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Minister Marcin Romanowski 
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Zaostrzenie kar dla 

gwałcicieli ... 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WODA  PITNA 
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Ciąg dalszy s.19 

Budujmy ekologicznie, 

ale wydajnie 

Ciąg dalszy s.45 
Ciąg dalszy s.32 
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Polacy wymyślili maszynę do zbierania 

skał i kamieni z pól uprawnych 

Strategia wodorowa 

do roku 2030 
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      Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści Rzeczypospolitej Polskiej 
uprzejmie informuje, że Minister 
Sprawiedliwości Prokurator Ge-
neralny p. Zbigniew Ziobro od-

niósł się na Twitterze do słów 
Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy p. Dunji Mijatović w 
sprawie piątkowych zatrzymań 

chuliganów w Warszawie. Poni-
żej zrzut tejże odpowiedzi. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

INFORMACJA 
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      Ziemia często nazywana jest w 
sposób poetycki: Błękitna Planeta. 
Ten zachwycający kolor widziany z 
kosmosu zawdzięcza oceanom, 
ktore wraz z innymi zbiornikami 

wodnymi, takimi jak rzeki i jeziora 

zajmują trzy czwarte jej powierzch-
ni. Woda pojawiła się na Ziemi 
przed kilku miliardami lat i dzięki 
wodzie rozwinęło się życie biolo-
giczne na ziemi.  

      Głównym składnikiem komórek 
ciała ludzkiego jest woda. Jak bar-

dzo woda okazuje się niezbędna do 
wszystkich procesów życiowych 
świadczy fakt, że człowiek przeży-
wa bez jedzenia kilka tygodni, ale 

bez wody tylko kilka dni. 

      Woda potrzebna jest do prawi-

dlowego funkcjonowania wszyst-

kich komórek organizmu dostarcza-
jąc składników odżywczych, hor-
monów, enzymów i transportując 
wiele innych substancji.      

      Woda również reguluje tempe-
raturę ciała, poprzez znaną reakcję 
pocienia się. Organizm  produkując 

pot skutecznie usuwa wraz z nim 

niektóre zbędne produkty przemia-
ny materii i toksyny, oczyszczając 
tym samym organizm (jednak nad-

mierne pocenie się należy do pro-
blemów zdrowotnych, z którym 
należy zwrócić się do lekarza). 
Efekt ten można wywołać korzysta-
jąc z sauny klasycznej lub na pod-
czerwień. 
      W organizmie człowieka woda 
stanowi w wieku niemowlęcym 
około 85% wagi ciała, a u doro-
słych 60% wagi ciała. A krew ma 

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WODA  PITNA 

Jezioro Litlevatnet w regionie Viksdalen (Norwegia) - naturalny zbiornik słodkiej wody. 
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Woda jest niezbędna do życia. 
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Woda jest podstawowym składnikiem leków homeopatycznych. 
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Woda z sokiem z cytryny. 
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Zestaw filtrujący przeznaczony 
do kranu kuchennego. 
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aż 90 proc. wody https://

pl.wikipedia.org/wiki/Krew 

 
      Oznacza to, że z wiekiem orga-
nizm odwadnia się. Tracimy wodę 
nieustannie w wyniku naturalnych 

procesów fizjologicznych, dlatego 
konieczne jest jej uzupełnianie. 
      Przez całe życie należy zapobie-
gać odwodnieniu, gdyż jest niebez-
pieczne dla organizmu i może za-
grażać życiu. Odwodnienie następu-
je szybko, zwłaszcza u małych dzie-
ci, u których nawet mała utrata wo-
dy może mieć groźne konsekwen-
cje, a także u osób starszych, które 
z wiekiem tracą odczucie pragnie-
nia. U osób starszych odwodnienie 
przejawia się przyspieszeniem ryt-
mu serca i omdleniami. Inne skutki 

niewystarczającej ilości płynów to: 
zakłócony metabolizm, zwolniona 
przemiana materii i  wzrost wagi 

ciała oraz pogorszenie pracy nerek. 
      Uznaje się, że organizm potrze-
buje około 30 ml wody na każdy 
kilogram wagi ciała. Osoba ważąca 
50 kg potrzebuje około półtora litra 
wody, a ważąca 70kg powinna wy-
pić nieco ponad dwa litry wody.  
Przy czym żywność w konsystencji 
stałej również dostarcza pewnych 
ilości wody, zwłaszcza owoce i 
warzywa. Więcej należy wypijać 
wody w upalne dni, przy biegunce, 

a także podczas gorączki. Odnośnie 
gorączki warto przy tej okazji przy-
pomnieć porady starożytnego leka-
rza, Hipokratesa, według którego 
gorączka ma wielkie zalety, ponie-
waż wywołując poty leczy wszyst-
kie choroby.  

