie rozpocząć 
fazę budowy – dodał minister A. 
Adamczyk.  

  

      Dotychczas sieć dróg ekspreso-
wych i autostrad w Polsce miała 
długość 3 993 km. Po udostepnie-
niu kierowcom 12 km obwodnicy 

Szczecinka długość tras szybkiego 
ruchu przekroczyła 4 tys. kilome-
trów. Docelowa sieć dróg ekspreso-
wych i autostrad ma wynosić ponad 
8000 kilometrów. Obecnie w reali-
zacji jest 1,1 tys.  km dróg, a w 
przetargach blisko 350 km. Dalsze 

odcinki objęte są różnymi etapami 
prac przygotowawczych. 
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

S11 obwodnica Szczecinka. 
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      Przygotowane w Ministerstwie 

Sprawiedliwości zmiany procesu 
cywilnego weszły w życie 7 listo-
pada 2019 Dzięki gruntownej refor-
mie Kodeksu postępowania cywil-
nego znacznie uproszczone i przy-

spieszone będą postępowania przed 
sądem. Nowe regulacje zapewnią 
Polakom szybkie i skuteczne do-

chodzenie swoich praw, rzetelne 

postępowania i sprawiedliwe wyro-
ki. 

      To zmiany wręcz fundamental-
ne. Odpowiadają na wielkie oczeki-
wanie społeczne, aby sprawy w 
sądach mogły toczyć się szybko i 
profesjonalnie – mówił, zapowiada-
jąc te zmiany podczas konferencji 
w grudniu 2018 r. Minister Spra-

wiedliwości Prokurator Generalny 
Zbigniew Ziobro. 

      Reforma wprowadza szereg 

rewolucyjnych rozwiązań, które 
służą rozstrzyganiu znacznej części 
spraw już na pierwszej rozprawie. 
Skraca drogę obywateli do sądów – 

sprawy zwykle będą toczyć w po-
bliżu ich miejsca zamieszkania. 
Zmiany ograniczają możliwość 
sabotowania postępowań poprzez 
zgłaszanie nieustannych zażaleń. 
Dają również gwarancję obiektywi-
zmu postępowań, wyłączając auto-
matycznie sędziów i całe sądy, jeśli 
ich bezstronność może być kwestio-
nowana. 

 

Najważniejsze zmiany Kodeksu 
postępowania cywilnego: 

 

1/. Zasada jednej rozprawy. 
      Regułą w mniej skomplikowa-
nych sprawach cywilnych będzie 
tylko jedna rozprawa, na której 
zapadnie wyrok. Temu służy wpro-
wadzenie posiedzenia przygoto-

wawczego i obowiązku pisemnej 
odpowiedzi na pozew. 

      Pozwany jeszcze przed rozpo-

częciem postępowania pisemnie 
musi odnieść się do zarzutów. To 
pozwoli sędziemu na wcześniejsze 
zapoznanie się z argumentami obu 
stron, występowanie w roli rozjem-
cy, a jeśli nie dojedzie do ugody – 

sprawne przygotowanie planu roz-

prawy i wcześniejsze wezwanie 
stron do uzupełnienia dowodów. 
      Sprawa w sądzie cywilnym 
rozpocznie się od posiedzenia przy-
gotowawczego. Sędzia będzie za-
biegać o zawarcie przez strony ugo-
dy lub przystąpienie do mediacji. 
Dotąd praktycznie każdą sprawę 
kierowano na rozprawę. Sądy były 
zasypywane ogromną liczbą po-
zwów. 
2/. Krótkie terminy. 
      Jeśli ogłoszenie wyroku w pro-
cesie cywilnym nie będzie możliwe 
na pierwszej rozprawie, sędzia na 
posiedzeniu przygotowawczym jest 

zobowiązany wyznaczyć kilka na-
stępujących bezpośrednio po sobie 
terminów rozpraw. Nie będzie wie-
lomiesięcznych przerw między ni-
mi. 

3/. Zeznania na piśmie. 
      Przyspieszeniu postępowań 
służy rozszerzenie możliwości skła-
dania zeznań na piśmie. Dotyczy 
stron postępowania i świadków, 
którzy nie mogą stawić się na roz-
prawę, np. ze względu na pobyt za 
granicą. 
4/. Sankcje za przewlekanie po-

stępowań. 
      W przypadkach celowego prze-

wlekania cywilnych postępowań 
można zasądzić wobec strony sto-
sującej wybiegi prawne nawet dwu-
krotnie wyższe odsetki od zasądzo-
nej kwoty i podwojone koszty pro-

cesu. 

5/. Koniec nadużywania zażaleń. 
      Zmiany prowadzić będą do wy-
eliminowania patologicznych prak-

tyk polegających na niekończącym 
się składaniu zażaleń w tych sa-
mych sprawach, mimo że sąd je 

odrzuca. To częsta i nieetyczna 
metoda stosowana np. przez firmy, 

które świadomie wydłużają postę-
powania, chcąc zniechęcić oszuka-
ne przez siebie osoby do kontynuo-

wania procesu. 

      Ponawiane zażalenia w już roz-
strzygniętych sprawach będą włą-
czane do akt bez wydawania przez 

sąd ponownych decyzji. Tak samo 
będą traktowane inne wnioski pro-
cesowe składane w celu przewleka-
nia postępowania, np. o wykładnię, 
sprostowanie czy uzupełnienie 
orzeczenia albo ponawiane wielo-

krotnie wnioski o wyłączenie sę-
dziego. Takie rozwiązanie nie ogra-
nicza praw stron procesu. Nie-

uwzględnione zażalenie pozostaną 
w aktach i mogą być dla stron po-
wodem podważenia wyroku w dru-
giej instancji. 

6/. Szybki tryb dla przedsiębior-
ców. 
      Usprawnieniu postępowań w 
sprawach gospodarczych, w któ-
rych stronami są przedsiębiorcy, 
służą szybsze procedury i ustalenie 
zalecanego terminu rozpoznania 

sprawy – ma on być krótszy niż 
sześć miesięcy. 
Firmy są profesjonalnie przygoto-
wane do prowadzenia spraw praw-

nych i dysponują pełną dokumenta-
cją związaną ze swoją działalno-
ścią, dlatego sprostanie przyśpie-
szonym procedurom zwykle nie jest 

problemem. Jeśli jednak uznają 
przyspieszony tryb za niekorzystny 

dla siebie, mogą wnioskować o 
„zwykłe” postępowanie. 
7/. Sądy bliżej ludzi. 
      Osoby składające pozwy prze-
ciwko firmom, które mają siedziby 
z dala od ich miejsca zamieszkania, 

nie będą zmuszone jeździć do są-
dów tam, gdzie są zarejestrowane te 
firmy. Mogą wybrać, czy ich pozew 
rozpatrzy sąd mieszczący się w ich 
miejscowości albo w pobliżu, czy 
tam, gdzie firma ma siedzibę. A 

Ciąg dalszy ze s.1 
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jeśli ta złoży pozew przeciwko 
klientowi, np. za nieopłacony ra-
chunek, sprawa będzie rozpatrywa-
na przez sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania klienta. 

      Ta zmiana to ułatwienie dla 
Polaków, którzy są zmuszani do 
ponoszenia kosztów związanych z 
wyjazdem na rozprawy w odległym 
sądzie. To także skrócenie postępo-
wań w sprawach cywilnych, któ-
rych znaczna część zostanie prze-
niesiona z najbardziej obłożonych 
sądów w dużych miastach do są-
dów w mniejszych miejscowo-
ściach. 
8/. Zwięzłe uzasadnienia. 
      W pisemnych uzasadnieniach 

wyroków sędziowie nie będą prze-
pisywać treści zeznań i dokumen-
tów z akt sprawy ani cytować orze-
czeń Sądu Najwyższego – wystar-

czy zarysowanie istoty problemu. 

Nie będą też musieli odnosić się do 
całości rozstrzygnięcia. To strona, 
która wniesie o sporządzenie pi-
semnego uzasadnienia określi, czy 
oczekuje na piśmie pełnego uzasad-
nienia, czy tylko we fragmencie 

odnoszącym się do tej części wyro-
ku, od której zamierza się odwołać. 

      Takie rozwiązanie odciąży sę-
dziów, którzy zaoszczędzony czas 
będą mogli poświęcić na rozpozna-
wanie innych spraw. Przede 

wszystkim skróci drogę do wniesie-
nia ewentualnej apelacji. Kwestio-

nujące wyrok strony nie będą mie-
siącami czekać na pełne pisemne 
uzasadnienie, które umożliwia ape-
lację. 
9/. Bez gadulstwa. 
      Sędziowie nie będą ogłaszać 
wyroków i postanowień na posie-
dzeniu, na które nikt się nie stawił. 
Dotąd musieli to robić, nawet jeśli 
poza sędzią nie było nikogo na sali.  
10/. Gwarancja obiektywizmu. 
      Gdy wniesiona do sądu sprawa 
dotyczy orzekającego w nim sę-
dziego lub bliskiej mu osoby, postę-
powanie będzie automatycznie 
przenoszone do innego sądu. 
      Tak, by nie było wątpliwości co 
do obiektywizmu wyroków. Nie 
będzie czasochłonnego rozpatrywa-
nia wniosków o wyłączenie poje-
dynczych sędziów. 
11/. Sposób na lokalne układy. 
      Nadzwyczajne narzędzie prze-
widziano dla sytuacji, gdy uczestni-

kiem postępowania jest osoba z 

lokalnych elit, która może mieć 
duże wpływy w miejscowym środo-
wisku sędziowskim. Na wniosek 
strony Sąd Najwyższy będzie mógł 
przenieść postępowanie do innego 
sądu. 
12/. Nagrywanie rozpraw przez 

strony. 
      Strony procesowe nie są już 
skazane na swą pamięć, notatki i 
protokoły spisane przez pracowni-
ków sądu na podstawie nagrań reje-
strowanych przez sądowe urządze-
nia. Mogą też same nagrywać prze-
bieg rozpraw. Wystarczy poinfor-

mować sąd o takim zamiarze. 
13/. Formalna kontrola tylko w 

drugiej instancji. 
      Przyspieszeniu postępowania i 
ujednoliceniu kryteriów służy zasa-
da, zgodnie z którą apelacje od wy-
roków będą sprawdzane pod wzglę-
dem formalnym jedynie w sądach 
drugiej instancji. Ta czynność była 
dotąd dublowana w sądach drugiej i 
pierwszej instancji. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
Według  rankingu  fDi  Magazine 
(grupa Financial Times) w 2019 r. 

Katowicka oraz Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna znalazły się w 
grupie najatrakcyjniejszych stref na 

świecie (odpowiednio 2. i 8. pozy-
cja). Jest to szczególnie duże wy-
różnienie na tle innych krajów na-
szego kontynentu – z europejskich 

stref  tylko  nasze  znalazły się  w 
pierwszej dziesiątce. 
 

Katowicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna (KSSE) została doceniona 
za to, że od początku 2018 r. zreali-
zowano w niej aż 66 nowych pro-

jektów oraz przeznaczono 1,14 mld 
EUR na nowe inwestycje w róż-
nych sektorach (w tym motoryza-

cyjnym, metalurgicznym, chemicz-

nym, tworzyw sztucznych i prze-

twórstwa spożywczego). Najwięk-
szymi atutami strefy są korzystne 
położenie i solidna infrastruktura. 
Korzysta ona z dwóch autostrad, 
sieci kolejowej, trzech międzynaro-
dowych lotnisk, portu śródlądowe-
go  i  terminalu  przeładunkowego. 
Poza tym oferuje wysoko wykwali-

fikowanych pracowników, przygo-
towanie  gruntów  inwestycyjnych 
oraz dostępność obiektów przemy-
słowych i biurowych. KSSE została 

także wyróżniona w następujących 
kategoriach: nowe inwestycje, udo-

godnienia  dla  pracowników,  eks-
pansja,  transfer  technologii  oraz 

przemysł 4.0. 
 

Łódzką  Specjalną  Strefę  Ekono-
miczną doceniono z kolei za inicja-
tywy, takie jak StartUp Spark 2.0 – 

akcelerator,  Strefę  RozwoYou  i 
wdrożenie technologii 5G. W 2018 
r. jedna trzecia projektów inwesty-
cyjnych  w  ŁSSE  pochodziła  od 
firm, które już tam działały i chcia-
ły rozwijać swoją działalność. Nie-
miecki  Haering,  producent części 
motoryzacyjnych, w tym do Merce-

Ciąg dalszy ze s.1 

 
 

Polskie specjalne strefy ekonomiczne 

wśród najlepszych na świecie 
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      Od  1  stycznia  obywatele  86 

państw wjadą do Uzbekistanu bez 
wizy.  Uzbekistan  poszerza  listę 
krajów,  których  obywatele  mogą 
odwiedzać republikę bez zbędnych 

formalności. Jednocześnie podano, 
jak długo obywatele różnych pań-
stw mogą przebywać na terytorium 
Uzbekistanu bez wizy: bez ograni-

czeń  czasowych  (Azerbejdżan, 
Armenia,  Białoruś,  Gruzja,  Ka-

zachstan, Mołdawia, Rosja, Ukrai-
na);  do 60 dni (Kirgistan); do 30 

dni  (Polska,  Austria,  Hiszpania, 

Norwegia, Włochy, Wielka Bryta-
nia i inne); nie więcej niż 7 dni (od 
1 stycznia 2020 r. – Chiny, w tym 

 

Bez wizy do Uzbekistanu już wkrótce 

desa, BMW, Audi i Volkswagena, 

zainwestował w strefie prawie 58 
mln EUR i obecnie zatrudnia ponad 

2150 pracowników. 
Jednocześnie łódzka SSE znalazła 
się na drugim miejscu w rankingu 
najlepszych stref dla firm z sektora 

MŚP. Wskazano tu na dużą po-
wierzchnię magazynową i produk-
cyjną podzielną na moduły do wy-
korzystania przez mniejsze firmy. 

Dodatkowo  ŁSSE,  jako  zagłębie 
branży AGD, zdobyła nagrodę spe-
cjalną w kategorii Appliances. Od 
początku powstania łódzkiej  SSE 
funkcjonuje tu ponad 20 producen-

tów,  w  tym  Whirlpool,  Miele, 
BSH, a  w 2018 r.  zainwestował 
brytyjski  Hellyar  Plastics.  Strefa 

została także wyróżniona w zakre-

sie dostosowania do 5G, wsparcia 

startupów,  ekspansji,  rozwoju 
umiejętności oraz przemysłu 4.0. 
 

Eksperci z fDi Magazine wyróżnili 
także Wałbrzyską SSE. W kategorii 
obsługi dużych podmiotów w Eu-
ropie uplasowała się ona na drugim 
miejscu. Ulokowanie korporacji z 

branży motoryzacyjnej w Wałbrzy-
chu  (Toyoty,  Mercedes-Benz  i 

Volkswagena)  gwarantuje  stabil-

ność inwestycji w strefie. Położenie 
w  południowo-zachodniej  Polsce 

daje  korzyści  w  postaci  długiej 
tradycji produkcji przemysłowej w 
regionie oraz bliskości Niemiec i 
Czech. Oprócz zwolnień z podatku 
dochodowego i atrakcyjnych dzia-

łek inwestycyjnych, WSSE oferuje 

usługi administracyjne, siłę robo-
czą,  a  także  wsparcie  księgowe 
oraz dostęp do sieci  profesjonal-
nych dostawców i partnerów. 
Specjalne  strefy  ekonomiczne 

funkcjonują w Polsce od 1994 r. 
Od 5 września 2018 roku w nowej 
formule – Polskiej Strefy Inwesty-

cji  (PSI).  Dzięki  powołaniu  PSI 
zwolnienia podatkowe dostępne są 
na terenie całego kraju. Oznacza to 
m.in., że łatwiej mogą z nich ko-
rzystać MŚP. 

Redaktor 

 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.

com 
 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/


str. 24              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r. 

Hongkong, tylko jeśli jest bilet po-
wrotny). 

      Podróżowanie po Uzbekistanie 
jest generalnie bezpieczne. Dotyczy 

to zwłaszcza centralnej i wschod-
niej  części  kraju  (od  wysokości 
Urgenczu), gdzie turystów jest zde-
cydowanie więcej. W bardziej tury-
stycznych miastach, takich jak Chi-

wa, Buchara czy Samarkanda, nale-

ży oczywiście uważać na portfel i 
dokumenty – tym bardziej, że po 
wymianie dewiz na lokalną walutę 
ten pierwszy zostanie dość poważ-

nie  pogrubiony.  We  wschodniej 

części  kraju turyści  spotykają się 
raczej z pozytywnym zainteresowa-

niem – także na gruncie tego, że ich 
obecność wiąże się z możliwością 
szybkiego zarobienia większej ilo-
ści hajsu. 
 

      Największe zagrożenie w tym 
kraju wiąże się z właśnie z przekrę-
tami na gruncie finansowym, prze-

de wszystkim przy okazji korzysta-

nia z prywatnego transportu. Ceny 

za przejazdy należy potwierdzać w 

kilku punktach, a wcześniej dobrze 
jest dopytać o nie w miejscu, w 
którym  nocujecie.  Jest  to  ważne 
szczególnie  na  zachodzie,  gdzie 
pierwsze podawane kwoty bywają 
wyciągane wprost  z  przepastnych 
otchłani kosmosu. 
 

Redaktor 
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      Uniwersytet Śląski, dzięki unij-
nemu  projektowi,  stworzy  wielo-

funkcyjną przestrzeń dla osób chcą-
cych rozwijać innowacyjną przed-
siębiorczość. Uczelnia wyremontu-
je w tym celu dawny gmach Naro-

dowego Banku Polskiego w Kato-

wicach, przy ul. Bankowej. 

      Jak przekazał rzecznik uczelni 
Jacek  Szymik-Kozaczko,  projekt 

„centrum kreatywności i coworkin-
gu  SPINplace”  ma  wzmacniać 

współpracę uniwersytetu z otocze-
niem gospodarczym. Jednocześnie 
przedsięwzięcie  ma  mieć  wymiar 
regionalny i międzyuczelniany. 
 

      „SPINplace  zaprojektowano  z 
myślą o osobach, które chcą rozpo-
cząć lub rozwinąć swoją biznesową 
działalność, mają pomysł na nowy 
produkt  lub  usługę  i  poszukują 
przestrzeni sprzyjającej nawiązywa-
niu kontaktów między społeczno-
ścią  akademicką,  reprezentującą 

różne  obszary  technologiczne,  a 
światem biznesu” – wyjaśnił rzecz-
nik. 

 

      „Centrum  kreatywności  i  co-
workingu  ma  przyczynić  się  do 
wzrostu liczby start-upów czy firm 
typu  spin-off,  a  także  wzmocnić 
działania z zakresu transferu tech-
nologii” –  poinformował Szymik-

Kozaczko. 

 

      Projekt obejmuje sześć inicja-

 

Uniwersytet Śląski stworzy przestrzeń 

dla innowacyjnej przedsiębiorczości 
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      Listopadowa  projekcja  NBP 

zakłada, że ceny energii elektrycz-
nej  dla  gospodarstw  domowych 

wzrosną w przyszłym roku i w roku 
2021 o 8 proc. – poinformował na 
wtorkowej  konferencji  dyrektor 

Departamentu Analiz  Ekonomicz-

nych NBP Piotr Szpunar. Rząd ma 
możliwości przedłużenia tego pa-
kietu, który w tej chwili obowiązuje 
do końca roku. 

 

NBP zakłada podwyżkę cen prądu 

dla gospodarstw domowych 

tyw. Jedna z nich to „Silesia Design 
School”  –  przestrzeń  pod  kątem 
inicjatyw  rozwijających  zaplecze 
projektowania usług i  produktów. 
„Spin Business Accelerator” ma z 
kolei kreować i wspierać projekty 
dotyczące opracowania i wprowa-
dzenia  na  rynek  innowacyjnych 

produktów, usług i technologii. 
      W SPINplace ma działać fabry-
ka start-upów, w której mentorzy, 
inwestorzy i  eksperci  będą mogli 
angażować się w inicjatywy bizne-
sowe w zamian za prawa do udzia-

łów, a także centrum prototypowa-
nia trójwymiarowego. Przewidziano 
przestrzeń spotkań i pracy np. dla 

studenckich kół  naukowych i  ka-
wiarenkę  umożliwiającą  organiza-
cję  wydarzeń  popularyzujących 
naukę. 
 

      Dla utworzenia centrum SPIN-

place  zaplanowano  przebudowę  i 
odnowienie  pomieszczeń  budynku 
przy ul. Bankowej 5, wraz z jego 

zewnętrzną  elewacją.  To  dawna 
siedziba  Narodowego Banku Pol-

skiego, przejęta przez uczelnię w 
2006 r. (NBP przeniósł się do sąsia-
dującego z tym budynkiem nowego 
gmachu). 

 

      Ostatnio  w  budynku  działało 

m.in.  Centrum  Kształcenia  Usta-
wicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
Inwestycję dotyczącą ul. Bankowej 
5 umieszczono w Lokalnym Progra-

mie Rewitalizacji Miasta Katowice. 

Na  projekt  wartości  30  mln  zł 
uczelnia  otrzymała  w  ostatnich 
dniach 25,3 mln zł dotacji z Regio-
nalnego  Programu  Operacyjnego 

Woj. Śląskiego na lata 2014–2020.

(PAP) 
 

Redaktor 
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      „Powraca jak bumerang temat 
cen energii elektrycznej. (…) Przy-
jęliśmy taką modelową podwyżkę 
cen energii elektrycznej, że rachu-
nek  dla  gospodarstw  domowych 

rośnie o 8 proc. (w roku 2020 i 
2021 – red.). To nie jest żadna pro-
gnoza, to techniczne założenie. Ono 
jest podyktowane tym, że staramy 
się dość konserwatywnie prognozo-
wać i nie dawać się zaskakiwać ani 

w dół, ani w górę” –  powiedział 
Szpunar. 

      Dodatkowo zaznaczył, że zało-
żenie wzrostu cen energii elektrycz-
nej o 8 proc. ma charakter konser-

watywny, gdyż w projekcji założo-
no, że koszty wytwarzania cen ener-
gii elektrycznej pozostaną na takim 
samym  poziomie  jak  obecnie,  w 

szczególności  ceny  uprawnień  do 
emisji CO2. 

 

      „My cen certyfikatów nie pro-
gnozujemy, ale wydaje nam się, że 
ryzyka dla wzrostu cen tych certyfi-

katów, mimo pewnej presji ze stro-
ny politycznej na te ceny, są mniej-
sze niż ryzyka spadku” –  powie-

dział Szpunar. (PAP) 
 

Redaktor 
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      Firmy z branży nowoczesnych 
technologii należą do największych 
pracodawców we Wrocławiu,  za-
trudniając ok. 36 tys. specjalistów. 
To również grupa najemców o wy-
jątkowych  potrzebach,  ponieważ 
znajdują się w fazie ciągłej trans-
formacji i wzrostu. W ciągu dwóch 
lat mogą urosnąć o sto, dwieście, a 
nawet więcej procent. Dlatego jed-
ną z ważniejszych rzeczy dla bran-
ży IT  jest  elastyczność  najmu – 

mówi Michał Grabikowski, dyrek-
tor wrocławskiego oddziału Cresa 

Polska. 

      Wrocław ma za sobą kilka bar-
dzo udanych lat, w tym rekordowy 

2018 r., kiedy na rynek trafiło pra-
wie  147  tys.  mkw.  powierzchni 

biurowej  (całkowita  powierzchnia 
biurowa  w  mieście  przekroczyła 
wtedy 1 mln mkw.), a firmy wyna-

jęły w sumie ponad 157 tys. mkw. 
biur. Po dynamicznym okresie roz-

woju, w pierwszych trzech kwarta-

łach  tego  roku  tempo  przyrostu 
nowej  powierzchni  znacznie  spa-

dło.  – Nie oznacza to jednak, że 
rynek zwalnia. Wręcz przeciwnie, 

w budowie znajduje się obecnie ok. 
160 tys. mkw. To znacznie więcej, 
niż w poprzednich latach, gdy śred-
nio w trakcie  realizacji  mieliśmy 
ok. 100 tys. mkw. Wrocław nadal 
postrzegany jest jako jedno z naj-

lepszych miast do lokowania bizne-

su w Europie – zagłębie innowacji i 
nowych  technologii,  kontynuuje 

Michał Grabikowski. 
 