https://wordpress.com/typo/?

subdomain=tajnikizdro-wia 
 

      Uprawianie sportu powoduje też 

dużą utratę wody z organizmu, któ-
rej trzeba zapobiegać pijąc już na-
wet przed wysiłkiem fizycznym. 
      Inną kwestią jest fakt, że od-
wodnienie może mieć dwie formy: 
odwodnienie przez brak płynów i 
odwodnienie przez  wypłukanie soli 
mineralnych. Na przykład po inten-
sywnym treningu sportowym naj-

lepszym napojem nie jest czysta 

woda, lecz woda z odrobiną soli (1 
gram na litr wody), gdyż należy 
wtedy uzupełnić stracone z potem 
minerały. Przez wypicie samej wo-
dy życie stracił niejeden sporto-
wiec. 

      Wypicie zbyt dużej ilości wody 
w bardzo krótkim czasie (np dwóch 
litrów wody w ciągu kilkunastu 
minut) może czasem skończyć się 
śmiercią. Podobnie jak wypicie 

Ciąg dalszy s. 61 

Rzeka Dunaj przepływa przez Budapeszt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
https://wordpress.com/typo/?subdomain=tajnikizdro-wia
https://wordpress.com/typo/?subdomain=tajnikizdro-wia
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Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisała 3 
sierpnia 2020 r. umowę na pro-
jekt i budowę fragmentu drogi 
ekspresowej S1 łączącej Bielsko
-Białą z aglomeracją śląską. 
Wykonawcą odcinka S1 Danko-
wice – Suchy Potok o długości 
12 km jest konsorcjum firm 

MIRBUD i PBDiM Kobylarnia. 

Wartość kontraktu to 586,7 mln 
zł. Inwestycja będzie realizowa-
na w systemie projektuj i buduj 

w latach 2020-2023.  

      Dotrzymujemy obietnicy 

połączenia drogą ekspresową 
S1 Bielska-Białej z aglomeracją 

śląską. W najbliższym czasie 
planowane jest wyłonienie wy-
konawcy ostatniego z odcinków 
tej trasy. Udostępnienie drogi 
ekspresowej S1 Mysłowice - 

Bielsko-Biała jest planowane do 
końca 2023 roku. S1 to nie-
zmiernie ważna i wyczekiwana 
od lat droga. Wyraźnie poprawi 
ona dostępność komunikacyjną 
tego regionu Polski. Co ważne, 
wyprowadzi także ruch tranzyto-
wy z miejscowości, przez które 
dziś przebiega droga krajowa nr 
1 oraz podniesie poziom bezpie-

czeństwa i komfortu podróży – 

powiedział minister infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.  

      Zadaniem wykonawcy bę-
dzie budowa  m.in. dwujezdnio-

wej drogi ekspresowej, po dwa 

pasy ruchu z rezerwą pod trzeci 
pas (w pasie dzielącym), dwóch 
węzłów drogowych, a także 
dróg obsługujących tereny przy-
ległe. Droga ekspresowa zosta-
nie wyposażona w Miejsca Ob-

sługi Podróżnych, Obwód 
Utrzymania Drogi, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, ochrony środowiska oraz 
systemy odwodnienia i oświe-
tlenia trasy.    
S1 Mysłowice – Bielsko-Biała 

      Odcinek Dankowice - Biel-

sko-Biała to kolejny fragment 
niemal 40-kilometrowej trasy 

S1 przechodzący do etapu reali-
zacji. 14 maja 2020 r. GDDKiA 

podpisała umowę na realizację 
odcinka od węzła Oświęcim (z 
węzłem) do Dankowic oraz 10 
lipca 2020 r. na wykonanie ob-

wodnicy Oświęcimia w ciągu 
drogi krajowej nr 44. W postę-
powaniu przetargowym jest 

fragment tej trasy między wę-
złem Oświęcim a węzłem Kosz-
towy II w Mysłowicach. Jego 

 

W realizacji 

kolejny odcinek drogi ekspresowej S1  
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rozstrzygnięcie jest planowane 
w najbliższym czasie. 