      Stolica Dolnego Śląska od wie-
lu lat związana jest z rynkiem IT, 
dlatego coraz częściej mówi się o 
tym, że Wrocław znajduje się na 

 

Wrocław na drodze do Doliny Krzemowej 
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drodze do Doliny Krzemowej. Fir-

my z branży nowoczesnych techno-
logii  należą  też  do  największych 
pracodawców we Wrocławiu . We-
dług szacunków Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej w sek-
torze pracuje ok. 36 tys. specjali-

stów. Co więcej, ponad 80 proc. z 
tych organizacji zapowiada dalszy 

rozwój i zwiększenie zatrudnienia. 
 

      Obok takich gigantów, jak No-
kia czy IBM, we Wrocławiu rozwi-
jają się również firmy z tutejszym 
rodowodem, jak twórca gier kom-
puterowych  Techland,  producent 

oprogramowania komunikacyjnego 

dla biznesu LiveChat Software, czy 

producent gier przeglądarkowych i 
mobilnych oraz lider wśród produ-
centów gier hobbystycznych – Ten 

Square Games. Wszystkie te firmy 

odnoszą duże sukcesy międzynaro-
dowe. Warto zaznaczyć też, że ok. 
10 proc. branży nowych technologii 
we Wrocławiu to startupy. Zarów-
no wielkie korporacje jak i nieduże 
startupy – patrzą w jednym kierun-
ku: wyższych uczelni technicznych, 
gdzie szukają dla siebie pracowni-
ków. 
 

      Jedną z przewag tego miasta są 
właśnie  dobrze wykształceni,  do-
świadczeni  specjaliści,  zajmujący 
się  tematem nowych  technologii, 
podkreśla M.Grabikowski. – Wro-

cław rozwija się w tym kierunku od 
lat i jest z tego znany, dlatego wielu 

młodych ludzi, którzy chcą praco-
wać  i  doskonalić  się  w zakresie 
nowych technologii, wybiera Wro-

cław na swoje miejsce do życia. 
 

      Firmy IT w tym mieście rosną i 
dojrzewają,  obsługując coraz bar-
dziej skomplikowane procesy. Od-

powiedzią na zmiany jest również 
oferta wrocławskich uczelni, prze-
de  wszystkim  Politechniki  Wro-

cławskiej. Stolica Dolnego Śląska 
to  trzecie  miasto  akademickie  w 

kraju. Na kierunkach związanych z 
IT kształci się tutaj ponad 15 tys. 
młodych osób. A co najważniejsze, 
większość z nich po studiach zosta-
nie we Wrocławiu. 
Więcej na www.propertynews.pl 
 

Redaktor 

 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

      Prezes Rady Ministrów Mate-
usz Morawiecki zarządził wybory 
przedterminowe prezydenta Gliwic 

(województwo śląskie) i prezyden-
ta Nowej Soli (województwo lubu-
skie). Wybory odbędą się 5 stycz-

nia 2020 r. – informuje Paweł Sze-
fernaker,  wiceminister spraw we-

wnętrznych i  administracji  odpo-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

W Gliwicach i Nowej Soli będą przedterminowe wybory 

Michał Grabikowski 

http://www.propertynews.pl/
http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/


str. 28              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r. 

wiedzialny za współpracę z samo-
rządami. 
 

      Zarządzenie wyborów przedter-
minowych było konieczne w związ-
ku z wygaśnięciem mandatów sa-
morządowych. Dotychczasowi pre-

zydenci miast: Gliwice - Zygmunt 

Frankiewicz oraz Nowa Sól - Wa-

dim Tyszkiewicz w ostatnich wy-

borach  parlamentarnych  uzyskali 

mandaty senatorskie. Rozporządze-
nia w sprawie wyborów przedter-
minowych w Gliwicach i  Nowej 

Soli  zostały  opublikowane  w 
Dzienniku Ustaw z dnia 7 listopada 

2019. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      11.  listopada  obchodziliśmy 
Święto Niepodległości. W tym dniu 
w  wielu  miejscach  pojawiły  się 
polskie flagi i zabrzmiał hymn pań-
stwowy. Warto przy tej okazji pa-

miętać o  podstawowych zasadach 
związanych z  symbolami  narodo-
wymi. 

 

Nie pisz po fladze 

      Na fladze RP nie wolno umiesz-

czać napisów i rysunków. Jest to 
dopuszczalne  jedynie  na  barwach 

narodowych.  Różnią  się  one  od 
flagi państwowej tym, że nie mają 
określonych  proporcji.  Mogą  być 
dowolnej  długości  i  szerokości. 

Trzeba jednak pamiętać, że szero-
kość obu pasów musi być równa. 
Natomiast flaga ma proporcje 5:8. 

Eksponowana publicznie musi być 
czysta, mieć czytelne barwy. Flaga 
nigdy nie może dotykać podłogi czy 
ziemi. 

 

      Podczas  marszów  flaga  pań-
stwowa RP jest niesiona przed rzę-
dem innych flag. Może być niesiona 
również z innymi flagami w jednym 
rzędzie. W przypadku rzędu trzech 
lub  pięciu  flag,  zajmuje  miejsce 
środkowe, w rzędzie czterech flag 
jest po lewej stronie dla patrzących 
na czoło pochodu, a w rzędzie sze-
ściu flag dwie flagi państwowe RP 

zajmują skrajne miejsca po stronie 
lewej i po prawej. Jeśli eksponuje 
się na masztach więcej flag, flagę 
państwową RP podnosi się (wciąga 
na maszt) jako pierwszą i opuszcza 
jako ostatnią. 
 

Hymn – powaga i szacunek 

      O zachowaniu powagi i spokoju 

należy pamiętać podczas wykony-
wania lub odtwarzania hymnu pań-
stwowego. Mężczyźni w ubraniach 
cywilnych powinni zdjąć nakrycia 
głowy.  Osoby w umundurowaniu 
obejmującym nakrycie głowy, nie-
będące w zorganizowanej grupie – 

oddają  honory przez  salutowanie. 
Należy też zwrócić uwagę na po-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Szanujmy symbole narodowe 

Flaga symbol narodowy 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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      Służby  podległe  MSWiA 
wspólnie ze służbami specjalnymi 
zabezpieczały największe zgroma-
dzenie, którym był Marsz Niepod-
ległości w Warszawie. Do chwili 
obecnej nie odnotowano poważniej-
szych zakłóceń porządku publicz-
nego. Według informacji przekaza-
nych przez służby marsz przebiegał 
spokojnie  –  powiedział  minister 
Mariusz Kamiński. 
 

      Szef MSWiA podkreślił bardzo 
dobrą  współpracę  Policji  i  służb 
specjalnych,  przede  wszystkim 

Agencji  Bezpieczeństwa  We-

wnętrznego.  W  Komendzie  Sto-
łecznej  Policji  działał  specjalny 
sztab operacji pod nadzorem KGP, 

który koordynował działania funk-
cjonariuszy. 

 

      Policja  zabezpieczyła  również 
materiał wideo m.in. z wizerunkami 
osób, które odpalały race i petardy. 
 

      Na trasie Marszu Niepodległo-
ści zostało rozwiązane zgromadze-
nie  spontaniczne  na  rondzie  De 

Gaulle'a, gdyż jego przebieg powo-
dował zagrożenie bezpieczeństwa. 
Jak poinformowała  Policja,  funk-
cjonariusze  wielokrotnie  zwracali 

się do organizatora zgromadzenia o 
opuszczenie  ronda.  Na  miejscu 

działał m.in. zespół antykonflikto-
wy. 

 

      W całej Polsce do późnych go-
dzin wieczornych będą trwały różne 
zgromadzenia, imprezy i koncerty 

związane z obchodami Narodowe-
go Święta Niepodległości. O bez-
pieczeństwo  wszystkich  uczestni-
ków nadal dbają policjanci i inne 
służby. 
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Służby dbały o bezpieczeństwo 

podczas Marszu Niepodległości 

prawny tekst naszego hymnu. 

 

Kompendium wiedzy o symbo-

lach narodowych 

      Przed Świętem Niepodległości 
warto przypomnieć sobie, jak eks-
ponować polską flagę oraz popraw-
nie wykonywać hymn państwowy. 
Zachęcamy  do  zapoznania  się  z 
przygotowanym  przez  MSWiA 

miniprzewodnikiem.  Publikacja 

wyjaśnia, jak prawidłowo postępo-
wać z symbolami narodowymi oraz 
jak unikać  błędów związanych z 
ich wykorzystaniem. W miniprze-

wodniku  opisano  także  pomyłki 
najczęściej  popełniane  podczas 
wykonywania hymnu RP. Dowia-

dujemy się m.in. dlaczego powinni-
śmy śpiewać „Jeszcze Polska nie 
zginęła kiedy my żyjemy”, a nie 
„póki my żyjemy”. 

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy link do miniprzewodni-

ka: https://www.gov.pl/attachment/

f73ed115-ef49-406d-b646-

919f6290f209 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Fot. Red. 

  

      13 listopada 2019 r. rozpoczął 
się nabór wniosków o objęcie do-
płatą  z  przewidzianej  na 2020 r. 
puli  środków  Funduszu  rozwoju 
przewozów autobusowych o  cha-
rakterze użyteczności publicznej. O 
uruchomieniu nowego naboru poin-

formował sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, Rafał We-
ber. 

  

      Fundusz  rozwoju  przewozów 
autobusowych to  jeden z filarów 
walki z wykluczeniem komunika-

cyjnym.  Do  tej  pory  wnioskami 

objęto  1500 linii.  Zdajemy sobie 
sprawę, że walka z wykluczeniem 
komunikacyjnym wymaga większej 
liczby  uruchomionych  połączeń. 
Dlatego w 2020 r. na ten cel zosta-

nie przeznaczonych 800 mln zł - 

powiedział wiceminister R. Weber.  
  

      Rozpoczęty dziś przez wojewo-
dów nabór wniosków o dofinanso-
wanie  funkcjonowania  lokalnych 

połączeń  autobusowych  w  ciągu 
2020  r.  potrwa  do  29  listopada 

2019 r. Z wnioskami o objęcie w 
2020 roku dopłatą mogą występo-
wać samorządy oraz związki samo-

 

Ruszyły nabory wniosków na dopłaty 

do przewozów autobusowych w 2020 r. 

https://www.gov.pl/attachment/f73ed115-ef49-406d-b646-919f6290f209
https://www.gov.pl/attachment/f73ed115-ef49-406d-b646-919f6290f209
https://www.gov.pl/attachment/f73ed115-ef49-406d-b646-919f6290f209
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rządów wszystkich szczebli. Nowe 
umowy pomiędzy organizatorami a 
operatorami  przewozów  powinny 
zostać podpisane do końca bieżące-
go roku. 

  

      Fundusz  rozwoju  przewozów 
autobusowych o charakterze  uży-
teczności publicznej w 2019 r. 
  

      W ramach dwóch przeprowa-
dzonych do tej pory naborów wnio-
sków o dopłaty z Funduszu rozwo-
ju przewozów autobusowych o cha-
rakterze  użyteczności  publicznej 
wpłynęły  łącznie  294  wnioski  o 
dofinansowanie  dla  uruchomienia 

1500 linii komunikacyjnych. Łącz-
na  liczba  wozokilometrów  linii 
objętych dofinansowaniem wynosi 
17 243 199, a kwota wykorzysta-

nych środków z funduszu 17 mln 
94,5 tys. zł.  
  

      W wyniku pierwszego naboru 

wnioskami o dopłaty objęto 1327 

linii  komunikacyjnych  o  łącznej 
liczbie  16  369  652  wozokilome-

trów. Przewozy z wykorzystaniem 
środków funduszu realizowane są 
na  terenie  781  gmin  i  obejmują 
obszar  zamieszkały  przez  10,88 
mln mieszkańców. W wyniku do-
datkowego  naboru  wnioskami  o 

dopłaty objęto 173 linie komunika-
cyjne na łączną liczbę 873 547 wo-
zokilometrów.  Przewozy  dofinan-
sowane  z  dodatkowego  naboru 

obejmą  162  gminy  zamieszkałe 
przez ponad 2,81 mln osób. 
  

      Fundusz  rozwoju  przewozów 
autobusowych o charakterze  uży-
teczności publicznej został powoła-
ny ustawą z 16 maja 2019 r. o Fun-
duszu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności 
publicznej, która weszła w życie 18 
lipca 2019 r. Jego celem jest likwi-

dacja zjawiska wykluczenia komu-

nikacyjnego w Polsce poprzez dofi-

nansowanie  przywracania  lokal-

nych połączeń autobusowych. 
  

      Dofinansowanie  z  funduszu 

samorządy mogą uzyskać dla linii 
komunikacyjnych nie funkcjonują-
cych od  co najmniej  3  miesięcy 
przed  wejściem  w  życie  ustawy 
powołującej  fundusz  i  na  które 
umowa o świadczenie usług doty-
czących  publicznego  transportu 
zbiorowego  zostanie  zawarta  po 

wejściu w życie tej ustawy. Maksy-
malny limit wydatków z budżetu 
państwa przeznaczonych na dofina-
sowanie  Funduszu  rozwoju  prze-

wozów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej w 2019 
r. wynosi 300 mln zł, a w kolejnych 
latach wyniesie 800 mln zł. 
  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      12 listopada 2019 r. premier 

Mateusz Morawiecki, na wniosek 

ministra  Mariusza  Kamińskie-
go, powołał Zbigniewa Koniusza 
na stanowisko wojewody święto-
krzyskiego.   

  

      W związku z tym, że zarówno 
wojewoda i wicewojewoda święto-
krzyski zostali wybrani na posłów i 
dziś objęli mandaty poselskie,  to 
tylko  w  tym  województwie  ko-
nieczne było powołanie wojewody 
na  nową kadencję.  Taka  decyzja 
zapewni  niezakłóconą  realizację 
zadań wykonywanych przez admi-

nistrację rządową w terenie – po-

wiedział wiceminister Paweł Sze-
fernaker.  W Ministerstwie  Spraw 

Wewnętrznych i Administracji po-
wołanie  dla  nowego  wojewody 
świętokrzyskiego  wręczył  Paweł 
Szefernaker. 

  

      Zbigniew Koniusz jest pediatrą, 
absolwentem Akademii Medycznej 

w Białymstoku, gdzie uzyskał tak-
że tytuł doktora nauk medycznych. 
Ukończył również studia podyplo-
mowe  z  zarządzania  w  służbie 
zdrowia.  Ostatnio  pełnił  funkcję 
lekarza koordynatora w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-

zysowego w Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach.  

  

      Do chwili obecnej od piętnastu 
lat  Zbigniew  Koniusz  był  m.in. 
kierownikiem  Świętokrzyskiego 
Centrum Ratownictwa Medyczne-

go i Transportu Sanitarnego w Piń-
czowie oraz pełnił funkcje kierow-
nicze  w samorządowych placów-
kach służby zdrowia. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 

Nowy wojewoda świętokrzyski 

       Z dniem 11 listopada br. Pre-

zes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki odwołał ośmioro woje-
wodów oraz dwoje wicewojewo-

dów, którzy w ostatnich wybo-
rach  parlamentarnych  uzyskali 

 

Premier odwołał wojewodów i wicewojewodów, 
którzy zostali posłami 



Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl              str. 31                                           

mandaty poselskie - poinformo-

wał wiceminister Paweł Szeferna-
ker, który w MSWiA nadzoruje 
pracę wojewodów. 
  

      W październikowych wyborach 
parlamentarnych do Sejmu zostało 
wybranych  ośmioro  wojewodów: 
Ewa Leniart – wojewoda podkar-

packa, Agata Wojtyszek – wojewo-

da świętokrzyska, Paweł Hreniak – 

wojewoda  dolnośląski,  Zbigniew 

Hoffmann – wojewoda wielkopol-

ski, Zdzisław Sipiera – wojewoda 

mazowiecki, Władysław Dajczak – 

wojewoda  lubuski,  Przemysław 
Czarnek – wojewoda lubelski oraz 

Zbigniew Rau - wojewoda łódzki. 
Do parlamentu zostało wybranych 
również  dwoje  wicewojewodów: 
Violetta Porowska – wicewojewo-

da opolska oraz Bartłomiej Dory-
walski  –  wicewojewoda  święto-
krzyski. 

  

      Do  czasu  powołania  nowych 
wojewodów,  zadania  wojewodów 
wykonywać  będą  wicewojewodo-
wie. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 

      W audycji „Książka do po-
duszki” na antenie Polskiego Ra-
dia Dzieciom będzie można po-
słuchać wydawnictwa Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej pt. 

„Brygada Enfosia kontra plasti-
kowa Zgryzolda”. Opowieść, za-
chęcającą do ekologicznych po-
staw w codziennym życiu, dzieci 

poznają w ośmiu odsłonach od 13 
listopada o godz. 19:10. 

      Jak przegonić powietrzne be-
stie? Jak poprawić humor rzeczce? 
W jaki sposób zagrać z szarym w 
zielone? Odpowiedzi na te pytania 

znajdują się w książce z ekologicz-
nym przesłaniem, wydanej w 
związku z obchodzonym w tym 
roku 30-leciem NFOŚiGW. Przy-
gody sympatycznego drzewka En-

fosia będą gościć na antenie Pol-
skiego Radia Dzieciom w audycji 

„Książka do podusz-
ki” (www.polskieradio.pl/18/8290,

Ksiazka-do-poduszki). Emisje frag-

mentów zaplanowano od 13 do 22 
listopada, przez osiem wieczorów 
(z przerwą na weekend) o godz. 
19:10. Zapraszamy do rodzinnego 

słuchania! 
      NFOŚiGW z okazji swoich 30-

 

Posłuchaj książki NFOŚiGW 

w Polskim Radiu Dzieciom 

http://www.polskieradio.pl/18/8290,Ksiazka-do-poduszki
http://www.polskieradio.pl/18/8290,Ksiazka-do-poduszki
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tych urodzin, poza wspomnianą 
książką, przygotował też maskotkę 
Enfosia (pluszowe drzewko) oraz 

konkurs dla przedszkoli i szkół, 
którego rozstrzygnięcie zaplanowa-
no pod koniec listopada 

(www.nfosigw.gov.pl/enfos). Edu-

kacyjno-promocyjna akcja to ini-

cjatywa pracowników Departamen-
tu Promocji i Komunikacji Spo-

łecznej NFOŚiGW. Książkę napi-

sała Donata Bieniecka-

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

gotował Maciej Batory (Dźwignia 
Handlu). Z kolei dzieci i wnuki 

pracowników NFOŚiGW zaprojek-
towały głównego bohatera.  
      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), powołany 1 lipca 
1989 r., od 30 lat finansuje naj-

większe, strategiczne i innowacyjne 
przedsięwzięcia proekologiczne w 
Polsce. Przez ten czas na poprawę 
stanu środowiska przeznaczył łącz-
nie ok. 96 mld zł, a wartość wspar-
tych inwestycji to 237 mld zł. 
 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

 

      Na podkarpackim odcinku auto-

strady  A4  rozpoczęto  realizację 
zapisów nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warun-

ków  technicznych  dla  znaków  i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków  ich  umieszczania  na 
drogach -  nazwy miast położonych 

za granicą będą zapisywane na zna-
kach drogowych także po polsku. 
      Powinniśmy  pamiętać,  że  na-
zwy miejscowości  w krajach  są-
siednich mają często również pol-

 

Nazwy zagranicznych miast 

na znakach drogowych także po polsku 

Znak Lwów Lviv. 

http://www.nfosigw.gov.pl/enfos
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Zmiana oznakowania. 

Korczowa Lwów. 
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skie brzmienie. Dzięki przygotowa-
nej  przez  nas  zmianie  w prawie 

pojawią się one wreszcie na drogo-
wskazach  przy  naszych  dro-

gach.   Wprowadzanie  nowego 

oznakowania  rozpoczynamy  od 

podkarpackiego odcinka  autostrady 

A4  –  powiedział  minister  infra-
struktury Andrzej Adamczyk.  

      W  pierwszej  kolejności  nowe 
oznakowanie  będzie  wdrażane  na 
autostradzie  A4  (do  1  listopada 

2019 roku). GDDKiA planuje zrea-

lizować wymianę oznakowania na 
całej zarządzanej sieci dróg do koń-
ca 2020 roku. Zmiany w oznakowa-

niu  nie będą wymagały wymiany 
tablic. Na Podkarpaciu zmiany zo-

staną wprowadzone na 94 znakach 
drogowych ustawionych przy auto-

stradzie A4 i drogach krajowych. 

      Na całej  sieci  dróg w Polsce 
znaki  drogowe  spełniające  nowe 
warunki zostaną umieszczone do 31 
grudnia 2028 r. Dostosowanie zna-

ków drogowych będzie następowa-
ło stopniowo, przy uwzględnieniu 
ich bieżącego utrzymania i zmienia-
jącej  się  sieci  dróg.  Pozwoli   to 

zarządcom dróg na uniknięcie do-
datkowych kosztów. 
      Nowe  przepisy  wprowadziły 
obowiązek podawania na tablicach 
przeddrogowskazowych,  tablicach 

szlaku drogowego oraz drogowska-

zach  tablicowych  nazwy  dużego 
zagranicznego  miasta,  do  którego 
prowadzi droga, w języku polskim i 
języku oryginalnym. Będzie to duże 
ułatwienie dla osób, które nie znają 
pisowni nazw zagranicznych miast 

w języku państwa, na terenie które-
go są położone. 
      Nazwy miejscowości będą zapi-
sywane w jednym wierszu, w nastę-
pującej kolejności: nazwa w języku 
polskim oraz nazwa w języku ory-
ginalnym, podana w nawiasie. Jeże-
li natomiast nazwa w języku orygi-
nalnym  ma  tożsamą  pisownię  z 
nazwą po polsku, albo gdy nazwa w 
języku oryginalnym nie ma odpo-
wiednika  w  języku  polskim, 
umieszcza się tylko nazwę w języ-
ku oryginalnym i  nie stosuje się 
nawiasu. Na znaku, z prawej strony 

nazwy  miasta  w  sąsiednim  pań-
stwie,  podawany  będzie  również 
znak  oznaczający  to  państwo  w 
ruchu  międzynarodowym,  np. 
Lwów (L’viv) UA, Wilno (Vilnius) 
LT.  

      Nazwy geograficzne w języku 
polskim będą stosowane w pisowni 
ustalonej przez Komisję Standary-
zacji  Nazw Geograficznych  poza 

Granicami  Rzeczypospolitej  Pol-

skiej,  działającą  przy  Głównym 
Geodecie Kraju. 

      Przepisy  rozporządzenia  w 
sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa  ruchu  drogowego  i 
warunków  ich  umieszczania  na 
drogach weszły w życie 28 maja 
2019 r. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Strategia logo. 

 

HUMOR 
 

      Wnuczek kupił dziewięćdzie-
sięcioletniej babci na urodziny 
aparat słuchowy. Po kilku miesią-
cach pyta babcię: Babciu jak się 
czujesz? Czy aparat dobrze dzia-

ła? 

      Babcia odpowiada: Wnuczuś 
dlaczego tak krzyczysz? Aparat 

działa, działa, bardzo dobrze i 
bardzo Tobie dziękuję, bo dzięki 
Tobie już trzeci raz zmieniłam 
testament. 

 

*** 
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HUMOR 
  

      Młoda nauczycielka po-
szła przeprowadzić pierw-
szą lekcję z języka polskie-
go w szkole podstawowej. 

Na wizytację pierwszej lek-
cji poszedł dyrektor szkoły 
i usiadł w ostatniej ławce za 

Jasiem. 

      Nauczycielka napisała 
na tablicy: Ala ma kota. 

Odwróciła się i zapytała: 
Kto przeczyta, co napisa-

łam? 

      Pierwszy zgłosił się Ja-
siu i powiedział: Ale ładna 
pupa. 

      Nauczycielka speszona 

odpowiedziała: Nieprawda. 
Jasiu, bo dostaniesz dwój-
kę. 
      Zdenerwowany Jasiu 

siadając odwrócił się i po-
wiedział: A TY jak nie 
wiesz, to nie podpowiadaj. 
 

*** 

1/. Profilaktyka i diagnostyka antynowotworowa. 

2/. Uzdrawianie z chorób nowotworowych. 
3/. Samouzdrawianie z chorób przewlekłych. 

4/. Samouzdrawianie z depresji, alkoholizmu i innych uzależnień. 
5/. Ziołolecznictwo, zdrowa żywa woda i zdrowa żywność. 

6/. Oczyszczanie z pasożytów, grzybów, metali ciężkich, 
toksyn i odkwaszanie organizmu Człowieka. 

7/. Masaż klasyczny, shiatsu, feng-shui, radiestezja i dietetyka. 

8/. Refleksologia. 

9/. Naturalna Medycyna Estetyczna bez Skalpela i Bólu. 
 

Godziny przyjęć 
Kujawskiego Centrum 

Naturoterapii: 

poniedziałek-piątek: 700-1500 

istnieje możliwość dojazdu do Ciężko Chorego! 
Osłonki 3, 88-220 Osięciny 

powiat Radziejów 

woj. kujawsko-pomorskie 

TEL. 506-210-575; 603-791-007 

januszborkowski@onet.pl 

    Kujawskie Centrum 

 Naturoterapii 
zaprasza 

          Zakres działalności: 

mailto:januszborkowski@onet.pl
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      Rada  Ministrów  przyjęła  23 
września 2019 r. uchwałę w spra-
wie przyjęcia „Strategii Zrównowa-
żonego  Rozwoju  Transportu  do 
2030 roku”, przedłożoną przez mi-
nistra infrastruktury. 

  

      Głównym celem krajowej poli-
tyki  transportowej  przedstawionej 

w strategii jest zwiększenie dostęp-
ności transportowej kraju oraz po-
prawa bezpieczeństwa uczestników 
ruchu i efektywności sektora trans-

portowego przez utworzenie spój-
nego,  zrównoważonego,  innowa-
cyjnego i przyjaznego użytkowni-
kom  systemu  transportowego  na 

poziomie krajowym, europejskim i 

globalnym.  Osiągnięcie  tego  celu 
pozwoli na rozwijanie dogodnych 

warunków, sprzyjających stabilne-
mu rozwojowi gospodarczemu kra-

ju.  

  

      Realizacja  celu  głównego  w 
perspektywie do 2030 r. wymaga 

podjęcia następujących działań: 
1/. Budowy zintegrowanej i wza-

jemnie powiązanej sieci transporto-

wej służącej konkurencyjnej gospo-

darce. 

2/. Poprawy sposobu organizacji i 

zarządzania  systemem  transporto-
wym. 

3/. Zmiany w indywidualnej i zbio-

rowej mobilności (chodzi m.in. o 
promocję transportu zbiorowego). 

4/. Poprawy bezpieczeństwa uczest-
ników  ruchu  oraz  przewożonych 
towarów. 
5/.     Ograniczania  negatywnego 

wpływu transportu na środowisko. 
6/.  Poprawy efektywności  wyko-

rzystania 

publicznych 

środków na 
przedsię-
wzięcia 
transporto-

we. 

  

      Wdroże-
nie  tych 

działań wy-
nika  z  po-

trzeby  nad-

robienia 

zaniedbań z 
przeszłości 
oraz  wpisa-

nia  się  w 
nowe trendy 

technolo-

giczne  oraz 

gospodarcze 

w Europie i na świecie, a także z 
konieczności  uniknięcia  pułapek 
rozwojowych.  

  

      W pierwszej kolejności wysiłki 
inwestycyjne będą skoncentrowane 
głównie na nadrobieniu zaległości 
infrastrukturalnych  dotyczących 
zwiększenia  dostępności  transpor-
towej w Polsce (drogi, koleje, lotni-

ska, śródlądowe drogi wodne, porty 
morskie i śródlądowe) i na zorgani-
zowaniu podstawowej infrastruktu-

ry zintegrowanego systemu trans-

portowego.  

  

      Chodzi o to, aby etapowo – do 

2030 r. – możliwe było zwiększenie 
dostępności  transportowej  kraju, 
zapewnienie zrównoważonego roz-
woju poszczególnych gałęzi trans-
portu oraz poprawienie warunków 
świadczenia  usług  związanych  z 
przewozem towarów i pasażerów. 
  

      W  dokumencie  zawarto  kon-

kretne projekty strategiczne mające 
na  celu  stworzenie  spójnej  sieci 
autostrad, dróg ekspresowych i linii 
kolejowych o wysokim standardzie, 

rozwiniętej  sieci  lotnisk,  portów 
morskich  i  żeglugi  śródlądowej 
oraz systemów transportu publicz-
nego. Założono realizację 22 pro-
jektów  strategicznych  wynikają-
cych ze Strategii na rzecz Odpowie-

dzialnego Rozwoju i nowych pro-

jektów,  kluczowych  dla  rozwoju 
systemu transportowego Polski.  

  

      Dokument  wskazuje  także  na 
nowoczesne rozwiązania ułatwiają-
ce funkcjonowanie całego sektora 
transportowego, zmniejszające jego 
negatywny wpływ na środowisko i 
klimat, tak aby możliwe było stwo-
rzenie  zrównoważonego  systemu 
transportowego kraju do 2030 r. 

  

      Przyjęcie tego dokumentu ozna-
cza,  że  przestaje  obowiązywać: 
Strategia  Rozwoju  Transportu  do 

2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 
przyjęta przez Radę Ministrów w 
2013 r. oraz strategia ponadregio-

nalna „Master Planu dla transportu 
kolejowego w Polsce do 2030 ro-

ku” przyjęta przez rząd w 2008 r. 
  

      Uchwała  wejdzie  w  życie  z 
dniem następującym po dacie ogło-
szenia w Monitorze Polskim. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Fot. Red. 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. 

Motorower 

elektryczny. 
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      Adepci  zawodów 
prawniczych nie muszą 
obawiać  się  podniesie-
nia opłat za aplikacje. 
Minister Sprawiedliwo-

ści Prokurator General-
ny Zbigniew Ziobro, na 

wniosek  wiceministra 

Sebastiana  Kalety, 

zmieni sposób ustalania 
opłat, tak aby kandyda-
ci na adwokatów, rad-
ców prawnych i  nota-
riuszy  nie  zostali  do-

tknięci  podwyżką.       
Zdecydowałem,  że  podwyżki  nie 

będzie, co  groziło młodym prawni-
kom automatycznie, wraz ze wzro-

stem  płacy  minimalnej  w  kraju. 
Opłaty uiszczane przez nich pokry-
wają koszty ponoszone przez insty-
tucje kształcące prawników, dlate-
go nie ma powodu, by dodatkowo 

obciążać młodych ludzi –  powie-

dział  Zbigniew  Ziobro  podczas 
dzisiejszej  (25  września  2019  r.) 
konferencji prasowej. Podkreślił, że 
to  wiceminister  Sebastian  Kale-

ta  dopilnował, by szybko zostały 
przygotowane odpowiednie zmiany 

w rozporządzeniu dotyczącym opłat 
za aplikacje. 

      Co roku kilka tysięcy młodych 
prawników zdaje egzaminy na apli-
kację adwokacką, radcowską i nota-
rialną. W 2018 roku prawie 3500 
osób uzyskało pozytywny wynik z 
egzaminu i mogło rozpocząć naukę 
zawodu.  W  bieżącym  roku  do 
wrześniowych  egzaminów zostało 
dopuszczonych łącznie 6630 osób. 
Ministerstwo Sprawiedliwości zad-
bało, by nie musiały się one oba-
wiać podniesienia opłat za naukę.  
 

Zmiany 

na rzecz młodych 
  

      Minister  Ziobro  przypomniał, 
że on osobiście oraz  Prawo i Spra-

wiedliwość od lat działają na rzecz 
otwarcia zawodu prawniczego dla 

młodych ludzi. - W 2005 roku, kie-

dy otworzyliśmy dostęp do zawo-

dów  prawniczych,  wbrew  wielu 
członkom zawodowych korporacji i 
części  polityków,  przeprowadzili-
śmy prawdziwą rewolucję – przy-

pomniał.  –  Skończyły  się  czasy, 
gdy dostęp np. do korporacji adwo-
kackiej  miały  przede  wszystkim 
osoby powiązane rodzinnie z tym 
środowiskiem. 
      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
cały czas  interesuje się sytuacją i 
pracą  młodych  prawników –  za-

pewnił wiceminister Sebastian Ka-
leta. – Z raportu Komisji Europej-

skiej wynika, że po ponad 10 latach 
od otwarcia w Polsce dostępu do 

zawodów  prawniczych  Komisja 
bardzo pozytywnie ocenia te zmia-

ny.  

 

Opłaty 

na tym samym 

poziomie 
 

      Sytuacja  finansowa  młodych 
prawników na początku ich pracy i 
tak  zwykle  nie  jest  łatwa,  stąd 
wsparcie  ze  strony  Ministerstwa 

Sprawiedliwości.  Obecny  koszt, 
jaki musi ponieść aplikant, to około 
5800 zł za rok. Opłatę wylicza się 
na podstawie wskaźników odnoszą-
cych się do minimalnego wynagro-
dzenia,  które od przyszłego  roku 
znacznie  wzrośnie.  Konsekwencją 
byłoby podwyższenie opłat za apli-
kacje. I to znaczne.  

      Biorąc  pod  uwagę  wysokość 

proponowanego  minimalnego  wy-

nagrodzenia za pracę (plany na rok 
2020 to 2600 zł), przy obecnie obo-
wiązujących  wskaźnikach  wyso-
kość  opłaty  rocznej  za  aplikację 
adwokacką i radcowską wyniosłaby 
6760 zł, a za aplikację notarialną 
6890 zł. Do podwyżki jednak nie 
dojdzie. Minister Sprawiedliwości, 
w trosce o przyszłych aplikantów, 
postanowił zmienić wskaźniki,  od 

których  zależy  wysokość  opłat. 
Dzięki temu opłaty pozostaną bez 
zmian.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
pomaga młodym prawnikom 

– nie będzie wyższych opłat za aplikacje 

 

 

Rodzaj aplikacji Obecny wskaźnik Obecna opłata za 
aplikację 

Obniżony wskaźnik Opłata za aplikację 
po podniesieniu mi-

nimalnego wynagro-

dzenia od 2020 r. 

Aplikacja adwokacja 2,6 5850,00 zł 2,25 5850,00 zł 

Aplikacja radcowska 2,6 5850,00 zł 2,25 5850,00 zł 

Aplikacja notarialna 2,65 5962,50 zł 2,15 5590,00 zł 
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      Gmina Miasta Gostynina to 

kolejny beneficjent Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który otrzy-
ma dofinansowanie na komplek-

sową modernizację oświetlenia 
ulicznego wraz z systemem re-

dukcji mocy, sterowania i zarzą-
dzania. Wsparcie wyniesie blisko 

3,5 mln zł i przyczyni się do 
znacznego ograniczenia zużycia 
energii elektrycznej w mieście. 
      Źródłem dofinansowania (3 456 

123 zł) dla gostynińskiego eko-

projektu jest program priorytetowy 

NFOŚiGW pn. SOWA – oświetlenie 
zewnętrzne (I nabór/2018). Przeka-
zanie pieniędzy, które stanowią 
koszt całkowity przedsięwzięcia, 
nastąpi na podstawie umowy, pod-
pisanej 18 lipca 2019 r. w siedzibie 

Narodowego Funduszu przez Wice-

prezesa NFOŚiGW Artura Michal-
skiego oraz Burmistrza Miasta Go-

stynina Pawła Witolda Kalinow-
skiego przy kontrasygnacie Skarb-

nika Miasta Gostynina Bożeny So-
kołowskiej. W uroczystości wziął 
udział poseł Maciej Małecki, Prze-
wodniczący Komisji do Spraw 
Energii i Skarbu Państwa. 
      Przedsięwzięcie obejmie ponad 
100 ulic na terenie miasta Gostyni-

na (woj. mazowieckie). W ramach 

inwestycji zainstalowane zostanie 

dokładnie 1644 opraw oświetlenio-
wych, w tym 161 źródeł światła o 
łącznej mocy nieprzekraczającej 
67,28 kW. Przewidziano m.in. wy-

mianę opraw oświetleniowych, 
źródeł światła, wysięgników ruro-
wych, przewodów do opraw oświe-
tleniowych, konstrukcji stalowych i 

osprzętu linii napowietrznej NN 
oraz montaż aparatów elektrycz-
nych, szafek oświetleniowych z 
montażem zespołu kompensacji 
mocy biernej, skrzynek i rozdzielni 

skrzynkowych, badaniem i pomia-

rami poziomów parametrów oświe-
tleniowych. Projekt obejmuje także 

koszty ewentualnych wyłączeń 
zasilania, załadunek i wyładunek 
materiałów budowlanych, utyliza-
cję źródeł światła i pozostałych 
elementów z demontażu oraz nad-
zór inwestorski. 
      W wyniku realizacji przedsię-
wzięcia zużycie energii elektrycz-
nej ograniczone zostanie o ponad 

70% przy wymogu programu – 

min. 50%. 

      Prawie trzyletnia praca osób 
zaangażowanych w przystąpienie 
do tej inwestycji dzisiaj ma swój 
finał w postaci podpisania umowy 
na preferencyjną pożyczkę. Moder-
nizacja oświetlenia „za chwilę” 
ruszy pełną parą, jesteśmy już na 
etapie wyłaniania wykonawcy. Cie-
szę się, że NFOŚiGW wspomógł w 
tych staraniach Gostynin. Bez tego 

wsparcia inwestycja prawdopodob-

nie nie byłaby możliwa – zaznaczył 
po podpisaniu umowy Burmistrz 

Miasta Gostynin Paweł Kalinowski. 
      Z satysfakcją odnotowuję, że 
kolejne środki zarządzane przez 
NFOŚiGW trafiają do Polski 
„lokalnej”, do mniejszych miejsco-
wości, takich jak Gostynin. W tym 
mieście przez wiele lat brakowało 
inwestycji, nie było dotacji, czy tak 
korzystnych pożyczek, jak ta obec-
na, na modernizację oświetlenia. 
Gratuluję Burmistrzowi Pawłowi 
Kalinowskiemu wraz z zespołem 
zaangażowania w projekt, który 
został wsparty przez NFOŚiGW. 
Wyrażam uznanie jako szef Komi-
sji do Spraw Energii i Skarbu Pań-
stwa. Ta inwestycja jest zgodna z 

planem strategii zrównoważonego 
rozwoju, a także wyrównywania 
szans pomiędzy miejscowościami 
Polski lokalnej a dużymi aglomera-
cjami. Sekunduję, żeby zamierzona 
efektywność energetyczna po tej 
pozytywnej „rewolucji oświetlenio-
wej” w mieście, została uzyskana 
jak najszybciej, z jak największą 
korzyścią dla mieszkańców – po-

wiedział obecny na uroczystości 

podpisania umowy poseł Maciej 
Małecki. 
      Aktualnie trwa II nabór w ra-
mach programu SOWA – oświetle-
nie zewnętrzne, którego celem jest 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz uzyskanie oszczęd-
ności energii elektrycznej. O dofi-
nansowanie modernizacji oświetle-
nia zewnętrznego oraz montaż no-
wych punktów świetlnych można 
starać było się jeszcze do 19 sierp-

nia 2019 r. Na preferencyjne po-

życzki (do 100% kosztów kwalifi-
kowanych) z możliwością częścio-
wego umorzenia (do 10%, ale nie 

więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć 
jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) i ich związki oraz spółki z 
większościowym udziałem JST, 
posiadające tytuł do dysponowania 
infrastrukturą oświetlenia zewnętrz-
nego, w tym ulicznego, w zakresie 

realizowanego przedsięwzięcia. 
Szczegóły naboru:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/

programy-priorytetowe/

owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/ 

 

Sławomir Kmiecik  
NFOŚiGW 

Warszawa  
 

 

NFOŚiGW inwestuje w Gostyninie 

w ekologiczne oświetlenie uliczne 

 

HUMOR 
 

      Katechetka na lekcji reli-

gii zapytała: Kto to jest 
ksiądz? 

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

*** 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
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      Minister Sprawiedliwości Pro-
kurator Generalny Zbigniew Ziobro 

zwrócił się do Krajowej Rady Są-
downictwa z apelem o przygotowa-

nie kodeksu etyki, który będzie 
regulował zachowanie sędziów w 
internetowych mediach społeczno-
ściowych. Inicjatywa ma na celu 
oczyszczenie środowiska sędziow-
skiego z zachowań niegodnych 
przedstawicieli wymiaru sprawie-

dliwości.   
      Sprawowane godności sędziego 
to wielki przywilej, ale też ograni-
czenia. Jednym z nich powinna stać 
się zasada szczególnej powściągli-
wości w korzystaniu z mediów  
społecznościowych – podkreśla 
Zbigniew Ziobro.  

Minister wyraża przekonanie, że 
Krajowa Rada Sądownictwa jest 
właściwym gremium do opracowa-
nia specjalnego kodeksu etycznego, 

we współpracy z samymi sędziami i 
wszystkimi środowiskami prawni-
czymi. W ocenie Zbigniewa Ziobro, 

w kodeksie powinny znaleźć się 
oczekiwane przez społeczeństwo 
regulacje, które będą przeciwdzia-
łać łamaniu przez sędziów zasady 
apartyjności i apolityczności. Zasa-
dy etyczne, jak sądzi minister, nie 
mogą zezwalać na anonimowe an-
gażowanie się sędziów w mediach 
społecznościowych i  komentowa-
nie wyroków, w tym własnych. 
Obywatele oczekują też, by sędzio-
wie nie posługiwali się nienawist-
nym językiem, nie   używali wulga-
ryzmów, nie publikowali obscenicz-
nych zdjęć i nie przekraczali granic 
dobrego smaku.  

      Propozycja Ministra Sprawiedli-

wości związana jest z koniecznością 
uporządkowania sytuacji w środo-
wisku sędziowskim. Zarówno zwią-
zanej z tym, że niektórzy sędziowie, 

pracujący dotąd w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, pomylili role do 
jakich zostali powołani, jak też z 
licznymi przypadkami wypowiedzi 

o charakterze manifestów politycz-
nych. Przykłady takich zachowań 
sędziów to porównanie pracy CBA 
do metod stalinowskich, przyrów-
nanie prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego do Adolfa Hitlera, wzy-
wanie do zemsty na sędziach zaan-
gażowanych w reformę sądownic-
twa, grożenie kandydatom do Sądu 
Najwyższego, że zostaną rozliczeni 
„za zamach na państwo”, czy ofero-
wanie na Twitterze - osobie podają-
cej się za znanego dziennikarza - 

pomocy w zwalczaniu jednej z par-

tii politycznych.   

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

 

Minister Sprawiedliwości proponuje 

kodeks etycznego zachowania 

sędziów w internecie 

 

      Od  dnia  28  października 
do  22  listopada  2019  r. 
w oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa  można  było  składać 
wnioski o  „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywioło-
wych,  niekorzystnych  zjawisk 

klimatycznych  i  katastrof”. 

Wszystkich  zainteresowanych  za-

praszamy  do  kontaktu 

z  pracownikami  Wielkopolskiego 

Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego 
w Poznaniu. 

 

      O  przyznanie  pomocy  mogły 
ubiegać się dwie grupy odbiorców. 
Pierwszą  są  rolnicy  prowadzący 
chów lub hodowlę nie mniej  niż 
50 świń, którzy chcą w swoich go-

spodarstwach zrealizować inwesty-
cje  zapobiegające rozprzestrzenia-
niu  się  ASF.  Maksymalny  limit 
wsparcia to 100 tys. zł. Drugą gru-
pę  stanowią  spółki  wodne  lub 

związki  spółek  wodnych,  które 
zamierzają zaopatrzyć się w sprzęt 
do utrzymania urządzeń wodnych 
służących  zabezpieczeniu  gospo-
darstw przed  zalaniem,  podtopie-

niem  lub  nadmiernym  uwilgoce-

niem  spowodowanym  przez  po-

wódź lub deszcz nawalny. 
 

Wielkopolski 

Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu 

 

Nabór wniosków na inwestycje 

zapobiegające klęskom żywiołowym 
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rze; 

- zioła lecznicze, grzyby lecznicze i 
wykorzystanie dzikich roślin w 
odżywianiu; 
- skuteczne terapie w leczeniu bó-
lów kręgosłupa;  
- terapia francuskiego biologa René 
Quinton (filtrowana woda morska); 

- produkty pszczele w medycynie; 

- terapia węglem leczniczym 
(aktywowany  węgiel w proszku). 
https://greenharmony.pl/witaminy-

preparaty-naturalne/2996-wegiel-

aktywowany-w-proszku-100g.html 

 

      Urozmaicenie salonu zapewnił 
kurs relaksacji dla dzieci i doro-

słych, Slow Life,  któremu przy-

dzielono część powierzchni do ćwi-
czeń yogi, hatha yogi, tai-chi, Qi 

Gong, oraz medytacji. 

      Coraz większa liczba młodych 
rodziców adoptuje odpowiedzialny, 
czyli ekologiczny styl życia, prefe-
rując produkty ekologiczne, prze-
kazując w ten sposób  przyjęte war-
tości swoim dzieciom. Salon 

Marjolaine towarzyszy im w roli 

pedagogicznej w sposób atrakcyj-
ny, gdyż uczy przez zabawę pod-
czas rozwiązywania zagadek, rebu-
sow, poszukiwań skarbów lub se-
ansów degustacji kulinarnych. To-
też nie ma się co dziwić, że naj-
młodszych klientów i ich rodziców 
interesowało również stoisko z 

ogromnym wyborem zabawek, 

oczywiście wyłącznie z drewna.  
      Salon Marjolaine to również 
miejsce, w którym zobaczyć można 
było wiele punktów księgarskich 
oferujących książki i czasopisma 
dedykowane zagadnieniom zdro-

wia i ochrony środowiska natural-
nego. Znaleźć można było tam 
również poradniki dla poszukują-
cych naturalnych metod poprawy 

zdrowia, poradniki dla amatorów - 

ogrodników i osób związanych z 
rolnictwem, i również publikacje 
mające na celu zwrócenie uwagi na 
kontrowersyjne tendencje dotyczą-
ce zdrowia publicznego i błędne z 
punktu widzenia ekologii decyzje 

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

SALON  MARJOLAINE 

w Paryżu 

Drewniane paski do 

zegarków. 

https://greenharmony.pl/witaminy-preparaty-naturalne/2996-wegiel-aktywowany-w-proszku-100g.html
https://greenharmony.pl/witaminy-preparaty-naturalne/2996-wegiel-aktywowany-w-proszku-100g.html
https://greenharmony.pl/witaminy-preparaty-naturalne/2996-wegiel-aktywowany-w-proszku-100g.html
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Stoisko z olejkami 

eterycznymi. 

Stoisko kosmetyków BIO. 
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Odzież z bawełny ekologicznej. 

Rośliny ozdobne do mieszkań. 
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w dziedzinie gospodarki przemysło-
wej i rolnej. 

      Zainteresowani mogli zdobyć 
nawet autograf i dedykację autorów 
niektórych publikacji, między inny-
mi  w pawilonie mieszczącym ka-
wiarenkę ekologiczną pod patrona-
tem stowarzyszenia Nature et Pro-

grès (Natura i Postęp).  Oto 

niektóre z wybranych publikacji : 

1/.  Les guerres du bio, de l’utopie 
des origines au bio pour tous », 

Stenka Quillet, wyd. Grasset; 

[w tłumaczeniu : Wojny ekologicz-

ne, od początkowej utopii do ekolo-
gii dla wszystkich]; 

2/. Reporterre – dziennik poświęco-
ny dziedzinie ekologii; 

3/. La cause végane, un nouvel 
intégrisme ? », Frédéric Denhez, 

wyd. Buchet Chastel; 

[w tłumaczeniu : Idea weganizmu, 

nowy  fundamentalizm ?); 

4/. Les mirages de l’éolien – Grégo-
ire Souchay ;[tłumaczenie : Miraże 

farm wiatrakowych]; 

5/. Zéro pollution !  – Yannick Rou-

daut; [tłumaczenie: Zero skażenia 
środowiska ! ]; 

6/. Biodiversité: quand les politiqu-
es européennes menacent le vivant” 
– Inès Trépant ; [tłumaczenie: Bio-
różnorodność: gdy polityka euro-
pejska zagraża istotom żywym]; 
7/. Acheter bio: à qui faire confian-
ce ? – Frédéric Denhez; 
[tłumaczenie: Kupować BIO: komu 
zaufać?]; 
8/. Les pieds sur Terre, retrouver le 

bon sens ou disparaître - Philippe 

Labre, wyd. Femenvet ; 

[tłumaczenie : Zejść na ziemię, 
odzyskać zdrowy rozsądek lub 
zginąć]. 
 

      Wiele osób zainteresować mo-
gły filmy i konferencje na tematy 
dotyczące zagadnień wpływu czło-
wieka na środowisko, ekologii rol-
niczej, a także  rozwiązań w dzie-
dzinie budownictwa ekologicznego, 

energetyki, cyfryzacji życia. Można 
było wysłuchać wykładów o trud-
nościach, jakie spotykają działacze 
ekologiczni, o skutkach mondializa-

cji i roli koncernów na zmiany sytu-
acji globalnej na świecie. 
      Zwiedzający wystawę mieli 

możliwość zapoznać się z działal-
nością licznych stowarzyszeń pra-
cujących na rzecz środowiska natu-
ralnego, takich jak: 1/. Robin des 

Bois (działające w obronie wielory-
bów eksploatowanych dla ich tłusz-
czu). 2/. WWF – France (World 

Wildlife Fund – France, fundusz na 

rzecz środowiska naturalnego). 3/. 
GREENPEACE (prowadzące ak-
cje w obronie środowiska naturalne-
go). 4/.  Demeter (promujące rol-
nictwo biodynamiczne). 5/. Nous 

Voulons Des Coquelicots 
(protestujące przeciw stosowaniu 
pestycydów). 6/. Albo na przykład 
organizacja CRIIRAD prowadząca 
akcje informacyjne i alarmuje o 

zagrożeniach ze strony przemysłu 
atomowego. 

 

      Organizacja CRIIRAD założona 
została w 2007 roku, jako stowarzy-
szenie niezależne od organów pań-
stwowych, partii politycznych i 

przemysłu. https://www.criirad.org/  

      Spełnia niezwykle ważną rolę w 
kraju posiadającym kilkadziesiąt 
elektrowni atomowych, gdyż do-

Książki na temat za-
grożeń ze strony prze-
mysłu atomowego i 
promieniotwórczości. 

https://www.criirad.org/
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starcza wyczerpujących informacji, 
rzadko poruszanych na forum pu-

blicznym, w kwestii promienio-

twórczości i przemysłu nuklearne-
go. Prowadząc dociekliwe badania 
w dziedzinie promieniotwórczości 
we własnym laboratorium anali-
tycznym posiadającym zatwierdze-
nie państwowe, dysponuje kompe-
tencjami pozwalającymi na doko-
nywanie specjalistycznych pomia-

rów skażenia środowiska. Wydaje 
obiektywne komunikaty odnośnie 
konsekwencji wynikających z in-
stalacji atomowych i weryfikuje 

sprawozdania oficjalne wypływają-
ce od organów państwowych doty-
czące skażenia środowiska, mate-
riałów, żywności, itp.  
      W zakresie prowadzonych ba-

dań nad żywnością zwraca uwagę 
na rozróżnianie żywności skażonej 
od żywności jonizowanej. Żywność 
skażona to żywność, w której wy-
krywa się produkty promieniotwór-
cze pochodzące z różnych źródeł: 
dozwolone i celowe emisje do śro-
dowiska cząsteczek promieniotwór-
czych - praktykowane przez elek-

trownie atomowe, emisje tych cza-

steczek poza kontrolą, incydenty 
atomowe, opady promieniotwórcze 

po wybuchach atomowych, recy-

kling materiałów skażonych pro-
mieniotwórczością.  
      Z kolei żywność jonizowana, to 
żywność poddawana procesowi 
promieniowania jonizującego w 
specjalnych urządzeniach celem 
konserwacji przez likwidację 
szkodników i mikroorganizmów 
oraz przez usunięcie czynników 
powodujących kiełkowanie lub 
dojrzewanie produktów roślinnych. 
Dawka jonizująca jest zależna od 
rodzaju i od masy produktu podda-

wanego temu procesowi, ale nie 

zamienia go w produkt promienio-

twórczy.    
      Nie mniej jednak,  zmienia jego 

jakość. Przede wszystkim występu-
ją zmiany w strukturze: uwalnianie 
elektronów z cząsteczek, rozbijanie 
cząsteczek i tworzenie wolnych 
rodników oraz powstawanie wcze-
śniej nie istniejących kombinacji 
chemicznych. W różnych propor-
cjach w różnych produktach żyw-
nościowych niszczone są kwasy 
tłuszczowe i witaminy (zwłaszcza 
A, B1, B6, B12, C, E, K, PP i folia-

ny – B9). A zatem, pojawia się 
ryzyko mutacji bakteryjnych i mu-

tacji obecnych na produktach owa-

dów oraz wzrost ich odporności. 
Stwierdza się, że jonizowanie nie 
niszczy toksyn bakteryjnych odpo-

wiedzialnych za zatrucia pokarmo-

we. Gdyby tego było mało, instala-
cje, w których do jonizacji wyko-
rzystuje się pierwiastki promienio-
twórcze (kobalt 60 lub cez 137) 
należą do kategorii INB 
(Installation Nucléaire de Base), 
czyli niebezpieczne dla zdrowia, a 

tymczasem CRIIRAD wykrył duże 
zaniedbania odnośnie reguł bezpie-
czeństwa w pracy tych instalacji. 
 

      Według dyrektywy europejskiej 
zezwala się na jonizowanie 3. kate-
gorii produktow:  zioła suszone, 
przyprawy ziołowe, przyprawy 
roślinne. Przy czym, tolerowane są  
zezwolenia wydawane w poszcze-

gólnych krajach członkowskich, 
dlatego w Ośmiu państwach Unii 
Europejskiej jonizowne są  oprócz 
trzech wymienionych, jeszcze inne 

produkty żywnościowe. Tymi kra-
jami są: Francja, Belgia, Holandia, 
Polska, Wielka Brytania, Czechy, 

Węgry i Włochy.  
      Jonizowane produkty żywno-
ściowe pochodzą ponadto z Afryki 
Południowej, Brazylii, Turcji, 

Rozbiórka elektrowni atomowych = ogromna ilość metali skażonych. 
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USA, Ghany, Rosji, Indii, Meksyku 

i Chorwacji.  

      W istniejącej sytuacji konieczna 
jest więc akcja informacyjna społe-
czeństwa i wprowadzenie obowiąz-
ku etykietowania produktów jonizo-
wanych. CRIIRAD domaga się 
powołania ankiety parlamentarnej 
do kontroli przypadków łamania 
prawa w przypadku braku etykieto-

wania produktów jonizowanych i 
jonizowania bez zezwolenia oraz 

oceny ryzyka konsumpcji żywności 
jonizowanej. 

      Salon targowy Marjolaine od-

wiedza corocznie kilkadziesiąt ty-
sięcy paryżan. W innych francu-
skich miastach funkcjonują podob-
ne salony targowe i stale powstają 
nowe, co jest dowodem potwierdza-

jącym, że rośnie świadomość spo-
łeczna na tego typu informacje i 
dostrzegane są korzyści, jakie przy-
nosi człowiekowi przyjęcie ekolo-
gicznego stylu życia. 

   

 E.Pietruch 

Francja 

Paryż 

Prezentowane systemy grzewcze. 

Produkty farmy 

ekologicznej. 
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      Geotermia jako narzędzie 
skutecznej walki ze smogiem. 

Inauguracja projektu 

„Laboratorium Pyrzyce”. 
      Wypracowanie w Pyrzycach 

modelowego programu wykorzy-

stania zasobów geotermalnych 
jako narzędzia wsparcia lokalnej 
społeczności w walce z niską emi-
sją jest celem porozumienia za-
wartego między NFOŚiGW, spół-
ką Geotermia Pyrzyce, gminą 
Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczeci-
nie oraz Pełnomocnikiem Premie-
ra ds. programu „Czyste Powie-
trze”. Dokument, inaugurujący 
projekt „Laboratorium Pyrzyce”, 
podpisano 14 listopada w Dniu 

Czystego Powietrza. 

      Wnioski i rekomendacje z pro-

jektu realizowanego w Pyrzycach – 

zawierające również propozycje 
zmian przepisów prawa wspierają-
cych wykorzystanie zasobów geo-
termalnych dla potrzeb wsparcia 

lokalnych systemów ciepłowni-
czych – trafią do administracji rzą-
dowej i samorządowej. 
      W lutym ubiegłego roku w 
Kancelarii Premiera inaugurowali-

śmy program „StopSmog”, w ra-
mach którego uruchomiliśmy dzia-
łanie „Laboratorium Skawina” ma-
jące na celu wypracowanie najlep-
szych narzędzi współpracy rządu i 
samorządu terytorialnego wspiera-
jących ocieplenie domów i wymia-
nę starych kotłów przez osoby ubo-
gie energetycznie. Dzisiaj urucha-

miamy „Laboratorium Pyrzyce”, 
którego celem jest zbadanie w jaki 
sposób można wykorzystać odna-
wialne bogactwo naturalne, jakim 

jest geotermia oraz korzystającą z 
tego zasobu lokalną ciepłownię, dla 
potrzeb skutecznej walki z niską 
emisją – zapowiada współpracę 
pięciu sygnatariuszy porozumienia 
Prezes NFOŚiGW i Pełnomocnik 
Premiera ds. programu „Czyste 
Powietrze” Piotr Woźny. – Kon-

kretne, punktowe rozwiązania sto-
sowane w miejscowościach boryka-

jących się ze smogiem przynoszą 
realne efekty, czego najlepszym 

przykładem jest Kraków, który 
zaczął odnosić zwycięstwa w walce 
ze smogiem. Od września tego roku 
w stolicy Małopolski obowiązuje 
całkowity zakaz palenia węglem i 
drewnem. Dzięki temu, mimo 
pierwszych przymrozków, czujniki 
jakości powietrza zachowały zielo-
ny kolor – podkreśla. – Z roku na 

rok ta poprawa będzie jeszcze bar-
dziej odczuwalna wraz z sukcesyw-

ną likwidacją tzw. kopciuchów w 
gminach krakowskiego obwarzan-

ka. O tym jak pomocna może być 
geotermia w walce ze smogiem 

może świadczyć to, że dzięki ak-
tywności innej spółki portfelowej 
Funduszu – Geotermii Podhalań-
skiej, która dostarcza ok. 40% cie-
pła wykorzystywanego w Zakopa-
nem – Zakopane, które jeszcze w 
2016 r. figurowało na liście 50 
miast z najbardziej zanieczyszczo-

nym powietrzem w Europie, nie 

zostało umieszczone na kolejnej 
liście opublikowanej przez Świato-
wą Organizację Zdrowia w 2018 r. 
– mówi Prezes Funduszu. 
      Podpisane dzisiaj w Pyrzycach 

porozumienie przewiduje powoła-
nie przez sygnatariuszy zespołu 
roboczego, którego zadaniem bę-
dzie opracowanie w ciągu miesiąca 
mapy drogowej działań mających 
na celu znaczące ograniczenie, a 
docelowo – likwidację niskiej emi-
sji na terenie gminy Pyrzyce. Klu-

czowym narzędziem dla realizacji 
tego zamierzenia będą zasoby i 
potencjał spółki Geotermia Pyrzy-
ce, której udziałowcami są 
NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczeci-
nie oraz gmina Pyrzyce. Pyrzycka 

spółka jest firmą o ponad 20-letnim 

doświadczeniu w eksploatacji wód 
geotermalnych na terenie woje-

wództwa zachodniopomorskiego. 
Stosuje innowacyjne metody na 

skalę światową, np. super miękkie 
kwasowanie, które zapobiega zja-
wisku kolmatacji i zyskało między-
narodowe uznanie oraz nagrodę 

specjalną Komisji Europejskiej w 
roku 2015. Produkcja ciepła w py-
rzyckiej Geotermii jest oparta na 

wykorzystaniu gorących wód, czer-
panych z głębokości 1640 metrów, 
o temperaturze 64°C. 
      WFOŚiGW w Szczecinie we 
współpracy z Narodowym Fundu-
szem oferuje mieszkańcom naszego 
regionu bogate możliwości finanso-
wania montażu odnawialnych źró-
deł energii – m.in. w ramach pro-

gramów „Czyste Powietrze” i „Mój 
Prąd”. Stawiamy nie tylko na ener-
gię słońca i wiatru, ale również 
geotermalną, wspierając działania 
Geotermii Pyrzyce, w tym m.in. 

wykonanie odwiertu GT1-bis, dzię-
ki któremu jeszcze skuteczniej 
można pozyskać ciepło z głębi zie-
mi – mówi Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie Paweł Mirowski. – Fun-

dusz wspiera także działania eduka-
cyjne, dotyczące rozwoju energii 
odnawialnej. Wśród nich jest no-
woczesne laboratorium OZE, które 
od wiosny 2018 r. działa na Za-
chodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie i 

pozwala studentom poznać, w opar-
ciu o nowoczesne technologie, spo-

soby dbania m.in. o jakość powie-
trza, którym oddychamy. 
      Poza zobowiązaniem do wspól-
nego opracowania mapy drogowej 

likwidacji niskiej emisji w Pyrzy-

cach dzięki zasobom geotermal-
nym, strony porozumienia ustaliły 
wsparcie doradcze NFOŚiGW dla 
gminy w postaci szkoleń dla ener-
getyków gminnych oraz wspólne 
działania edukacyjne. Doświadcze-
nia z „Laboratorium Pyrzyce” będą 
niezwykle pomocne przy doskona-

leniu programów walki z niską 
emisją oraz wszelkich systemów 
wsparcia jednostek samorządu tery-
torialnego w transformacji energe-

tycznej ich lokalnych systemów 
ciepłowniczych.  
 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Laboratorium Pyrzyce 
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      14 listopada 2019 r. w Dzienni-

ku  Ustaw  (http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

du/2019/2202/1)  została  opubliko-
wana nowelizacja ustawy - Prawo o 

ruchu  drogowym,  wprowadzająca 
przepisy dotyczące tworzenia dro-
gowych korytarzy życia oraz jazdy 
na suwak. Nowe przepisy, przygo-

towane  przez  Ministerstwo  Infra-

struktury, zaczną obowiązywać od 
6 grudnia 2019 r.  

  

      Przepisy  ustawy  wprowadzają 
jednoznaczne  zasady  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 drogi 
ograniczające  liczbę  dostępnych 
pasów.  
  

      W sytuacji zagrożenia życia na 
drodze ważna jest każda sekunda. 
Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, 
jak należy tworzyć korytarze życia, 
żeby  odpowiednie  służby  mo-
gły  jak najszybciej dotrzeć do po-
szkodowanych – powiedział mini-
ster infrastruktury, przewodniczący 

Krajowej  Rady  Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego Andrzej Adam-

czyk.  

  

      Nowelizacja ustawy doprecyzo-

wuje  obowiązujące  przepisy  po-
przez  dokładne  określenie  zasad 
tworzenia przez kierujących wolnej 
przestrzeni dla pojazdów służb ra-
tunkowych  oraz  ustępowania  im 
pierwszeństwa oraz wskazuje  wła-
ściwy kierunek zmiany pasa ruchu 
w  celu  stworzenia  korytarza.  W 

skrócie – kierowcy poruszający się 
lewym skrajnym pasem mają obo-
wiązek zjechać na lewo, a porusza-
jący się pozostałymi pasami - na 

 

Tworzenie korytarzy życia i jazda na suwak 

obowiązkowe od 6 grudnia 2019 r. 

Jazda na suwak. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2202/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2202/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2202/1
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Tworzenie korytarza. 
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prawo, tak aby umożliwić swobod-
ny przejazd pojazdom ratunkowym. 

  

      O tym, w jaki sposób tworzyć 
„korytarz życia”, mówi także kam-
pania edukacyjna Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
skierowana do polskich kierowców 
„Życie ma pierwszeństwo”. Jej ce-
lem jest szerzenie wiedzy na temat 

zasad tworzenia korytarza życia. 
Kluczowym elementem kampanii 

jest interaktywny spot, który można 
obejrzeć na stronach 

www.krbrd.gov.pl  oraz 

www.zyciemapierwszenstwo.pl. 

  

      Zwiększenie bezpieczeństwa na 
drogach jest jednym z priorytetów 
rządu.  W tym celu podejmujemy 
odpowiednie działania legislacyjne. 
Wiemy, że oprócz zmian w przepi-
sach musimy też nieustannie kształ-

tować właściwe postawy Polaków – 

a to jest możliwe dzięki takim kam-
paniom jak „Życie ma pierwszeń-
stwo” – podkreślił minister 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 – dodał wiceminister 
infrastruktury, zastępca przewodni-
czącego KRBRD Rafał Weber. 
  

      W przypadku jazdy na suwak 

przepisy precyzyjnie określają zasa-
dy pierwszeństwa jazdy z poszcze-
gólnych pasów ruchu, gdy następu-
je  zmniejszenie  ich  liczby,  a  w 

miejscu zwężenia  powstaje  zator. 

Ustalają  ponadto  zasadę  naprze-
miennego wjazdu po jednym pojeź-
dzie z każdego pasa ruchu. 
  

      Nowe rozwiązania są zbliżone 
do sprawdzonych od lat przepisów 
funkcjonujących  w wielu  krajach 
Europy. Zmiany ustawowe są wyni-
kiem działań zapisanych w Progra-
mie  realizacyjnym  na  lata  2018-

2019  do  Narodowego  Programu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
2013-2020, za który odpowiedzial-
na jest Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. 

  

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Ponad dziewięć tysięcy uczest-
ników, prawie tysiąc zgłoszeń 
konkursowych i czterech laurea-

tów. Wielkim sukcesem kończy 
się konkurs Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej „Eko-zajęcia z 
Enfosiem” skierowany do przed-
szkolaków i uczniów klas I-III z 

aglomeracji warszawskiej. 

      Sadzenie drzew i roślin, nauka 
segregowania śmieci, eko-piosenki, 

wiersze i gazetki, twórcze warsztaty 
i lekcje wyjaśniające eko-pojęcia, 
ciąg dalszy historii sympatycznego 
drzewka o imieniu Enfoś, wyciecz-
ki do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów, spacery po parkach i la-
sach z ekologicznym przesłaniem, 
plakaty informujące o tym, jak dbać 
o środowisko, wspólne czytanie 
książki NFOŚiGW, przedstawienia 
o zależnościach między środowi-
skiem a ludźmi, eko-rozwiązania 
typu szycie wielorazowych worecz-

ków na zakupy z firanek czy eko-

kodeksy zachęcające do oszczędza-
nia wody i światła – takie kreatyw-

ne rozwiązania proponowali uczest-
nicy konkursu na eko-zajęcia, które 
należało przeprowadzić z wykorzy-
staniem Enfosiowej książki i ma-
skotki. Edukacyjne cele akcji z oka-

zji 30-lecia NFOŚiGW spełniły się 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
nauczycieli i rodziców, którzy 
troszczą się o ekologiczną przy-
szłość dzieci. 
      Konkurs, pilotażowo prowadzo-
ny dla placówek oświatowych z 
obszaru aglomeracji warszawskiej, 

spotkał się z przychylnym i dużym 
zainteresowaniem. W sumie wzięło 
w nim udział ponad dziewięć tysię-
cy osób z prawie trzystu pięćdzie-
sięciu przedszkoli i szkół. Wyłonie-
nie najciekawszych pomysłów na 
zajęcia o tematyce prośrodowisko-
wej okazało się trudnym zadaniem. 
Po burzliwych obradach jury wyło-
niło trzech równorzędnych laurea-
tów w gronie grup przedszkolnych 
oraz jednego zwycięzcę wśród 
szkolnych zgłoszeń. Dodatkowo 
przyznano osiemnaście wyróżnień  
      Nagrody, czyli pakiety eduka-

cyjne w formie gier i książek o sze-

roko rozumianej ochronie środowi-
ska już w grudniu trafią do: Przed-
szkola nr 10 w Piasecznie (Grupa 5-

latków „Słoneczka”), Przedszkola 
nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołomi-
nie (Grupa 4 i 5-latków 
„Odkrywcy”), Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały w Grodzisku 
Mazowieckim (Grupa 6-latków 
„Wróbelki”) oraz do Szkoły Podsta-
wowej w Duchnicach (Ożarów Ma-
zowiecki, klasa III B). A dzieci z 

wyróżnionych grup i klas (lista w 
załączeniu) otrzymają Enfosiowe 
zestawy – książę pt. „Brygada En-
fosia kontra plastikowa Zgryzolda” 
autorstwa Donaty Bienieckiej-

Popardowskiej oraz pluszowego 

bohatera tej historii. Zainteresowani 

Enfosiowymi przygodami mogą 
jeszcze do końca tego tygodnia 
posłuchać książki w audycji 
„Książka do poduszki” na antenie 
Polskiego Radia Dzieciom (od po-

niedziałku do piątku o 19:10). 
      Konkurs „Eko-zajęcia z Enfo-
siem” był częścią akcji edukacyjno-

promocyjnej z okazji 30-lecia Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środo-

 

Dzieci zaprzyjaźniły się z Enfosiem 

http://www.krbrd.gov.pl
http://www.zyciemapierwszenstwo.pl
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wiska i Gospodarki Wodnej, której 
inicjatorem był funduszowy Depar-
tament Promocji i Komunikacji 

Społecznej.  

*** 
Laureaci konkursu 

NFOŚiGW  
„Eko-zajęcia 

z Enfosiem”: 
 

Nagroda główna w kategorii: 
Przedszkola  

1/. Grupa 5-latków „Słoneczka”, 
Przedszkole nr 10, Piaseczno 

2/. Grupa 4 i 5-latków 
„Odkrywcy”, Przedszkole nr 9 im. 

Jasia i Małgosi, Wołomin 

3/. Grupa 6-latków „Wróbelki”, 
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Ha-

łabały, Grodzisk Mazowiecki  
 

Nagroda główna w kategorii: 
Szkoły 

1/. Klasa III B, Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach, Ożarów Mazowiec-
ki 

 

Wyróżnienia w kategorii: Przed-

szkola  

1/. Grupa 4 i 5-latków „Rekiny” i 
„Wieloryby”, Przedszkole nr 60, 
Warszawa  

2/. Grupa 4-latków, Przedszkole, 
Sadowne  

3/. Grupa 5-latków, Przedszkole 
Niepubliczne TRALALA – Wy-

chowanie przez sztukę, Warszawa  
4/. Grupa 4-latków, Przedszkole nr 
125 „Pod Złotym Promykiem”, 
Warszawa  

5/. Grupa 4 i 5-latków, Przedszkole 
nr 134, Warszawa  

6/. Grupa 3, 4 i 5-latków, Niepu-
bliczne Przedszkole INSPIREN nr 

266, Warszawa  

7/. Grupa 6-latków „Jeżyki”, Przed-
szkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”, 
Warszawa  

8/. Grupa 3 i 4-latków „Pajacyki”, 
Przedszkole nr 294 „Promyki Czer-
niakowa”, Warszawa  
 

Wyróżnienia w kategorii: Szkoły 

1/. Klasa II, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Praxis”, Łąki  
2/. Klasa II A, Szkoła Podstawowa 
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nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 
Mińsk Mazowiecki  
3/. Klasa I, Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1, Nowy Dwór 
Mazowiecki  

4/. Klasa I, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. ks. Piotra Skargi, Milanówek 

5/. Klasa III, Szkoła Podstawowa 
im. ks. bpa Franciszka Jaczewskie-

go, Korytnica 

6/. Klasa II A, Szkoła Podstawowa, 
Nowa Iwiczna  

7/. Klasa III A, Szkoła Podstawowa 
nr 370 w Zespole Szkół nr 49, War-
szawa  

8/. Klasa III J, Szkoła Podstawowa 
nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, 

Warszawa  

9/. Klasa II C, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 
im. Artura Oppmana, Warszawa  

10/. Klasa III B, Publiczna Szkoła 
Podstawowa, Borowie  

 

*** 
 

Uzasadnienia 

jury konkursu 

NFOŚiGW 

„Eko-zajęcia 

z Enfosiem” 

(nagrody główne) 
 

      Za kreatywne przygotowanie i 

przeprowadzenie eko-zajęć, zgod-
ność zajęć z zadaniem i celami 
Konkursu oraz schludność i walory 
estetyczne przesłanego opisu.  
Nagroda główna w kategorii: 
Przedszkola  
1/.  Grupa 5-latków „Słoneczka”, 
Przedszkole nr 10, Piaseczno.  

 

      W szczególności za aktywne 
włączenie dzieci w działania na 
rzecz ochrony środowiska, w tym 
sprzątanie śmieci, sadzenie drzewa, 
naukę i propagowanie prośrodowi-
skowych zachowań przez zabawy 
dydaktyczne pt. „Dobre rady na złe 
odpady” oraz przybliżanie słownic-
twa związanego z ekologią.  

2/.  Grupa 4 i 5-latków 
„Odkrywcy”, Przedszkole nr 9 im. 
Jasia i Małgosi, Wołomin.  
 

      W szczególności za angażujące 
dzieci zajęcia związane z problema-
tyką ochrony środowiska pt. 
„Chora planeta”, a także aktywiza-
cję najmłodszych do działania 
przez zajęcia edukacyjne „Enfoś i 
segregowanie śmieci”, „Chrońmy 
lasy”, „Projekt wielorazowej tor-
by”, „Woda źródłem życia”, 
„Ratujmy ziemię”.  
3/. Grupa 6-latków „Wróbelki”, 
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Ha-

łabały, Grodzisk Mazowiecki.  
 

      W szczególności za populary-
zowanie wiedzy o Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz aktywiza-

cję najmłodszych przez zajęcia i 
doświadczenia „My Ekoludki se-
gregujemy śmieci”, „Wycieczka do 
parku”, „Potęga wody” (z wykona-
niem filtra do oczyszczania), ko-

deks „Przyjaciela przyrody”.  
Nagroda główna w kategorii: 
Szkoły  
1/. Klasa III B, Szkoła Podstawowa 
w Duchnicach, Ożarów Mazowiec-
ki.  

 

      W szczególności za populary-
zowanie wiedzy o Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz zaangażo-
wanie dzieci zarówno do pracy 
indywidualnej, jak i w grupie, wy-

korzystanie różnorodnych metod i 
pomocy dydaktycznych do aktywi-

zacji uczniów, a przede wszystkim 
wszechstronne podejście do tematu 
ochrony środowiska, w tym podję-
cie tematyki dotyczącej ochrony 
powietrza i wody oraz segregacji 

odpadów, z wykorzystaniem do-
świadczeń i eksperymentów. 
 

Uzasadnienia 

jury konkursu 

NFOŚiGW 

„Eko-zajęcia 

z Enfosiem” 

(wyróżniania) 

 

 

Za pomysłowe przygotowanie i 
przeprowadzenie eko-zajęć, ich 
zgodność z zadaniem i celami 
Konkursu, a także popularyzo-
wanie wiedzy o Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  

      W szczególności za krea-
tywne podejście do tematyki 
ochrony środowiska, przybliża-
jące m.in. takie tematy jak: se-
gregowanie odpadów, recykling, 
unikanie plastiku, znaczenie 

powietrza, wody, drzew, owa-

dów, a także wykorzystanie róż-
nych form i pomocy dydaktycz-

nych: teatrzyków, piosenek, ga-
zetek szkolnych, plakatów, wy-
cieczek, prac plastycznych i 

technicznych.  

Wyróżnienia w kategorii: 
Przedszkola  
1/. Grupa 4 i 5-latków „Rekiny” 
i „Wieloryby”, Przedszkole nr 
60, Warszawa.  

2/. Grupa 4-latków, Przedszko-
le, Sadowne.  

3/. Grupa 5-latków, Przedszkole 
Niepubliczne TRALALA – Wy-

chowanie przez sztukę, Warsza-
wa.  

4/. Grupa 4-latków, Przedszkole 
nr 125 „Pod Złotym Promy-
kiem”, Warszawa.  
5/. Grupa 4 i 5-latków, Przed-
szkole nr 134, Warszawa.  

6/. Grupa 3, 4 i 5-latków, Nie-
publiczne Przedszkole INSPI-

REN nr 266, Warszawa.  

7/. Grupa 6-latków „Jeżyki”, 
Przedszkole nr 338 „Sosnowa 
Stacyjka”, Warszawa.  
8/. Grupa 3 i 4-latków 
„Pajacyki”, Przedszkole nr 294 
„Promyki Czerniakowa”, War-
szawa.  

 

Wyróżnienia w kategorii: 
Szkoły  
1/. Klasa II, Niepubliczna Szko-

ła Podstawowa „Praxis”, Łąki.  
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      Prowadząc  działalność 
agroturystyczną coraz czę-
ściej  możemy  spotkać  się 
ze zwrotem „home staging”. 
Co on oznacza? Według de-
finicji home staging to przy-

gotowanie  nieruchomości 
do  sprzedaży  bądź 
do  wynajmu.  W  naszym 

przypadku  do  wynajmu. 

Celem takiego przygotowa-

nia jest zainteresowanie jak 

największej liczby oglądają-
cych naszą nieruchomością 
(kwaterą  agroturystyczną) 
na przykład poprzez stronę 
internetową,  a  przez  to 

przyspieszenie  transakcji 

za możliwie najwyższą cenę. 
Techniki  home  stagingu 

opierają się na marketingu.  

 
      Nieruchomość dobrze przygoto-
wana do wynajmu staje się produk-
tem  atrakcyjnym  dla  nabywców. 
Aby zrozumieć istotę home stagin-
gu, oferujący nieruchomość – kwa-

terodawca  powinien  postawić  się 
w  roli  potencjalnego  klienta. 

W  home  stagingu  określa  się 
12  prostych,  a  jednocześnie  sku-
tecznych  kroków  prowadzących 
do  osiągnięcia  zakładanego  celu, 
czyli pozyskania klienta: 

1/. Dokładnie posprzątaj kwaterę – 

musi być nieskazitelnie czysta.  
2/.  Zaprezentuj  okna  –  wpuść 
do  pomieszczenia  jak  najwięcej 
naturalnego światła.  
3/. Zadbaj o podłogi – muszą być 
odkurzone  i  czyste,  zwłaszcza 
w rogach, za drzwiami i pod okna-

mi.  

4/.  Pozbądź  się  nieprzyjemnych 
zapachów – zadbaj o dokładne wy-
wietrzenie mieszkania.  

5/. Wystaw wszystkie zbędne me-
ble, a szafy uporządkuj – aranżacja 
powinna dawać wrażenie przestron-
ności, funkcjonalności i komfortu.  

6/. Odpersonalizuj wnętrza – usuń 
indywidualne pamiątki osób. Wnę-
trza muszą mieć neutralny charak-
ter i uniwersalny styl.  

7/. Usuń wszystkie usterki – zwróć 
uwagę  na  jakość  oświetlenia  po-
mieszczeń.  
8/.  Dobrze wysprzątaj  łazienkę – 

czystość i świeżość przyciąga uwa-
gę.  
9/. Zrób dobre pierwsze wrażenie – 

świeży, delikatny zapach powietrza 
i jasne wnętrza.  

10/. Odśwież ściany – czyste ściany 
to  podstawa  dobrego  wizerunku 

kwatery.  

11/. Zadbaj o sezonowy wystrój.  
12/.  Zaaranżuj  balkon  i  miejsce 

wypoczynku na powietrzu.  

 

      Urządzając pomieszczenia kwa-
tery powinniśmy poza funkcjonal-
nością zachować spójność pomiesz-
czeń pod kątem stylu i dekoracji. 

Można wprowadzić do oferty ele-

ment zaskoczenia – coś specjalne-
go, co wyróżni nas lub jest charak-
terystyczne dla okolicy, na przykład 
lokalna potrawa, sposób wypoczyn-
ku czy spędzania wolnego czasu. 
Wdrożone powyższe zasady mogą 
także  służyć  jako  podstawa 
do  wykonania  dobrych  zdjęć 
do oferty drukowanej lub interneto-

wej. Warto wiedzieć, że coraz bar-
dziej  popularny jest  nowy wolny 

zawód – homestager, czyli specjali-

sta od przygotowywania nierucho-

mości do transakcji sprzedaży bądź 
wynajmu. 

 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

 

 

Home staging 

w agroturystyce 

2/. Klasa II A, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika, Mińsk Mazowiecki.  
3/. Klasa I, Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1, Nowy Dwór 
Mazowiecki.  

4/. Klasa I, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. ks. Piotra Skargi, Mila-

nówek.  

5/. Klasa III, Szkoła Podstawo-
wa im. ks. bpa Franciszka Ja-

czewskiego, Korytnica.  
6/. Klasa II A, Szkoła Podstawowa, 
Nowa Iwiczna.  

7/. Klasa III A, Szkoła Podsta-
wowa nr 370 w Zespole Szkół 
nr 49, Warszawa.  

8/. Klasa III J, Szkoła Podsta-
wowa nr 133 im. Stefana Czar-

nieckiego, Warszawa.  

9/. Klasa II C, Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 68 im. Artura Oppmana, 

Warszawa.  

10/. Klasa III B, Publiczna 

Szkoła Podstawowa, Borowie.  
 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
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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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      Aeroklub Włocławski lotnisko 
w Kruszynie w dniu 16 listopada 

2019 było miejscem szczególnym 
w regionie, bo zgodnie z wielolet-

nią tradycją na lotnisku odbywały 
się Zawody Szybowcowe na Cel-
ność Lądowania o Memoriał 
Krzysztofa Trzeciakowskiego.  

      Pogoda nie była najlepsza, 
przejrzystość powietrza była jakby 
utrudniona, słońca nie było widać, 
zimny wiaterek powiewał. A loty 
odbywały się regularnie zgodnie z 
regulaminem i precyzyjnie.  

      Ale po kolei: Aeroklub Wło-

cławski zorganizował na lotnisku w 
Kruszynie zawody szybowcowe; w 

programie Drzwi Otwartych Ae-

roklubu Włocławskiego. Patronat 

nad zawodami objął Marszałek 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  

      Drzwi Otwarte Aeroklubu Wło-
cławskiego polegały na tym, że  
wszyscy zainteresowani mogli za-

poznać się z działalnością Aeroklu-
bu Włocławskiego i ofertą szkole-
niową, oraz obejrzeć statki po-
wietrzne; no i … Nawet odbyć lot 
zwiadowczy nazywany zapoznaw-

czym, oczywiście szybowcem. 

      Całość rozpoczęła się o godzi-
nie 900 tak zwaną odprawą przedlo-
tową, tak jak to odbywa się na lot-
niskach. A same zawody rozgrywa-

ne były w godzinach od 1000 do 

1500. Przewidziano też nagrody dla 
zwycięzców. 
      Tyle można było dowiedzieć się 
z oficjalnych komunikatów. A jak 
było na miejscu? Mówiąc krótko, 
było super, no i, naprawdę warto 
było być obecnym. Aby przeżyć 
dreszczyk emocji. 

      W trakcie wykonywania czyn-

ności dziennikarskich, niespodzie-
wanie otrzymałem propozycję lotu 

Ciąg dalszy ze s.1 

400 metrów 

nad ziemią 

Białe  figury na płycie lotniska 
to: znaki startowe. A w oddali 

miejsce kierownika lotów. 
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Miejsce kierownika 

lotów w zbliżeniu. 

Właśnie ląduje szybowiec. 
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Szybowiec dotknął płyty 
lotniska. Ale czy na kołach 
dojedzie do mety? 

Wykonywanie pomiarów 
na mecie. 
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Wysiadanie z szybowca. 

Specjalny wózek do przewożenia liny 
holowniczej do startu szybowca. 
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Podczepianie liny startowej do szybowca. A to czerwone po prawej 

stronie jest spadochronem dla liny, aby była widoczna. 

Przy nienajlepszej przejrzystości powietrza w oddali widzimy specjalną 
maszynę służącą do startu szybowców przy pomocy liny holowniczej. 
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Załoga wsiada 
do szybowca. 

Ustawianie szybowca do startu, czyli poziomowanie skrzydeł. 
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Moment startu. 

Szybowiec nabiera wysokości. 
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Zdjęcie wykonane z lotu szybowcem, 
przy nienajlepszej pogodzie. 

W oddali widoczny jest Włocławek. 
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szybowcem, miła uśmiechnięta 
dziewczyna przyniosła mi spado-
chron i pomogła założyć, oraz obja-
śniła, co należy zrobić jeżeli padnie 
komenda pilota – skaczemy. I czy 

można było dziewczynie odmówić? 
No NIE. 

      Zapytała też, czy boję się lecieć. 
No, skłamałbym odpowiadając, że 
się nie boję. A teraz powiem ina-
czej, miałem uczucia ambiwalent-
ne. Oczywiście, że zwyciężyła chęć 
przeżycia przygody, doznania 
szczególnych odczuć w podnieb-
nym locie. Toteż, udając brak stra-
chu, do szybowca wsiadłem odważ-
nie, i zgodnie z otrzymanymi in-

strukcjami. A miejsce miałem wy-
jątkowe, bo umiejscowiony zosta-
łem przed pilotem, no i czułem się 
jak pilot.  

      Po zamknięciu kabiny pilot 
sprawdził, czy wszystko jest OK. 
Zapytał też jak  się czuję. Odpowie-
działem wymijająco, zupełnie ina-
czej niż zwykle, ale chcę lecieć, bo 
jest mi bardzo dobrze. Dodałem też, 
że czuję się wyróżniony, bo siedzę 
przed pilotem. I w tym momencie 

lina holująca naprężyła się i ruszyli-
śmy w podniebną podróż.   
      Och! Jak to było szybko. Do-
piero co ruszyliśmy, a już byliśmy 
wysoko nad ziemią. Zapytałem 
pilota: Jaką mamy wysokość? Pilot 
odpowiedział, że właśnie przekra-
czamy pułap 400 metrów nad zie-
mią. Rozglądałem się dookoła i 
zacząłem wykonywać zdjęcia tego 
co było pod nami, czyli ziemi z lotu 
ptaka. Ale  nad ziemią miałem jed-
nak wrażenie, jakbyśmy leniwie 

poruszali się między ziemią a 
chmurami; więc zapytałem: Z jaką 
lecimy szybkością? Pilot odpowie-
dział, że około 120 km/h. I zapytał: 
Czy mogę zafundować panu stan 
nieważkości? Bez namysłu odpo-
wiedziałem TAK proszę. I był stan 
nieważkości. Raptownie w dół i w 
górę. Było to odczucie niesamowi-
te. Właśnie zastanawiam się jakich 
należy użyć słów aby przedstawić 
osobiste odczucia stanu nieważko-
ści. Nie jest to łatwe, ale spróbuje. 
Stan nieważkości odczułem jako 
moment w którym własne ciało 
ważyło 0,0 kg, czyli tak jakbyśmy 
płynęli w przestworzach i nic nie 
czuli, żadnego obciążenia, żadnych 
krępujących ruchów. Nie czujemy 
ciężaru własnego ciała. Myślę, że 
można to porównać z odczuciem 

Czerwony  prostokąt, to dachy hangarów 
lotniska Aeroklubu Włocławek. Zabudo-
wania bliżej to Kruszyn i przyległe miej-
scowości. A w oddali jest widoczny 
Włocławek. 
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duszy, która odłączy się od ciała i 
nie doznaje żadnych znanych nam, 
ziemskich ograniczeń. 
      W trakcie lotu po kręgu, pilot 
zapytał jak się czuję. Odpowiedzia-
łem, że mam przyjemne odczucie, 
ale trudne do zobrazowania słowa-
mi. 

      Pilot zaczął objaśniał: Z lewej 
widzimy Włocławek, pod nami jest 
lotnisko, teraz lecimy po kręgu 
zmniejszamy szybkość i wysokość, 
przygotowujemy się do lądowania, 
przelatujemy nad dachami i szosą w 
Kruszynie… I szczęśliwie wylądo-
waliśmy. Osobisty spadochron nie 
był potrzebny. Nasze lądowanie na 
celność było szczęśliwie zakończo-
ne. 

      Zdążyłem zapytać jeszcze z 

jaką szybkością lecimy po kręgu? 
Dowiedziałem się, że ok. 90km/h. 
      Nie wiem jak to możliwe, ale 
pilot trafił wylądować dokładnie 
tam gdzie zamierzał, i to przy tak 
dużej szybkości… 

      Przyznam się po cichu, że nie 
potrafiłbym tak dokładnie i bezkoli-
zyjnie sprowadzić statku powietrz-
nego na ziemię. A wyskoczyć na 
spadochronie? Na szczęście pilot 
nie wydał komendy skaczemy. 
      A pierwszy kontakt z ziemią? 
Odczułem dokładnie. W pierw jako 
delikatny dotyk, jakby muśnięcie 
dziewczyny, i zaraz wyraźny dotyk, 
jechaliśmy na kołach po płycie lot-
niska. 

      A jak ładnie, godnie, witali nas 
na ziemi… Jak hrabiów. 

 

      Szybowiec którym lecieliśmy 
waży z pełnym wyposażeniem 
przygotowanym do lotu ok.330kg 

do tego należy doliczyć jeszcze 
wagę dwuosobowej załogi. 
      Po wylądowaniu ktoś z JURY 
zapytał: Jak się podobał panu re-
daktorowi lot szybowcem? Odpo-

wiedziałem żartem: Jeżeli będziecie 
Państwo tak mnie „rozpuszczać” to 
się narazicie na moje częste wizyty. 
Usłyszałem kilka głosów: Zapra-
szamy. Będzie nam bardzo miło 
gościć pana redaktora. 
      OK. Dziękuję. Zaproszenie 
przyjęte. 
  

      Celem pełniejszego obrazu na-
leżałoby jeszcze poinformować 

Schodzimy do lądowania 
nad domami w Kruszynie. 
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wszystkich zainteresowanych, że 
Aeroklub Włocławski właśnie roz-
począł nabór na szkolenie szybow-
cowe na rok 2020. A w szkoleniu 

udział może wziąć każdy kto ma 
ukończone 14 lat życia. A dla bar-
dziej zainteresowanych dodajemy, 

że na stronie internetowej: https://

aeroklub.wloclawek.pl/2019/11/04/

szkolenie-szybowcowe-2020-

rozpoczynamy-nabor/  można prze-
czytać, cyt.: „Współcześnie pilot 
staje się zawodem przyszłości, a 
linie lotnicze masowo przyjmują 
nowych pracowników i zwiększają 
liczbę wykonywanych lotów. Wy-
chodząc naprzeciw tej potężnej 
gałęzi rynku pracy Aeroklub Wło-
cławski rozpoczyna nabór kandyda-
tów na podstawowe szkolenie szy-

bowcowe w roku 2020 – latanie 

szybowcem to podstawowa umie-

jętność, którą powinien posiąść 

każdy przyszły pilot samolotowy. 
      Szkolenie planowane jest na 

okres wiosenno-letni, tj. w okresie 

marzec-wrzesień 2020, planujemy 
(w zależności od preferencji 
uczniów) przeprowadzić szkolenie 
w formie niestacjonarnej lub półsta-
cjonarnej. Oferujemy uczniom 

szkolenie pod okiem doświadczo-
nych instruktorów oraz konkuren-
cyjne ceny. (…).” 

 

      No i, należy też przedstawić 
pilota z którym leciałem. Po fakcie 
dowiedziałem się, że trafił mi się 
pilot bardzo doświadczony i będący 
instruktorem lotnictwa. W tym 

miejscu mając okazję, uprzejmie 
dziękuję pilotowi instruktorowi 
Henrykowi Koprowiczowi za pięk-
ny udany lot szybowcem i doucze-

nie mnie w trakcie lotu, oraz po 

wylądowaniu. 

      I krótka biografia pilota, z tego 
co zdążyłem zapamiętać: Pilot in-
struktor Henryk Koprowicz – su-

mując loty szybowcem, to obleciał 
ponad trzykrotnie kulę ziemską. A 
na stronie internetowej: http://

aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/

henryk-koprowicz-pilot-ktory-

trzykrotnie-oblecial-szybowcem-

ziemie-wzdluz-rownika/  można 
przeczytać znacznie więcej m.in., 
cyt.: „Dnia 16.08.2018 roku kol. 
Henryk Koprowicz wykonał swój 
603 przelot szybowcowy, zaplano-

wany tak, aby ww. liczba kilome-

trów została osiągnięta w czasie 
trwania przelotu i do tego nad jego 

rodzinną miejscowością. W ten 
sposób osiągnął nie tylko cel spor-
towy, ale i sentymentalny, lokalno-

patriotyczny. 

      Od tego momentu może uży-
wać tytułu… πLOT. 

Przed nami lądowisko, 
coraz bliżej. 

https://aeroklub.wloclawek.pl/2019/11/04/szkolenie-szybowcowe-2020-rozpoczynamy-nabor/
https://aeroklub.wloclawek.pl/2019/11/04/szkolenie-szybowcowe-2020-rozpoczynamy-nabor/
https://aeroklub.wloclawek.pl/2019/11/04/szkolenie-szybowcowe-2020-rozpoczynamy-nabor/
https://aeroklub.wloclawek.pl/2019/11/04/szkolenie-szybowcowe-2020-rozpoczynamy-nabor/
http://aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/henryk-koprowicz-pilot-ktory-trzykrotnie-oblecial-szybowcem-ziemie-wzdluz-rownika/
http://aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/henryk-koprowicz-pilot-ktory-trzykrotnie-oblecial-szybowcem-ziemie-wzdluz-rownika/
http://aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/henryk-koprowicz-pilot-ktory-trzykrotnie-oblecial-szybowcem-ziemie-wzdluz-rownika/
http://aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/henryk-koprowicz-pilot-ktory-trzykrotnie-oblecial-szybowcem-ziemie-wzdluz-rownika/
http://aeroklub.wloclawek.pl/2018/09/18/henryk-koprowicz-pilot-ktory-trzykrotnie-oblecial-szybowcem-ziemie-wzdluz-rownika/
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      Instruktor pilot Henryk Kopro-

wicz – urodzony w Żychlinie, po-
wiat kutnowski, jest wychowan-

kiem i wieloletnim członkiem Ae-
roklubu Włocławskiego, a obecnie 
także Włocławskiego Klubu Senio-
rów Lotnictwa. Przez kilkanaście 
lat należał też do Aeroklubu Po-
morskiego w Toruniu. 

      Przede wszystkim pilot szybow-

cowy, ale również samolotowy. 
Swoją przygodę z lataniem rozpo-
czął w 1962 roku, do dziś aktywnie 
działa na rzecz Aeroklubu Wło-
cławskiego, latając wyczynowo na 
szybowcach i szkoląc jako społecz-
ny instruktor szybowcowy wielu 

nowych pilotów. 
      Nalot ogólny kolegi Henryka 
Koprowicza na szybowcach to po-

nad 4 700 godzin spędzonych w 
powietrzu, w tym ponad 1 580 jako 

instruktor. Złożyło się na to ponad 

8 250 startów, w tym ponad 6 350 
jako instruktor. Ponadto około 280 
godzin wylatał za sterami samolo-
tów, co daje łącznie ok. 5000 go-
dzin nalotu i około 10 000 startów i 
lądowań. 
      W swojej karierze pilota szy-

bowcowego szczególnie polubił 
przeloty – wykonał dotychczas 604 
przeloty, w których pokonał odle-
głość ponad 126 000 km. Kilka-
dziesiąt razy startował w różnych 
zawodach szybowcowych, także 
rangi Mistrzostw Polski. Pięciokrot-
nie ustanawiał Rekordy Polski. 
Trzykrotnie zwyciężył w prowa-
dzonych przez Aeroklub Polski 

klasyfikacji 10 Najlepszych Wyni-

ków Szybowcowych Roku i rów-
nież trzykrotnie w Całorocznych 
Zawodach Szybowcowych im. Ry-

szarda Bitnera. (…).” 

 

      Warto też zajrzeć na stronę in-
ternetową: https://

historiawloclawka.pl/kluby-i-

organizacje-sportowe/108-

szybownictwo  i przeczytać, cyt.: 
„(…) Jeden z najlepszych sezonów 
przypadł na 1973 rok, kiedy to 
Henryk Koprowicz otrzymał dia-
ment za lot docelowo-powrotny na 

trasie 509 kilometrów, a Krzysztof 
Trzeciakowski, Stanisław Kaźmier-
czak, Andrzej Klebański i Henryk 
Dziedzina zdobyli diamenty za 

przelot po trójkącie na trasie 326 
kilometrów, zaś Marek Kamiński 
obleciał trójkąt 322 km. W tym 
samym czasie powrócono do zanie-
chanych poprzednio przelotów wy-
sokościowych. Warunki do złotych 
oznak w tej kategorii wypełniali: 
Marek Grochowski (3600 m), Ta-

deusz Szulc (3450), Tadeusz Polito-

wicz (4097). Równocześnie Wło-

Jedziemy na kołach do mety, 
obserwowani przez obecnych. 

https://historiawloclawka.pl/kluby-i-organizacje-sportowe/108-szybownictwo
https://historiawloclawka.pl/kluby-i-organizacje-sportowe/108-szybownictwo
https://historiawloclawka.pl/kluby-i-organizacje-sportowe/108-szybownictwo
https://historiawloclawka.pl/kluby-i-organizacje-sportowe/108-szybownictwo
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dzimierz Chabasiński zdobył 
po raz pierwszy dla Włocławka 
tytuł absolutnego mistrza Po-
morza, a w ścisłej czołówce 
tych zawodów uplasowli się 
także — Bogdan Ignaczewski 

(drugi wicemistrz) i Mirosław 
Rybacki (IV miejsce). Do osią-
gnięć tej miary nawiązano do-
piero w 1983 roku, kiedy to na 

analogicznych zawodach Hen-

ryk Koprowicz zdobył tytuł 
drugiego wicemistrza Pomorza. 

      Ogółem, w ciągu 25 lat 
działania sekcji szybowcowej 
Aeroklubu Włocławskiego, jej 
dokonania są następujące: 
srebrnych oznak szybowco-

wych zdobyto 88, oznak zło-
tych — 17, diamentowych za 

przelot 300 kilometrów — 33, 

diamentów za przelot 500 
km — 12, diamentów za prze-
wyższenie 5000 m  - 5 oraz pełnych 
odznak diamentowych — 3.” 
 

      W zawodach Szybowcowych na 

Celność Lądowania 16.11.2019 
udział wzięło dwunastu pilotów. 
Poszczególne miejsca zajęli: Pierw-
sze miejsce – Patrycja Dąbrowska. 
Drugie miejsce – Jerzy Pikulski. 

Trzecie miejsce – Stanisław Sar-
nowski. 
 

      W zawodach wyraźnie można 
było odczuć miłą sportową atmosfe-
rę; a zwycięzcy otrzymali puchary i 
dyplomy. 

      Po lotach w Hangar Party odby-

ło się spotkanie integracyjne podsu-
mowujące sezon lotniczy 2019. 
Można było wypić według uznania 
coś ciepłego (herbata, kawa) lub 
zimną wodę, oraz posilić się cia-
stem i mięsem z grilla. Powspomi-

nać sezon lotniczy 2019 i pomarzyć 
o nadchodzącym sezonie roku 2020.  
 

 

Szybowcem leciał: 
R.Milewski 

PS  

      Memoriał – zawody sportowe 

mające na celu uczczenie czyjejś 
pamięci. 
 

*** 

I szybowiec gotowy do 

kolejnego startu. 

 Nagrodzeni na podium. 
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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), 

 
 



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 
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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 
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      Świat stał się globalną wioską, 
czyli sprawdziły się słowa jedengo 
z najwybitniejszych specjalistów od 
komunikowania masowego i środ-
ków przekazu. A co oznacza termin 
globalna  wioska?  Otóż,  globalna 
wioska jest terminem wprowadzo-

nym do publicznego obiegu po raz 

pierwszy  w drugiej  połowie  XX 
wieku. Przynajmniej tak się przyj-
muje. I jeszcze w czasach studenc-

kich  na  Uniwersytecie  Warszaw-

skim mówili nam, że Herbert Mars-
hall McLuhan wprowadził ten ter-
min w wydanej książce. A skoro 

wprowadził i jest uznany jako jeden 
z najwybitniejszych specjalistów od 
komunikowania masowego i środ-
ków przekazu, to chcąc zdać egza-
min musieliśmy na ten temat mieć 
coś trafnego do powiedzenia. 
      Obecnie  w  zakresie  potrzeb 

niniejszego tekstu  wyjaśnię tylko 
własnymi słowami znaczenie termi-
nu świat stał się globalną wioską. 

Otóż, wioska to jest taka mała spo-
łeczność umiejscowiona na małym 
obszarze, i ze względu na małą licz-
bę  mieszkańców  i  mały  obszar 
wszyscy się znają i przemieszczają 
się po wiosce w zasadzie na piecho-

tę. I właśnie ten mały obszar i mała 
liczba mieszkańców powoduje, że 
przebieg informacji następuje bły-
skawicznie,  czyli  jeżeli  któryś  z 
mieszkańców coś zrobi, to wszyscy 
zaraz wiedzą: kto, co gdzie, kiedy. 
Tylko, że w dawnych czasach w 
takiej małej społeczności wiejskiej 
nie było telefonów, internetu, środ-
ków masowego przekazu. Przekaz 
następował bezpośrednio ustnie. 
      A w czasach kiedy telefon, in-

ternet, środki masowego przekazu 
stały się czymś naturalnym, oczy-
wistym,  i  spowodowały  błyska-
wiczny   międzynarodowy  obieg 
informacji (tak jak w dawnej wsi), 

no i do tego jeszcze zaczęły zanikać 
granice między państwami, a czło-
wiek otrzymał możliwość błyska-
wicznego przemieszczania się (np. 
samolot),  to faktycznie świat stał 
się globalną wioską. W której za-
czynają zanikać wartości kulturowe 
i zaczyna obowiązywać jeden ję-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Noordwijk 
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Deptakiem w 

stronę centrum. 

Popatrzeć można. 
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Część wypoczynkowa nie 
tylko dla rowerzystów. 

Dom mody przy Hoofdstraat 119.  
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Przed nami drogowskaz. W którą 
stronę idziemy? 

Tabliczka pod znakiem 

informuje, że nie doty-
czy rowerzystów. 
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Zbliżamy się do centrum. 

Z pokoi hotelowych PALACE 

HOTEK jest  widok na morze. 
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Alexander Hotel około 
dwieście metrów od plaży. 

Z innej strony widok na 

Huis Ter Duin. 
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Piękna restauracja około sto metrów 
od morza. Posiłki w przystępnych 
cenach, bo w granicach do 25 euro 

można smacznie zjeść, i są też posił-
ki dla wegetarian. 

Widok ogólny na hotel i restaurację. 
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Widok ogólny osiedla 
mieszkaniowego. 

 Piękny pięciogwiazdkowy hotel 
Huis Ter Duin położony  około sto 
metrów od plaży, i około kilometra 
od centrum Noordwijk. 
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Widok na morze. 

Świąteczne tradycje. 
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Inne ujęcie banku. 

Jesteśmy przy banku. 
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Spacer po plaży. 
Ale za ciepło to 
tutaj nie jest. 

Przyjemnie mieszkać 
z widokiem na morze. 
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zyk,  tylko  że,  jest  to  wioska  o 
znacznie  większym  obszarze  niż 
wioska pierwotna. A do tego za-

częły zanikać granice dzielące po-
szczególne państwa i powstała np. 
Unia Europejska. A skoro nie ma 

granic dzielących państwa, to po-
dróże można odbywać bez prze-
szkód. 
 

      W tym momencie warto spoj-

rzeć do internetu i sprawdzić co 
można dowiedzieć się o jednym z 
najwybitniejszych specjalistów od 
komunikowania masowego i środ-
ków przekazu. Na stronie interne-
towej:  https://pl.wikipedia.org/

wiki/Globalna_wioska   można 
przeczytać,  cyt.:  „Globalna  wio-

ska (ang. global village) – termin 

wprowadzony w 1962 przez Her-

berta Marshalla McLuhana w jego 

książce  The  Gutenberg  Galaxy 

(Galaktyka Gutenberga), opisujący 
trend,  w którym  masowe  media 
elektroniczne obalają bariery cza-
sowe i przestrzenne, umożliwiając 

ludziom komunikację na masową 
skalę. W tym sensie glob staje się 
wioską za sprawą elektronicznych 
mediów. (…).” 

      A  na  stronie  internetowej: 

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

Marshall_McLuhan  można prze-
czytać,  cyt.:  „Herbert  Marshall 

McLuhan  (ur.  21 lipca 1911 w 

Edmonton, zm. 31 grudnia 1980 w 

Toronto)  –  kanadyjski  teoretyk 

komunikacji.  

      McLuhan zyskał  szeroki  roz-
głos w latach 60. swoimi pracami i 
wypowiedziami na temat mediów i 
komunikacji.  Stwierdził,  że  ludz-
kość  wkracza  właśnie  w  „wiek 
informacji” a elektroniczne media, 
zwłaszcza telewizja, stworzyły tak 
zwaną globalną wioskę, w której 
„medium jest przekazem” (tj. cha-
rakter  środka  komunikacji  ma 
większy  wpływ na  odbiorcę  niż 
sama  przekazywana  wiadomość). 
Współcześnie  uznawany  jest  za 
jednego z najwybitniejszych teore-

tyków komunikowania masowego i 

środków przekazu. (…). 
      W 1962 ukazała się Galaktyka 

Gutenberga,  najbardziej  znana 

praca McLuhana. W zamyśle auto-
ra miała ona być realizacją nowego 
sposobu  pisania  zrywającego  ze 
sztywnym tokiem naukowego dys-

kursu. Tekst miał mieć charakter 
mozaikowy,  nielinearny,  wielo-

płaszczyznowy i pozbawiony okre-
ślonej perspektywy. Głównym te-
matem książki był wpływ druku (a 

w szczególności alfabetu fonetycz-
nego) na kulturę nowoczesnej Eu-
ropy i na świadomość człowieka. 
Przed-piśmiennej  umysłowości 
oralnej  McLuhan  przeciwstawia 

umysłowość piśmienniczą, a z re-
wolucją związaną z upowszechnie-
niem druku wiąże powstanie pań-
stw  narodowych,  nacjonalizmu, 

indywidualizmu i dominacji racjo-

nalizmu.  Wśród  dalszych  konse-
kwencji wskazuje na uniformizację 
i standaryzację kultury. Mimo że 
książkę wyróżniono nagrodą pań-
stwową, nie spotkała się z życzli-

Noordwijk widziane od strony morza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalna_wioska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalna_wioska
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1962
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmonton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalna_wioska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskurs
https://pl.wikipedia.org/wiki/Druk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nar%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalizm_%C5%9Bwiatopogl%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalizm_%C5%9Bwiatopogl%C4%85dowy
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wym przyjęciem ze strony specjali-
stów.  
      McLuhan  z  czasem zdobywał 
sobie jednak coraz lepszą reputację 
i otrzymywał coraz więcej propozy-
cji pracy z innych uniwersytetów. 
Aby go  zatrzymać,  University of 

Toronto stworzył w 1963 roku Cen-

trum Kultury i Technologii (Centre 

for Culture and Technology). (…).” 

 

      I właśnie na zasadzie życia w 
globalnej  wiosce  pan  Tadeusz  

(nasz czytelnik i Przyjaciel) poje-

chał do Holandii, a uściślając, to do 
Noordwijk - wykonał kilka zdjęć i 
przekazał do redakcji z propozycją 
publikacji.  

      Wyjaśnił nam też, że Noordwij 

jest pięknym małym miasteczkiem 
m.in. z pięknymi hotelami, położo-
nym przy samym morzu. A na pyta-

nie: Dlaczego pojechał właśnie do 
Noordwij, odpowiedział, że chciał 
zobaczyć  bezpośrednio  miasto  w 
którym powołano do życia  europej-

skie siły żandarmerii. I w których 

Polska  jest  pełnoprawnym człon-
kiem.  Ale  nie  wszystkie  państwa 
Unii  Europejskiej  przystąpiły  do 
Europejskich Sił Żandarmeryjnych. 
      A poza tym, chciał zobaczyć też 
z bliska Holandię, która uznawana 
jest  przez  historyków za  kolebkę 
kapitalizmu. 

       

      A co można przeczytać w inter-
necie na temat Noordwij? Przykła-
dowo  ze  strony  internetowej: 

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

Noordwijk  można dowiedzieć się, 
cyt.: „Noordwijk – gmina miejska 

w zachodniej Holandii, w prowincji 

Holandia Południowa; ludność: 24 
658 (2003). Prawa miejskie od 1398 

r. (…). 
      W Noordwijk podpisano rów-
nież w 2004 r. umowę o powołaniu 
Europejskich Sił Żandarmeryjnych 

(…).” 

      A  na  stronie  internetowej: 

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

Europejskie_Si % C5% 82y_ % C5%

BBandarmerii   można przeczytać, 

cyt.: „Europejskie Siły Żandarme-
rii  (EUROGENDFOR,  EGF)  – 

europejskie siły żandarmerii powo-

łane w 2006 roku.  
      Jednostki te powstały na mocy 
umowy między pięcioma  krajami 
Unii  Europejskiej  (Francja,  Wło-
chy, Hiszpania, Portugalia i Holan-

dia) – ich celem jest wypełnianie 
funkcji policji wojskowej na szcze-

blu ponadnarodowym, szczególnie 
w sytuacji kryzysów międzynarodo-
wych[1]. W dniu 17 grudnia 2008, 

zgodnie z decyzją Międzyresorto-
wego Komitetu Wysokiego Szcze-

bla (CIMIN), Rumuńska Żandarme-
ria została szóstym, pełnoprawnym 
członkiem  organizacji.  Od  2015, 
pełnoprawnym  członkiem  EURO-
GENDFOR jest również Polska[2]. 

(…).” 

      Ze  strony internetowej:  http://

wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/

Noordwijk  możemy dowiedzieć się 
m.in.,  cyt.:  „Noordwijk  –  gmina 

miejska w zachodniej Holandii, w 

prowincji  Holandia  Południowa; 

Widok na morze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Toronto
https://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Toronto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmeryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noordwijk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noordwijk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003
https://pl.wikipedia.org/wiki/1398
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmeryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmerii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmerii
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
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(…).” 

      Warto  zajrzeć  też  na  stronę 
internetową:  http://

wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/

Holandia_Po%C5%82udniowa   i 

przeczytać, cyt.: „Holandia Połu-
dniowa (nid. Zuid-Holland) – naj-

ludniejsza  prowincja  Królestwa 
Niderlandów[1], położona na zacho-
dzie kraju, wzdłuż wybrzeża Mo-

rza Północnego. Stolicą prowincji 
jest Haga, a największym miastem 
Rotterdam. Prowincjami przylega-

jącymi  są:  na  północy Holandia 

Północna, Geldria oraz Utrecht na 

wschodzie, Brabancja Północna na 

południowym wschodzie i Zelan-

dia na południu.  
Holandia Południowa jest jednym 
z najgęściej zaludnionych i najbar-
dziej  uprzemysłowionych  obsza-
rów na świecie. Ludność prowincji 
liczyła w 1514 roku około 200 tys. 
mieszkańców i liczba ta przez wie-
ki rosła osiągając wartość 3 680 
652  (stan na  30  marca  2018)[1]. 

Przy prawie 3,7 miliona mieszkań-
ców obszar ten zajmuje zaledwie 3 
403 km² (z czego 585 km² stanowi 
woda),  co  powoduje  największe 
zagęszczenie ludności w całej Ho-
landii. (…).”  
      A  ze  strony  internetowej: 

http://wiki.sztukaterie24.com.pl/

wiki/Holandia   możemy  dowie-
dzieć  się,  cyt.:  „Holandia 

(niderl.  Nederland,  wym. 

[ˈneːdərˌlɑnt]  (  odsłuchaj); 
fryz.  Nederlân; 

papiamento Hulanda),  Królestwo 

Niderlandów – państwo położone 
w  zachodniej  Europie  i 

południowej  części  Ameryki 
Północnej  (Karaiby),  będące 
monarchią konstytucyjną, złożone 
z  czterech  krajów  składowych: 
Holandii  (część  europejska), 
Aruby, Curaçao i Sint Maarten[6], 

oraz  trzech  gmin  zamorskich: 

Bonaire,  Saba  i  Sint  Eustatius. 

(…). 
      W Holandii mają swoją siedzi-

bę:  Stały  Trybunał  Arbitrażowy, 

Międzynarodowy  Trybunał  Spra-
wiedliwości,  Międzynarodowy 
Trybunał Karny oraz Międzynaro-
dowy Trybunał  Karny  dla  byłej 
Jugosławii.” 

      Na stronie internetowej: http://

wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/

Holandia#Etymologia_nazwy_pa%

C5% 84stwa   można  przeczytać, 
cyt.: „(…) Polska nazwa państwa 
Holandia jest nieprecyzyjna, gdyż 
Holandia Północna i Holandia Po-

łudniowa to tylko dwie z dwunastu 

jego prowincji. Jednak nazwą zale-
caną przez KSNG jest w formie 

krótkiej wyłącznie Holandia[10] (co 

wynika z utrwalonej w polszczyź-
nie nazwy tradycyjnej), a w wersji 

pełnej oficjalnej Królestwo Nider-
landów. W dokumentach Unii Eu-

ropejskiej  obowiązuje  skrócona 
(geograficzna)  nazwa 

„Niderlandy”  oraz  oficjalna 
(protokolarna)  nazwa  „Królestwo 
Niderlandów”[11].  

Inne ujęcie morza. 

http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/J%C4%99zyk_niderlandzki
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa#cite_note-:0-1
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Morze_P%C3%B3%C5%82nocne
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Morze_P%C3%B3%C5%82nocne
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Haga
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Rotterdam
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_P%C3%B3%C5%82nocna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_P%C3%B3%C5%82nocna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Geldria
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Utrecht_(prowincja)
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Brabancja_P%C3%B3%C5%82nocna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Zelandia_(region)
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Zelandia_(region)
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/1514
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/30_wrze%C5%9Bnia
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/2018
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa#cite_note-:0-1
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/J%C4%99zyk_niderlandzki
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_alfabet_fonetyczny
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Akcent_wyrazowy
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_nosowa_dzi%C4%85s%C5%82owa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Samog%C5%82oska_p%C3%B3%C5%82przymkni%C4%99ta_przednia_niezaokr%C4%85glona
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Iloczas
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_d%C5%BAwi%C4%99czna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Szwa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_dr%C5%BC%C4%85ca_dzi%C4%85s%C5%82owa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Akcent_wyrazowy
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_boczna_dzi%C4%85s%C5%82owa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Samog%C5%82oska_otwarta_tylna_niezaokr%C4%85glona
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_nosowa_dzi%C4%85s%C5%82owa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska_zwarta_dzi%C4%85s%C5%82owa_bezd%C5%BAwi%C4%99czna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_alfabet_fonetyczny
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Nl-Nederland.ogg
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/J%C4%99zyk_zachodniofryzyjski
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/J%C4%99zyk_papiamento
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Karaiby
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Monarchia_konstytucyjna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Aruba
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Cura%C3%A7ao
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sint_Maarten_(terytorium)
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#cite_note-:0-8
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Bonaire
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Saba_(terytorium)
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sint_Eustatius
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Sta%C5%82y_Trybuna%C5%82_Arbitra%C5%BCowy
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9Bci
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9Bci
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny_dla_by%C5%82ej_Jugos%C5%82awii
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny_dla_by%C5%82ej_Jugos%C5%82awii
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Karny_dla_by%C5%82ej_Jugos%C5%82awii
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#Etymologia_nazwy_pa%C5%84stwa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#Etymologia_nazwy_pa%C5%84stwa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#Etymologia_nazwy_pa%C5%84stwa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#Etymologia_nazwy_pa%C5%84stwa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_P%C3%B3%C5%82nocna
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia_Po%C5%82udniowa
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Komisja_Standaryzacji_Nazw_Geograficznych_poza_Granicami_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#cite_note-13
http://wiki.sztukaterie24.com.pl/wiki/Holandia#cite_note-14


Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 83                                          

Rzeczpospolita Polska w umowie
[potrzebny przypis] z 1996 roku uznała 
oficjalną  nazwę  państwa  jako 
„Królestwo  Niderlandów”,  pozo-
stawiając  jednocześnie  potoczną 
nazwę geograficzną „Holandia” (i 
formy  pochodne,  na  przykład 
„Holender”, „holenderski”) – nale-

ży zauważyć, że nazwy typu Pol-

ska, Holandia, Niemcy nie są na-
zwami używanymi w dyplomacji, 
gdzie stosuje się wyłącznie pełne 
formy oficjalne (typu Rzeczpospo-

lita  Polska,  Królestwo  Niderlan-
dów,  Republika  Federalna  Nie-

miec)[12]. (…). 
      Do  największych  przedsię-
wzięć, mających na celu ochronę 
wybrzeży Zelandii, należy realiza-
cja zadań w ramach Planu Delta. 

Jego  wykonanie  w latach 1958–
1986  pozwoliło  na  odgrodzenie 
tamami, groblami (wyposażonymi 
w śluzy) ujść Renu, Mozy i Skaldy 
Wsch. od M. Północnego. W wyni-
ku  osuszania  powierzchnia  kraju 

zwiększyła  się  z  33,6  tys.  km² 
(1960)  do 41,5 tys.  km² (1992). 
(…). 
      Wielu historyków uważa, że to 
właśnie  w Holandii  narodził  się 
kapitalizm. Współcześnie Holandia 
jest gospodarką rynkową z przewa-

żającą własnością prywatną, ale o 
wysokim  poziomie  redystrybucji 

dochodów poprzez podatki, w 2006 
wynoszącym 39% PKB. Holandia 

jest  nominalnie  szesnastą  gospo-
darką świata, a po zmierzeniu pary-
tetem siły  nabywczej  dwudziestą 
drugą. PKB per capita (2007 sza-
cunkowo) wynosiło nominalnie 39 
000 dolarów – 17. miejsce na świe-
cie, a po zmierzeniu parytetem siły 
nabywczej (2006 szacunkowo) 31 

700 dolarów – 18. miejsce. Holan-

dia  ma  też  stosunkowo  niski 
wskaźnik  Giniego,  czyli  poziom 

rozpiętości w dochodach, wynoszą-
cy 30,9 (2005).  

      Holandia jest trzecim po Sta-

nach Zjednoczonych i Francji eks-

porterem  żywności,  mimo  iż  w 
rolnictwie zatrudnionych jest tylko 

3% społeczeństwa (2005 szacunko-
wo). Jest także ósmym na świecie 
wydobywcą gazu ziemnego – 77,3 

mld m³ (2006). Port w Rotterdamie 

jest drugim na świecie, a pierw-
szym  w  Europie  pod  względem 
tonażu  przeładowywanych  towa-
rów. Znane firmy holenderskie to 
między innymi, Shell, DAF, Natio-

nale-Nederlanden i Philips. Ważną 
rolę w gospodarce Holandii odgry-
wają tulipany. (…). 
      Językiem urzędowym jest ję-
zyk niderlandzki, a we Fryzji od 

niedawna także fryzyjski.  Holen-

drzy uczą się od dziecka języków 
obcych, bo mają świadomość, że 
zasięg ich rodzimego języka jest 
niewielki.  90%  Holendrów  zna 
angielski,  a  wysoką  znajomość 
mają również niemiecki (ok. 60%) 
i francuski (ok. 25%).” 

Oprac.: 

R.Milewski 

Która pizza najlepsza? 
A która najładniejsza? 
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      Listopad jest miesiącem szcze-
gólnym dla naszej historycznej 
tożsamości narodowej. A to  przede 
wszystkim ze względu na Narodo-
we Święto Niepodległości umiej-
scowione w dacie 11 listopada. A 

dlaczego właśnie 11 listopada? 
Otóż dzień 11 listopada jest zbie-
giem kilku ważnych wydarzeń o 
znaczeniu międzynarodowym, na-
wet światowym. Ale po kolei. 

      Na stronie internetowej: https://

pl.wikipedia.org/wiki/

Narodowe_%C5%9Awi%C4%

99to_Niepodleg%C5%82o%C5%

9Bci  można przeczytać, cyt.: 
„Narodowe Święto Niepodległości 
– święto państwowe w Polsce ob-

chodzone corocznie 11 listopada 

dla upamiętnienia odzyskania nie-

podległości przez Polskę w 1918, 

po 123 latach zaborów (1795–
1918). Święto zostało ustanowione 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1937[1], 

zniesione ustawą Krajowej Rady 

Narodowej 22 lipca 1945[2], przy-

wrócono je ustawą w okresie trans-

formacji systemowej w 1989[3]. Jest 

dniem wolnym od pracy. (…).” 

 

      Pierwszy akt prawny ustana-

wiający dzień 11 listopada Świę-
tem Niepodległości (taka była na-
zwa ustawą wprowadzona) nazy-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

VII Powiatowy 

Przegląd Pieśni Patriotycznej 

Małgorzata Jagiełłowicz dyrektor 
SP-2 otwiera imprezę. 

Fot.: R.M. 
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Sala kina HALSZKA 

jest pełna. 
Fot.: R.M. 

Laureatka pierwszej nagrody 

kl. I-III w trakcie występu. 
Fot.: R.M. 
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Na scenie Maja Adam-

czak. 

Fot.: R.M. 

Marcin Turski śpiewa 
piosenkę z czasu wojny. 

Fot.: R.M. 



Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 87                                          

Antonina Szymanowska SP2 w Szamotu-

łach -odbiera I Nagrodę w kategorii SO-
LISTA kl. V - VIII z rąk Andrzeja 
Grzeszczyka - członka Zarządu Rady 
Powiatu Szamotulskiego i Małgorzaty 
Jagiełłowicz - dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Szamotułach. 

Fot.: Magda Prętka  

Laureaci VII Powiatowego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej - kategoria SOLIŚCI.  

Fot.: Magda Prętka  
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Chór Szkoły Podstawowej nr 1 - 

laureat I Nagrody w kategorii 

ZESPÓŁ. 
Fot.: Magda Prętka  

Zespół PIĄTKI z SP Grzebienisko 
- laureat III Nagrody w kategorii 

ZESPÓŁ.  
Fot.: Magda Prętka  
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wał się ustawa o Święcie Niepodle-
głości. Ustawa weszła w życie 30 
kwietnia 1937 roku, i obowiązywa-
ła do 22 lipca 1945 roku.  
      Kolejna ustawa nazwana była: o 
ustanowieniu Narodowego Święta 
Odrodzenia Polski, i obowiązywała 
od 22 lipca 1945 roku do 28 kwiet-

nia 1990 roku. 

      Trzecia ustawa została nazwa-
na: o ustanowieniu Narodowego 

Święta Niepodległości, i obowiązu-
je od 15 marca 1989 roku. 

 

      Na tej samej stronie interneto-

wej można przeczytać, cyt.: 

„Odzyskiwanie przez Polskę nie-
podległości było procesem stopnio-
wym. Wybór 11 listopada uzasad-
nić można zbiegiem wydarzeń w 
Polsce z zakończeniem I wojny 

światowej dzięki zawarciu rozejmu 

w Compiègne 11 listopada 1918, 

pieczętującego ostateczną klęskę 
Niemiec. Dzień wcześniej przybył 
do Warszawy Józef Piłsudski. W 

tych dwóch dniach, 10 i 11 listopa-
da 1918, naród polski uświadomił 
sobie w pełni odzyskanie niepodle-
głości, a nastrój głębokiego wzru-
szenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 
Jędrzej Moraczewski opisał to sło-

wami[4]: <Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, jaki 
ludność polską w tym momencie 
ogarnął. Po 120 latach prysły kor-
dony. Nie ma „ich”. Wolność! Nie-
podległość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos? To 
nic. Będzie dobrze. Wszystko bę-
dzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, 
złodziei, rabusiów, od czapki z 
bączkiem, będziemy sami sobą 
rządzili. (...) Cztery pokolenia na-
daremno na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało. (...).> 

 

Zuzanna Til - SP Kaźmierz - 

odbiera I Nagrodę w kategorii 
SOLISTA kl. I – III, z rąk 
Marii Tomkowiak wicedyrek-

tor SP-2. 

Fot.: Magda Prętka  

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci#cite_note-4


str. 90               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl          Nr 12 (88) Wieści Światowe 01 grudnia 2019 r. 

      I właśnie z takich powodów jak 
wyżej przedstawiono, w celu 
ochrony, zachowania w pamięci 
historii narodowej, zachowania 

własnej kulturowości, wychowy-
wania młodych pokoleń w duchu 
tożsamości narodowej, itp.; z ini-
cjatywy Małgorzaty Jagiełłowicz 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szamotułach już po raz siódmy 

został zorganizowany Powiatowy 
Przegląd Pieśni Patriotycznej. 
Oczywiście, że przy współpracy z 
miejscowymi władzami samorzą-
dowymi i zainteresowanymi szko-

łami, ale pomysł i inicjatywa jest w 
całości i od początku właśnie dy-
rektor M. Jagiełłowicz. I jest to 
bardzo cenne i chwalebne, że pani 
dyrektor Jagiełłowicz jest bardzo 

dużą patriotką, bo w obecnych cza-
sach, często nazywanych dzisiej-
szymi, w świecie z zanikającymi 
granicami między państwami, 
świecie wioski globalnej, w świecie 
w którym wolność i przemieszcza-
nie się zależy od posiadanej ilości 
pieniędzy, błyskawicznie i jakby 
samoistnie następuje wynarodowie-
nie. Jakby niespodziewanie stajemy 

Organizatorzy VII Powiatowe-

go Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej - od lewej: dyrektor SP2 

Małgorzata Jagiełłowicz, Artur 
Hoffmann i Maria Tomkowiak. 

Fot.: Magda Prętka  
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się obywatelami świata, dlatego 
należy pamiętać o swoich korze-
niach – kim jesteśmy, z jakiego 
państwa pochodzimy, jaka jest hi-
storia naszego narodu, państwa. 
 

      I na takiej właśnie zasadzie w 

środę 27 listopada 2019 roku w 
kinie Halszka w Szamotułach odbył 
się już siódmy Powiatowy Przegląd 
Pieśni Patriotycznej. W uroczysto-
ści udział wzięło ponad 180 najbar-

dziej utalentowanych muzycznie 

uczniów z 18 szkół podstawowych 
powiatu szamotulskiego i miejsco-

wości ościennych.  
      Wystąpiło 19 solistów i 16 ze-
społów. Wśród 35 znanych i mniej 
znanych utworów o tematyce pa-
triotycznej znalazły się urzekające 
interpretacje, które docenione zosta-
ły przez jurorów tegorocznego kon-
kursu. 

      Konferansjerem imprezy był 
Piotr Witoń. Zadanie swoje wyko-
nał perfekcyjnie wprowadzając peł-
ne humoru zapowiedzi, którymi 
skutecznie rozładowywał stres mło-
dych artystów.. 
 

      No i zgodnie z wymogami 

prawdziwej imprezy było powołane 
też JURY. Komisja w składzie: s. 

Daniela Jankowska – kierownik i 

dyrygent chóru PROMYKI SŁO-
NECZNE z Pniew, Edyta Kindel 

i Danuta Mazur–Majchrzycka -

 nauczyciele Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Szamotu-

łach, przyznała następujące nagrody 
i wyróżnienia: 
W kategorii SOLISTA kl. I - IV: 
I miejsce - Zuzanna Til – „Serce w 
plecaku” – SP Kaźmierz https://

youtu.be/bqBPIC5fMro 

II miejsce - Julia Kaczmarek – 

„Co to jest niepodległość” – SP 

Obrzycko https://youtu.be/

FW3EsuKj0xo 

III miejsce - Maja Adamczak – 

„Serce w plecaku” – SP Gaj Mały 
https://youtu.be/a8YATR1jC2I 

W kategorii SOLISTA  kl.V - 

VIII: 

I miejsce - Antonina Szymanow-

ska – „Orlęta”  - SP 2 Szamotuły 
https://youtu.be/9TQ0WZkGg4o 

II miejsce - Natalia Kasprzak – 

„Miejcie nadzieję” -  SP 3 Szamotu-

ły https://youtu.be/W5JlZuZuabM 

III miejsce - Kornelia Grabarkie-

wicz – „Kolęda warszawska” - SP 

Biezdrowo https://youtu.be/

GJnFkYsQT0Q 

Wyróżnienie: Zuzanna Bąk – 

„Sen o Katyniu” - SP Grzebienisko 

https://youtu.be/sjTRnCbzT7c 

Wyróżnienie: Alicja Chłopo-

wiec – „Piechota”  - SP Wronki 

https://youtu.be/GDBwj0K9foQ 

W kategorii ZESPÓŁ: 
I miejsce - Chór SP1 Szamotuły – 

„Idą leśni” https://youtu.be/

v0ehnIQ3dYg 

II miejsce - PIESENKARKI – SP 

Duszniki - „Miejcie nadzieję” 
https://youtu.be/wU1Akp9QJ7A 

III miejsce - Zespół PIĄTKI SP 
Grzebienisko – „Zakazane piosen-
ki” https://youtu.be/Xa-

muWn3_pM 

Wyróżnienie - Chór szkolny SP w 
Obrzycku – „Dziś idę walczyć 
mamo!” 

https://youtu.be/34mwfrfL3z0 

Wyróżnienie - Zespół wokalny SP 
Biezdrowo – „Czerwone słonecz-
ko” https://youtu.be/yy2qm1qCfCM 

 

      Laureaci otrzymali nagrody 

szklane statuetki, książki, plecaki, 
piórniki, dyplomy, itp. 
  

Zaproszenie przyjął: 
R.Milewski 

 

PS 

Wykorzystano materiały dzienni-
karskie otrzymane od organizatora. 

*** 

To był przegląd pieśni utrwalających 
tożsamość narodową. 

Fot.: R.M. 

https://youtu.be/bqBPIC5fMro
https://youtu.be/bqBPIC5fMro
https://youtu.be/FW3EsuKj0xo
https://youtu.be/FW3EsuKj0xo
https://youtu.be/a8YATR1jC2I
https://youtu.be/9TQ0WZkGg4o
https://youtu.be/W5JlZuZuabM
https://youtu.be/GJnFkYsQT0Q
https://youtu.be/GJnFkYsQT0Q
https://youtu.be/sjTRnCbzT7c
https://youtu.be/GDBwj0K9foQ
https://youtu.be/v0ehnIQ3dYg
https://youtu.be/v0ehnIQ3dYg
https://youtu.be/wU1Akp9QJ7A
https://youtu.be/Xa-muWn3_pM
https://youtu.be/Xa-muWn3_pM
https://youtu.be/34mwfrfL3z0
https://youtu.be/yy2qm1qCfCM
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      W dniu 25 listopada 2019 r. 

Minister Sprawiedliwości, korzy-
stając z przysługujących mu upraw-
nień,  odwołał z delegacji do Sądu 
Okręgowego w  Olsztynie sędziego 
Sądu Rejonowego w Olsztynie Pa-
na  Pawła Juszczyszyna.  Sędzia ten 
rozpoznawał apelację od wyroku w 
jednej ze spraw cywilnych. W toku 

postępowania w sposób nieupraw-
niony podważył on status powoła-
nego przez Prezydenta RP sędzie-
go, który w tej samej sprawie wy-
dał wyrok w pierwszej instancji. W 
ocenie Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści takie działanie  stanowi  niedo-
puszczalną ingerencję w działania 
konstytucyjnych organów oraz pro-
wadzić może do chaosu i anarchii. 
      Żaden sędzia nie ma prawa oce-
niać statusu innego sędziego, wy-
korzystując  do  tego celu postępo-
wanie dowodowe w  konkretnej  

sprawie. Po podpisaniu przez Pre-

zydenta RP aktu powołania na 
urząd sędziego akt ten nie może 
być kwestionowany, co zostało 
potwierdzone wyrokami Trybunału 
Konstytucyjnego. Dlatego badanie 

przez sąd ważności tego aktu jest 
bezprawne. Sędzia nie może samo-
wolnie stawiać się ponad władzę 
ustawodawczą, wykonawczą i po-
nad Prezydenta RP. Tego typu 

działania nie są związane z nieza-
wisłością sędziowską. Czynność 
delegowania sędziego stanowi ele-
ment polityki kadrowej i służy za-
pewnieniu sprawnego funkcjono-

wania sądów na wszystkich szcze-
blach i ze swej istoty ma co do za-

sady charakter czasowy. Sędzia 
delegowany do orzekania w innym 

sądzie  może być odwołany z dele-
gacji w każdym czasie.  Na kanwie 
orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego nigdy nie nego-

wano takich uprawnień, gdy korzy-
stali z nich ministrowie sprawiedli-

wości wywodzący się z Platformy 
Obywatelskiej, co potwierdza wy-

rok NSA (sygn. akt I OSK 320/13). 

      Kluczowe dla oceny wskazanej 

sytuacji jest to, że mimo odwołania 
z delegacji, sędzia Paweł Juszczy-
szyn jest zobowiązany do zakoń-
czenia wymienionej sprawy, jak też 
wszystkich innych przydzielonych 

mu spraw w Sądzie Okręgowym w 
Olsztynie. Zgodnie z Ustawą o 
ustroju sądów powszechnych (art. 
47b par. 4) odwołanie z delegacji 
oznacza nieprzydzielanie sędziemu 
nowych spraw w miejscu delego-

wania. Nie nastąpi natomiast zmia-
na składu w sprawach już przydzie-
lonych sędziemu odwołanemu z 
delegacji. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Bezprawne podważenie 

statusu sędziego  

 

      To dla mnie zaszczyt wspierać 
fundację Ewy Błaszczyk, która po-
trafiła przekuć osobisty ból we 
wspaniałe dzieło. Z idei pięknej 
służby, płynącej prosto z serca, zro-
dziła się Klinika „Budzik”. Tam 
dzieją się cuda – mówił Minister 
Sprawiedliwości Prokurator Gene-
ralny Zbigniew Ziobro podczas 

dzisiejszej (26 listopada 2019 r. ) 

konferencji prasowej towarzyszącej 
rozpoczęciu budowy obiektu. 
      Minister dziękował za dobrą 

współpracę podczas wstępnych prac 
związanych z inwestycją. Podkre-
ślił, że dzięki środkom z Funduszu 
Sprawiedliwości więcej osób będzie 
mogło przeżywać ogromna radość 
wybudzenia ze śpiączki.   
      Minister Sprawiedliwości prze-
znaczył w marcu 2019 r. na budowę 
Kliniki „Budzik” dla dorosłych 
niemal 40 mln złotych. Środki te 
pochodzą z Funduszu Sprawiedli-
wości, który pieniądze zasądzane 
od przestępców przekazuje m.in. na 
ratowanie życia i zdrowia osób, 

które poważnie ucierpiały w wyni-
ku przestępstw, w tym wypadków 
drogowych. 

      Wierzę, że ta pomoc pozwoli 
wrócić do zdrowia wielu ofiarom 
wypadków będących nierzadko 
wynikiem przestępstwa. Dzięki 
Funduszowi Sprawiedliwości po-
moc dotrze do takich osób i do ich 
bliskich – powiedział wiceminister 
sprawiedliwości Marcin Romanow-
ski. 

      Data dzisiejszej konferencji nie 

jest przypadkowa - to 12. rocznica 

 

Minister Zbigniew Ziobro na uroczystości 
rozpoczęcia budowy 

Kliniki „Budzik” dla dorosłych 



wmurowania kamienia węgielnego 
pod klinikę „Budzik” dla dzieci – 

pierwszego w kraju wzorcowego 

ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci 
w śpiączce. Działa on od lipca 2013 
roku. W tym czasie wybudziło się 
tu ponad 60 dzieci.  

 

      Nie mielibyśmy płynności fi-
nansowej, gdyby nie środki z Fun-
duszu Sprawiedliwości – powie-

działa kierująca fundacją Ewa 
Błaszczyk.  
 

      Klinika „Budzik” dla dorosłych 
ma dysponować technologią XXII 
wieku. Powstanie na terenie Mazo-

wieckiego Szpitala Bródnowskiego, 
który jest partnerem medycznym 
przedsięwzięcia. 
      Trzypiętrowy obiekt będzie 
miał powierzchnię około 3 tys. me-
trów kwadratowych. Zostanie wy-
posażony w sprzęt medyczny, reha-
bilitacyjny, diagnostyczny i obrazo-

wy. Do wybudzania ze śpiączki 
posłużą urządzenia do krioterapii, 
hydroterapii, laseroterapii oraz tera-

pii manualnych, a także specjalne 
łóżka. Klinika zakupi też ultrano-
woczesny japoński system pionizo-
wania pacjentów i przemieszczania 

ich po terenie placówki za pomocą 
szyn zamontowanych w suficie. 

Wykorzystany zostanie także sprzęt 
multimedialny i sensoryczny. 

Unikatowym na skalę światową 
rozwiązaniem jest włączenie w 
proces rehabilitacyjny i pielęgna-
cyjny rodzin i bliskich pacjentów, 
co jest szalenie istotne dla progra-

mu wybudzania. Zarówno pacjenci, 
jak i ich opiekunowie, nie będą 
płacić za pobyt w klinice. 
      Projekt „Budzik dla dorosłych” 
fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w 
ogłoszonym przez Fundusz Spra-
wiedliwości konkursie na utworze-
nie ośrodka rehabilitacji dla ofiar 
ciężkich wypadków. Rocznie w 
Polsce zapada w śpiączkę ponad 
600 osób, w tym około 150 dzieci. 
Ponad połowa to ofiary przestępstw 
– najczęściej drogowych, ale sporą 
grupę stanowią również ofiary 
przemocy. Budowa, wyposażenie i 
utrzymanie nowoczesnej placówki 
sprawującej opiekę nad tymi pa-
cjentami jest koniecznością - mo-

ralnym, społecznym i instytucjonal-
nym obowiązkiem państwa. Ten 
obowiązek wypełnia Funduszu 
Sprawiedliwości, do którego głów-
nych zadań należy niesienie pomo-

cy ofiarom przestępstw. 
      Wzorcem kliniki „Budzik” dla 
dorosłych jest uruchomiona w 2013 
roku przez Fundację „Akogo?” 
Klinika „Budzik” dla dzieci. Dzia-
łająca przy Centrum Zdrowia 
Dziecka placówka przeznaczona 
jest dla dzieci (do 18. roku życia) 
po ciężkich urazach mózgu.  
      Czas oczekiwania na przyjęcie 
w klinice dla dzieci nie wynosi dłu-
żej niż dwa tygodnie. O wiele trud-
niejsza sytuacja dotyczy dorosłych. 
Od 2016 roku, dzięki inicjatywie 
Fundacji „Akogo?” i współpracy z 
prof. Wojciechem Maksymowi-

czem, działa pierwszy oddział 
„wybudzeniowy” dla dorosłych 
przy Uniwersyteckim Szpitalu Kli-

nicznym w Olsztynie. Na przyjęcie 
do ośrodka czeka jednak ciągle 
bardzo wiele osób. 
      Budowę Kliniki „Budzik” dla 
dorosłych objęła honorowym patro-
natem żona Prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda. Placówka ma 
przyjąć pierwszych pacjentów w 
2022 roku. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Minister Infrastruktury podpisał 
nowelizację rozporządzenia w spra-
wie ogólnych warunków prowadze-
nia ruchu kolejowego i sygnalizacji 

–  w zakresie stosowania sygnału 
Rp 1 „Baczność”. 
      Zgodnie  z  dotychczasowymi 

przepisami w tym zakresie, maszy-

niści  pociągów  byli  zobowiązani 
podawać sygnał Rp 1 „Baczność” 
przed każdym przejazdem kolejo-
wo-drogowym,  niezależenie  od 
kategorii  przejazdu,  związanej  z 
rodzajem wyposażenia przejazdu w 

urządzenia  zabezpieczające.  Skut-
kowało to stale narastającą liczbą 
skarg  mieszkańców  okolic  linii 
kolejowych na uciążliwy hałas po-
wodowany podawaniem przez ma-

szynistów pociągów sygnału Rp 1 
„Baczność” przed przejazdami ko-
lejowo-drogowymi.  

      Nowelizacja zakłada, że maszy-
niści pociągów nie będą podawać 
sygnału  Rp  1  „Baczność”  przed 
najlepiej zabezpieczonymi przejaz-

dami  kolejowo-drogowymi,  czyli 

wyposażonymi  w  półsamoczynny 
lub samoczynny system przejazdo-

wy zabezpieczający całą szerokość 
przejazdu i powiązany z urządze-
niami stacyjnymi lub uzależniony 
od nich, z wyjątkiem spostrzeżenia 
przez maszynistów sytuacji zagro-
żenia bezpieczeństwa.  
      Na  początek  nowe  przepisy 
obejmą ponad 750 przejazdów ko-
lejowo-drogowych,  natomiast  w 

związku  z  realizacją  inwestycji 
ujętych w Krajowym Planie Kole-
jowym liczba przejazdów kolejowo
-drogowych,  które  obejmą  nowe 
przepisy,  będzie  się  sukcesywnie 
zwiększać. 

 

Maszyniści pociągów nie będą trąbić 

przed najlepiej zabezpieczonymi 

przejazdami kolejowo-drogowymi 
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      Najważniejszym   celem  tej 

zmiany jest poprawa standardu ży-
cia jak największej liczbie miesz-
kańców  okolic  skrzyżowań  dróg 
kołowych  z  liniami  kolejowymi 
poprzez sukcesywne eliminowanie 

uciążliwego hałasu trąbiących po-

ciągów, przy jednoczesnym zacho-
waniu  najwyższych  standardów 
bezpieczeństwa na tych skrzyżowa-
niach  –  powiedział  wiceminister 
infrastruktury Andrzej Bittel. 

      Rozporządzenie wejdzie w ży-
cie po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszenia.  
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Premier Mateusz Morawiec-

ki, na wniosek ministra Mariusza 

Kamińskiego,  powołał  czterech 
nowych wojewodów. Uroczystość 
odbyła  się  w  poniedziałek  (25 
listopada br.) w Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów. 
  
      Akty powołania na stanowisko 
wojewodów  odebrali:  Konstanty 
Radziwiłł na stanowisko wojewody 
mazowieckiego, Lech Sprawka na 

stanowisko wojewody lubelskiego, 

Tobiasz Bocheński na stanowisko 
wojewody łódzkiego oraz Łukasz 
Mikołajczyk na stanowisko woje-
wody wielkopolskiego. 

  

      Urzędy wojewodów są integral-
ną częścią całego aparatu państwa 
polskiego; całego aparatu publicz-
nego,  który  zapewnia  obecność 
państwa, który powoduje, że pań-
stwo jest obecne w każdym zakątku 
Polski – powiedział podczas uro-
czystości premier Mateusz Mora-
wiecki. - Liczę na Państwa spraw-

ność, na to, że będziecie wymieniali 
się doświadczeniami i pod kierun-
kiem pana ministra  Kamińskiego i 
pana  ministra  Szefernakera,  bę-
dziemy starali się usprawniać pań-
stwo – podkreślił szef rządu. 
  

–  Sprawy urzędów wojewódzkich, 
sprawy reprezentowania  rządu  w 
terenie są w bardzo dobrych rę-
kach. Mamy mocny, dobry skład. 
Bardzo dziękuję wszystkim wojewo-
dom  za  dotychczasową  pracę  i 
składam najlepsze życzenia nowo 
powołanym wojewodom –  powie-

dział  Mariusz Kamiński,  minister 
spraw wewnętrznych i administra-
cji. – Poprzeczka jest zawieszona 

bardzo wysoko. Nie mam najmniej-

szych  wątpliwości,  że  następne 
cztery lata będą dla nas wszystkich 
powodem do satysfakcji. Będzie to 
jednak  naprawdę  ciężka  praca. 
Jestem przekonany, że wszyscy po-
dołacie nowym obowiązkom – do-

dał szef MSWiA. 
  

      W  uroczystości  wzięli  udział 
wojewodowie i wicewojewodowie 

z pozostałych województw. Nowy 
wojewoda  świętokrzyski  –  Zbi-

gniew Koniusz odebrał akt powoła-
nia 12 listopada br., w związku z 
tym, że  zarówno wojewoda jak i 
wicewojewoda świętokrzyski objęli 
mandaty poselskie. 

  

      W październikowych wyborach 
parlamentarnych do Sejmu zostało 
wybranych  ośmioro  wojewodów: 
Ewa Leniart – wojewoda podkar-

packa, Agata Wojtyszek – wojewo-

da świętokrzyska, Paweł Hreniak – 

wojewoda  dolnośląski,  Zbigniew 
Hoffmann – wojewoda wielkopol-

ski, Zdzisław Sipiera – wojewoda 

mazowiecki, Władysław Dajczak – 

wojewoda  lubuski,  Przemysław 
Czarnek – wojewoda lubelski oraz 

Zbigniew Rau – wojewoda łódzki. 
Do parlamentu zostało wybranych 
również  dwoje  wicewojewodów: 
Violetta Porowska – wicewojewo-

da opolska oraz Bartłomiej Dory-
walski  –  wicewojewoda  święto-
krzyski. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Premier powołał 
nowych wojewodów 

  

      Maciej Wąsik został nowym 
sekretarzem stanu  w  Minister-

stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Akt powołania, pod-
pisany przez premiera Mateusza 

Morawieckiego, wręczył w ponie-

działek (25 listopada br.) minister 
Mariusz Kamiński. 
  

      Maciej Wąsik dotychczas pełnił 
funkcję sekretarza stanu w KPRM. 
Nadal będzie pełnił funkcję sekreta-
rza Kolegium do spraw Służb Spe-
cjalnych. 

  

      Maciej  Wąsik  urodził  się  16 
października 1969 r. w Warszawie. 
Jest absolwentem Wydziału Histo-
rycznego  Uniwersytetu  Warszaw-

skiego. 

  

 

Nowy wiceminister 

spraw wewnętrznych i administracji 
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      Poseł na Sejm VIII kadencji.  W 
ostatnich  wyborach  parlamentarnych 

ponownie wybrany do Sejmu z okręgu 
płocko-ciechanowskiego.  

  

      Urzędnik państwowy i samorządo-
wy.  Współtwórca  Centralnego  Biura 
Antykorupcyjnego.  W  latach  2006-

2009  pełnił  funkcję  zastępcy  Szefa 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Był radnym m.st. Warszawy oraz rad-
nym do sejmiku mazowieckiego. 

  

      Wraz z powołaniem Macieja Wąsi-
ka na stanowisko wiceministra zmianie 

ulegnie zakres obowiązków poszcze-

gólnych  członków  kierownictwa 
MSWiA. W najbliższych dniach mini-
ster Mariusz Kamiński podpisze nową 
decyzję kompetencyjną. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Na rynku hurtowym pojawia się 
coraz więcej warzyw z importu, nato-

miast  skokowo  spada  podaż  krajo-
wych warzyw uprawianych pod osło-
nami – ich ceny znacząco rosną. 
      W Broniszach, w pierwszym tygo-

dniu  listopada,  skokowo  zdrożały 
pomidory  krajowe  –  za  czerwone: 

do poziomu 5-6 zł/kg i za malinowe: 6

-8 zł/kg. Lada chwila pojawi się im-
port  z  Hiszpanii  w znaczących ilo-
ściach.  
      Krajowe ogórki spod osłon rów-
nież podrożały – do 7-8 zł/kg, mimo 
silnej  tańszej  konkurencji  ze  strony 

importowanych  z  Hiszpanii,  Grecji 

i  Albanii,  które  sprzedawane  są 
w  hurcie  w  cenie  3,80-5,75  zł/kg. 
Zrównały się ceny papryk czerwo-
nych  krajowych  i  importowanych 

z Hiszpanii – około 5-6 zł/kg.  
      Zbliża się koniec podaży krajo-
wej fasolki szparagowej – przy male-

jącej  podaży ceny skoczyły  do  10-

13 zł/kg. W handlu coraz mniej jest 

krajowej cukinii, która obecnie kosz-
tuje 5-6 zł/kg, mimo znaczącego wzro-
stu  podaży  tańszej  (w  cenie  3,50-

5,50 zł/kg) importowanej z Hiszpanii 

i Włoch. 
      Podrożała sałata lodowa, zarów-
no  krajowa  jak  i  importowana 

z Hiszpanii, do poziomu 4,75-6,00 zł/
szt.  Pojawiły  się  pierwsze  dostawy 
sałaty  sprowadzanej  tradycyjnie 
z  Włoch  w  cenie  2  zł/szt.  Jest  to 
na razie sondowanie rynku, ponieważ 
podaż krajowej jest na stabilnym po-

ziomie i kosztuje 1,60-2,00 zł/szt.   
      Na stabilnym poziomie utrzymu-

ją  się  ceny  warzyw  gruntowych: 

marchwi: 0,80-1,00 zł/kg; cebuli kra-
jowej i importowanej: 1,25 zł/kg; bu-
raków ćwikłowych:  0,70-1,00  zł/kg; 
selera: 1,50-2,00 zł/kg. Jak wskazuje 
ekspert, „zadziwiająco” niska jest cena 
pietruszki  korzeniowej,  zależnie 
od jakości korzenia trzeba za nią za-
płacić 1,30-2,50 zł/kg. Ceny kalafiora 
wzrosły do 4-5 zł/szt., a kapusta pota-

niała  i  trzeba za  nią zapłacić 2,00-

2,50 zł za sztukę. Staniały ziemniaki 
krajowe do poziomu importowanych 

z Belgii i Holandii, kosztują 1,33 zł/kg 
– za krajowe. Te z importu kosztują 
1,15-1,30 zł/kg. 
 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

 

W handlu coraz większa oferta 

warzyw importowanych 

  

      Wieś Teodorów Wielki w powie-
cie radomszczańskim zmieni nazwę 
na Teodorów Duży. Jeziorki w po-
wiecie brodnickim przyjmą nazwę 
Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie 
pajęczańskim – nazwę Grądy. Zmia-
ny  w  wykazie  urzędowych  nazw 
mają dotyczyć ponad dwustu miej-
scowości oraz obiektów fizjograficz-
nych. 

  
      Zmiany przewidziane w projekcie 

rozporządzenia  Ministra  Spraw We-
wnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalenia, zmiany i zniesienia urzędo-
wych nazw niektórych miejscowości 

oraz obiektów fizjograficznych wejdą 
w życie 1 stycznia 2020 roku. 
  

      Postulowane korekty dotyczą 219 
przypadków,  w tym ustalenia  nazw 
czterech miejscowości, zmiany nazw i 
określeń  rodzajów  21  miejscowości 
oraz  8  obiektów  fizjograficznych. 
Między innymi Wyryki w powiecie 
włodawskim zmienią nazwę na Wyry-
ki-Kolonia, a Józefka w powiecie ra-
domszczańskim  na  Dmenin-Józefka. 
Ponadto  zniesione  zostaną  nazwy 
trzech  miejscowości  (Gołaszów  w 
powiecie  wołowskim,  Łaniewo  i 
Zwierzyniec w powiecie lidzbarskim) 

oraz  183  obiektów  fizjograficznych 

(m.in. jezior, wzgórz, łąk i nieużyt-
ków).  Nowe regulacje obejmą teren 
dwudziestu powiatów znajdujących się 
w dziesięciu województwach.  
  

      O  modyfikacje  wnioskowały,  za 
pośrednictwem  wojewodów,  rady 
gmin. Wszystkie zostały poprzedzone 
konsultacjami  społecznymi  z  miesz-
kańcami.  
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zmiany w nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych 



 

      W bliskiej przeszłości była gło-
śna dyskusja na temat: Czy Pałac 
Kultury i Nauki należy wyburzyć, 
bo jest symbolem radzieckiej domi-

nacji w latach minionych. Ale prze-

ciwnicy  twierdzili,  że  nie  należy 
wyburzać Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie,  bo  wyburzenie  jest 

równoznaczne z wyburzeniem czę-
ści historii narodu i państwa pol-
skiego. Dodawali też, że wyburze-
nie oznaczałoby budowanie historii 
według własnych kaprysów, wyob-
rażeń, itp. 
      Ale może jednak przed podję-
ciem jakiejkolwiek decyzji wpierw 

odpowiedzmy  sobie  na  pytanie: 

Skąd i dlaczego, wziął się w cen-
trum  Warszawy  Pałac  Kultury  i 
Nauki? 

      Odpowiedź na pytanie wydaje 
się stosunkowo łatwa, bo każdy kto 
chociażby trochę interesuje się hi-
storią może powiedzieć z tak zwa-
nego marszu – jest to dar Stalina, 

czyli narodów radzieckich dla naro-
du polskiego. 

      I czy można zaprzeczyć takiej 
odpowiedzi? No nie.  

      A dlaczego akurat Stalin i naród 
radziecki?  Wydaje  się,  że  trafne 
byłoby stwierdzenie, iż Stalin w ten 
sposób chciał wynagrodzić, chociaż 
częściowo,  wcześniejsze  konflikty 
zbroje i straty materialne. 

      I  w  tym  momencie  powstaje 

pytania retoryczne: 1/. Dlaczego, w 

imię czego, mamy niszczyć i pono-
sić koszty rozbiórki budowli łącznie 
z utylizacją materiałów, która może 
być uznana jako rekompensata za 
wcześniejsze krzywdy i może sta-
nowić dowód historyczny uznania 
naszych strat przez samego Stali-

na???  2/.  A  może  warto  byłoby 
umieścić na Pałacu Kultury i Nauki 
tablicę z napisem: Pałac Kultury i 
Nauki  jest  historycznym dowo-

dem i rekompensatą uznania na-

szych strat  przez samego Stali-

na???    
      A dlaczego nazwa: Pałac Kultu-
ry i Nauki? To odpowiedzmy sobie 

wpierw na  pytanie:  Kiedy  został 
zniesiony analfabetyzm, przed woj-

ną czy po wojnie?  
 

      Wróćmy jednak do historii Pała-
cu Kultury i Nauki w Warszawie.        

      Otóż na stronie internetowej: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%

C5%82ac_Kultury_i_Nauki  można 
przeczytać, cyt.: „Pałac Kultury i 
Nauki, PKiN (do 1956[4] Pałac 
Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) 
– najwyższy budynek w Polsce 

(pod względem wysokości całkowi-
tej), znajdujący się w śródmieściu 

Warszawy na placu Defilad 1. Wła-
ścicielem gmachu jest miasto sto-
łeczne Warszawa. Pałac jest siedzi-
bą Rady m.st. Warszawy, która 
obraduje w Sali Warszawskiej. Za-

rządza nim miejska spółka Zarząd 
Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. 
Od 2007 gmach znajduje się w reje-

strze zabytków.  

      Pałac stanowił „dar narodu ra-
dzieckiego dla narodu polskiego”. 
Wybudowany został w latach 1952–
1955 według projektu radzieckiego 
architekta Lwa Rudniewa, który 
inspirował się moskiewskimi drapa-
czami chmur (znanymi poza Rosją 
jako Siedem Sióstr), wzorowanymi 

na amerykańskich wieżowcach w 
stylu art déco. Architektonicznie 

jest mieszanką socrealizmu i pol-

skiego historyzmu. Razem ze 

wspornikiem antenowym, będącym 
integralną częścią iglicy, ma wyso-

kość 237 metrów[5].  

      Pałac jest siedzibą wielu przed-
siębiorstw i instytucji użyteczności 
publicznej, w tym czterech teatrów, 
trzech muzeów (Narodowego Mu-

zeum Techniki, Muzeum Ewolucji 

PAN i Muzeum Domków dla La-
lek), kina, Collegium Civitas, władz 

Polskiej Akademii Nauk oraz Cen-

tralnej Komisji do Spraw Stopni i 

Tytułów. Organizowane są tam 
także różnego typu wystawy i targi 
– od 1958 przez wiele lat odbywały 
się tam Międzynarodowe Targi 
Książki i towarzyszące im kierma-
sze, a także przez kilka lat (na prze-
łomie XX i XXI wieku) targi Kom-

puter Expo. Mieści się w nim sala 
konferencyjno-widowiskowa na 

3000 osób (Sala Kongresowa) oraz 

Pałac Młodzieży wraz z basenem.  

      Przed głównym wejściem (od 
strony ul. Marszałkowskiej) znajdu-

ją się dwie rzeźby: Adama Mickie-

wicza dłuta Stanisława Horno-

Popławskiego oraz Mikołaja Koper-
nika autorstwa Ludwiki Nitschowej
[6].  

      Pomysłodawcą budowy Pałacu 
Kultury i Nauki był Józef Stalin[7]. 

Projektant architektury wieżowca, 
Lew Rudniew, chciał, aby był on w 
stylu polskim, objechał więc różne 
miasta (między innymi Kraków, 
Chełmno i Zamość) w celu zgroma-

dzenia potrzebnych informacji i 

zapoznania się z polską architektu-
rą. Następnie wraz ze swoim zespo-
łem stworzył pięć projektów. Pol-
ska strona dołożyła do wybranego 
projektu umieszczenie w gmachu 

teatrów, sal wystawowych oraz 
wyposażenie Sali Kongresowej w 

dodatkowe wejście (od ulicy Emilii 

Plater)[8].  

      Dla zadecydowania o wysoko-

ści obiektu architekci rosyjscy i 
polscy zebrali się w rejonie mostu 

Śląsko-Dąbrowskiego na prawym 

brzegu Wisły. Nad osią przyszłego 
drapacza chmur latał mały samolot 
ciągnący za sobą balon. Grupa sto-
jąca koło mostu miała kontakt ra-
diowy z pilotem samolotu. Począt-
kowo balon latał na wysokości 100 
metrów, potem coraz wyżej: 110 i 
120. Rosjanie z Rudniewem na cze-

le uznali, że 120 m wystarczy dla 
najwyższego punktu miasta. Polacy 
z prowadzącym grupę pełnomocni-
kiem ds. budowy pałacu i zarazem 
naczelnym architektem Warszawy 

Józefem Sigalinem[9] zaczęli jednak 
wołać „Wyżej!” po każdych kolej-
nych 10 metrach podwyższania 
wysokości balonu. Ostatecznie wie-
ża główna ustalona została na wy-
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Czy PAŁAC do 
wyburzenia? 
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sokości 120 m, wieżyczka – 160 m 

plus iglica – 230 metrów.  

      Budowa gmachu trwała od 1 
maja 1952 do 21 lipca 1955[10]. Pra-

cowało przy niej od 3500 do 5000 
robotników ze Związku Radzieckie-
go i około 4000 robotników pol-
skich[11]. Z uwagi na ciężkie warun-
ki mieszkaniowe w odbudowującej 
się z powojennych zniszczeń War-
szawie, przybysze zamieszkali na 

wybudowanym specjalnie dla nich 

osiedlu na warszawskich Jelonkach
[12]. Składało się ono z drewnianych 
domków[13]. Na terenie osiedla znaj-

dowało się również kino, stołówka, 
świetlica i basen[14]. W czasie prac 

zginęło 16 osób; pochowano ich w 
kwaterze D na cmentarzu prawo-

sławnym[15].  

      Warszawiacy mogli obserwo-

wać budowę gmachu ze specjalnej 
platformy widokowej ustawionej w 

pobliżu dworca Warszawa Śródmie-
ście[16].  

      Jeszcze przed ukończeniem bu-
dowy, dwa dni po śmierci Józefa 
Stalina, 7 marca 1953, wspólną 
uchwałą Rady Państwa i Rady Mi-
nistrów PRL nadano budynkowi 

nazwę Pałac Kultury i Nauki imie-
nia Józefa Stalina, któremu jedno-
cześnie postanowiono wznieść po-
mnik przed budowlą (pod uchwałą 
podpisali się ówczesny Prezes Rady 
Ministrów Bolesław Bierut i Prze-

wodniczący Rady Państwa Aleksan-

der Zawadzki)[17][18]. Ogłoszono 
konkurs, który jednak nie przyniósł 
zadowalających rezultatów – nawet 

wyróżniający się projekt Xawerego 

Dunikowskiego wzbudził niesmak 
partyjnych decydentów. Ostatecznie 
pomnik nigdy nie powstał. (…). 

      2 lutego 2007 PKiN został – 

decyzją Macieja Czeredysa, pełnią-
cego obowiązki wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Warsza-

wie – wpisany do rejestru zabyt-

ków. Postanowienie to wywołało 
sprzeciw grupy 70 osób ze świata 
kultury, nauki i mediów, które 30 

marca 2007 wystosowały do prezy-

denta RP protest: „List do prezy-
denta w sprawie Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie”[27] z prośbą o 
interwencję i spowodowanie cofnię-
cia decyzji mazowieckiego konser-

watora zabytków o uznaniu Pałacu 
Kultury i Nauki (PKiN) w Warsza-

wie za zabytek. List podpisali, mię-
dzy innymi, Erazm Ciołek, Krzysz-

tof Kąkolewski, Michał Kulenty, 

Emil Morgiewicz, Barbara Niemiec, 

Maciej Pawlicki, Jan Pietrzak, Jan 

Pospieszalski i ks. Tadeusz Isako-

wicz-Zaleski. Zdaniem autorów 
protestu konserwator nie miał prawa 
podjąć takiej decyzji, gdyż PKiN 

nie jest bowiem tylko „zabytkiem”. 
Jest symbolem zniewolenia Polski 

przez sowieckie imperium, jest zna-

kiem upokorzenia narodu polskiego 

i wyrazem pogardy dla – de facto – 

okupowanego w latach PRL „pry-
wislianskogo kraja”.  

Sygnatariusze listu twierdzą w nim, 
że sprawę dalszej przyszłości PKiN 
„należałoby rozpatrzyć w toku dys-
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Pałac Kultury i Nauki od 
strony Al. Jerozolimskich, 

w otoczeniu nowoczesnych 

wieżowców. 
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kusji w szerokim gronie, być może 
w Sejmie i Senacie, a może nawet – 

w referendum”. Przypominają tak-
że, nawiązując do okresu zniewole-
nia Polski przez ZSRR w latach 

1945–1989, że znajdujący się na 
obecnym placu marsz. J. Piłsud-
skiego w Warszawie sobór św. 
Aleksandra Newskiego – uznawany 

za symbol władzy cara i polityki 
rusyfikacji prowadzonej przez za-

borcę – został rozebrany po odzy-
skaniu w 1918 niepodległości przez 
Polskę. (…).” 

      Dla bardziej zainteresowanych 

podajemy, że więcej można prze-
czytać na tej samej stronie interne-
towej: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Pa%C5%82ac_Kultury_i_Nauki 

      I w tym miejscu warto odpo-

wiedzieć  sobie  na  pytania:  Czy 
słuszną  decyzją  było  rozebranie 
soboru św. Aleksandra Newskiego  

który był historią naszego narodu i 
państwa??? I czy wyburzanie histo-
rii, zamazywanie, jest powodem do 

dumy i chwały??? A dlaczego na 
przykład nie rozebrano Zamku Ce-
sarskiego  w Poznaniu?  Pamiętaj-
my, że Zamek Cesarski w Poznaniu 
zbudował właśnie zaborca i to w 
czasie zaborów.  
      Więcej można przeczytać na 
stronie internetowej: https://

p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Zamek_Cesarski_w_Poznaniu cyt.: 

„Budowę rozpoczęto w 1905 
(pierwsze prace terenowe miały 
miejsce jeszcze w 1904), a już pięć 
lat później architekt osobiście wrę-
czył klucze cesarzowi 21 sierpnia 
1910 roku podczas jego wizyty w 

Poznaniu, zwanej Posener Kaiser-

tage (cesarz był tu jeszcze drugi raz 
– przy okazji oddania do użytku 
kaplicy zamkowej – 27 sierpnia 

1913). Koszt budowy był wysoki 
jak na ówczesne czasy i wyniósł 5 
milionów marek. Jest to jeden z 

najmłodszych zamków w Europie[2]

[3]. Pierwszym i jedynym burgrabią 

(niem. – Schlosshauptmann) zamku 

(1906–1918) był pomorski ziemia-

nin hrabia Bogdan Hutten-Czapski. 

      Zamek został wzniesiony na 
planie nieregularnego wieloboku w 

stylu neoromańskim, uważanym 
przez cesarza za najbardziej ger-

mański i reprezentujący świetność 
Świętego Cesarstwa. Nowa siedzi-

ba miała raz na zawsze potwierdzić 
przynależność Wielkopolski do 

Rzeszy. Znajdujący się w południo-
wej części budynek główny składał 
się z dwóch skrzydeł – zachodnie-

go, które było większe i mieściło 
pomieszczenia mieszkalne, oraz 

wschodniego, w którym mieściły 
się pomieszczenia reprezentacyjne. 
Na parterze zachodniej części znaj-
dowały się pokoje marszałka dwo-
ru, ochmistrzyni oraz pozostałych 
członków świty cesarskiej. Pierw-
sze piętro zajmowały apartamenty 
pary cesarskiej i prywatna kaplica 

(zaprojektowana w stylu bizantyń-
skim przez Augusta Oetkena), znaj-

dująca się w wieży. Wejście prze-
znaczone wyłącznie dla cesarza 

Inne ujęcie Pałacu 
Kultury i Nauki. 
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znajdowało się w zachodniej elewacji 
wieży skąd schody prowadziły bezpo-
średnio na pierwsze piętro. Sypialnię 
cesarza i cesarzowej łączył korytarz, 
w którym stały posągi czterech wład-
ców: Gerona, Ottona I, Fryderyka 

Barbarossy i Władysława II Śląskie-
go. Drugie piętro przeznaczone było 
dla następcy tronu (tzw. pokoje ksią-
żęce). Większość pomieszczeń miała 
połączenie z foyer biegnącym dookoła 
wewnętrznego dziedzińca. (…).” 

      A dlaczego nikt nie chce rozbierać 
Collegium Iuridicum w Poznaniu? 

Przecież budowlę zbudował także 
zaborca, tylko że niemiecki i w czasie 
zaborów. 
      A ze strony internetowej: https://

p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Collegium_Iuridicum_w_Poznaniu  

można dowiedzieć się ,  cyt . : 
„Collegium Iuridicum w Poznaniu – 

jeden z monumentalnych gmachów, 
zlokalizowanych w obrębie Dzielnicy 

Cesarskiej w Poznaniu, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Kaponiery (ścisłe 
centrum miasta – ul. Święty Marcin 

90). Stanowi siedzibę Wydziału Pra-

wa i Administracjii UAM.  

      Collegium Iuridicum to dawny 

Bank Spółek Raiffeisena z 1907, za-

projektowany przez berlińską firmę 
Hartmann & Schlenzig (z Wilmers-

dorfu). Pozostałością tych czasów są 
istniejące nadal płaskorzeźby nad 
głównym wejściem od ul. Święty 
Marcin, przedstawiające motywy 
wiejskie: kury, kaczki, snopki siana i 

duży ul słomiany – Reiffeisen wywo-

dzi się z dawnych kas rolniczych. 
(…).” 

      I pomimo, że Zamek Cesarski w 
Poznaniu był pobudowany dla cesarza 
niemieckiego,  a  nie  był  darem dla 
narodu polskiego; w Poznaniu jakoś 
nikomu nie przeszkadza, że budowni-
czym był zaborca niemiecki.  
      A na dodatek Poznań chlubi się 
budowlą.  I tak samo jest z budynkami  
sąsiednimi, które budował zaborca dla 
swoich celów. 
      I  odpowiedzmy  sobie  teraz  na 

pytanie: W jaki sposób można okre-
ślić  TYCH  co  zamierzają  rozebrać 
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 

który jest darem dla narodu polskiego 
i jakby rekompensatą za krzywdy i 
straty materialne uznane przez same-

go Stalina???   

 

      Na stronie internetowej: https://

pl.wikipedia.org/wiki/

Collegium_Iuridicum_w_Poznaniu  

można przeczytać, cyt.: „(…) Koszt 
wzniesienia budynku wyniósł około 
650.000 ówczesnych marek.  

      Collegium Iuridicum stanowi je-

den z najważniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych elementów panora-
my Poznania  od  strony zachodniej, 

uwiecznianych na licznych pocztów-
kach i zdjęciach okolicznościowych.” 

 

      Będąc  w  Warszawie  zrobiliśmy 
sondę uliczną, i około 80 procent za-
pytanych  odpowiedziało,  że  Pałac 
Kultury i Nauki jest najbardziej roz-

poznawalnym elementem Warszawy. 

I jest naszą historią. Czy można za-
przeczyć takiemu stwierdzeniu??? 
 

Dr Ryszard Milewski 

dziennikarz politolog 

Ujęcie z terenu 
Dworca Centralnego. 
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