Realizacja S1 

      Droga ekspresowa S1 połą-
czy Pyrzowice (A1) z połu-
dniową granicą Polski i sło-
wacką autostradą 
D3. Docelowo trasa ta będzie 
mieć długość 135 km. 
  

      Realizacja drogi ekspreso-

wej S1 od węzła Kosztowy II w 
Mysłowicach do węzła Suchy 
Potok w Bielsku-Białej pozwoli 
na połączenie istniejących od-
cinków S1 z Bielska-Białej w 
kierunku Zwardonia (oraz trasę 
S52 z Bielska-Białej do Cieszy-
na) z S1 od Mysłowic w stronę 
Dąbrowy Górniczej i lotniska 
Katowice w Pyrzowicach. Sta-

nie się ona nie tylko ekspreso-

wym połączeniem od granicy 
państwa w Zwardoniu do lotni-
ska w Pyrzowicach i autostrady 

A1, ale także ważnym połącze-
niem międzynarodowym. S1 
znajduje się w VI korytarzu 
Transeuropejskiej Sieci Trans-

portowej, łączącym kraje basenu 
Morza Bałtyckiego z krajami 
Europy Południowej i przebie-
gającym w osi priorytetowej 
TEN-T nr 25, czyli „osi drogo-
wej Gdańsk-Brno/Bratysława-

Wiedeń”. Przedłużeniem drogi 
ekspresowej S1 na południe od 
granic Polski jest słowacka au-
tostrada D3 relacji Żylina - Ska-

lite. 

   

      Aby dokończyć całą arterię, 
potrzebne jest dokończenie bu-
dowy drugiej jezdni odcinka S1 

Lotnisko - Podwarpie o długości 
ok. 9,5 km, przebudowa do stan-

dardu drogi ekspresowej istnie-

jącej drogi krajowej nr 1 od 
Podwarpia do Dąbrowy Górni-
czej (27 lipca 2020 r. wybrany 

został wykonawca w przetargu 

na projekt i budowę tego odcin-
ka), budowa nowej obwodnicy 

Węgierskiej Górki o długości 
8,5 km (umowa została podpisa-
na 10 października 2019 r.), wy-
budowanie po nowym śladzie 
40 kilometrów drogi ekspreso-
wej S1 Mysłowice – Bielsko-

Biała. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

S1 Dankowice – Suchy Potok. 
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      Tylko w minionym tygodniu 

uruchomione zostały cztery 
postpowania przetargowe na 

dokumentację i realizację dróg 
ujętych w Programie budowy 
100 obwodnic. Ogłoszone zosta-
ły przetargi dla obwodnic Koł-
baskowa, Siedlec, Osieka i Smo-

lajn.  

      W województwie zachodnio-
pomorskim 27 lipca 2020 r. Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad głosiła prze-
targ na wykonanie projektu bu-

dowlanego, projektu wykonaw-

czego wraz z dokumentacją geo-
logiczną oraz sprawowanie nad-
zoru dla budowy obwodnicy 

Kołbaskowa w ciągu drogi kra-
jowej nr 13. 

      28 lipca 2020 r. uruchomio-

no dwa kolejne postępowania. 
W województwie mazowieckim 
ogłoszony został przetarg na 

opracowanie studium techniczno

-ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji progra-

mowej wraz z materiałami do 
uzyskania decyzji środowisko-
wej dla budowy obwodnicy Sie-

dlec w ciągu drogi krajowej 
63.  W województwie święto-
krzyskim uruchomiono postępo-
wanie dla obwodnicy Osieka w 

ciągu DK79 na opracowanie 
studium-techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji progra-

mowej, uzyskanie decyzji środo-
wiskowej o oraz przygotowanie 

materiałów potrzebnych do rea-
lizacji inwestycji w systemie 

projektuj i buduj. 

      Ostatni przetarg został uru-
chomiony w województwie war-
mińsko-mazurskim na realizację 
obwodnicy Smolajn. 31 lipca 

2020 r. zostało skierowane do 
publikacji w Dzienniku Urzędo-

wym Unii Europejskiej ogłosze-
nie o przetargu na budowę ob-
wodnicy w ciągu drogi krajowej 
nr 51. Umowę z wykonawcą 
GDDKiA planuje podpisać w 
grudniu 2020 roku. 

      Inwestycja będzie polegać 
na rozbudowie drogi w istnieją-
cym i częściowo w nowym śla-
dzie, o łącznej długości 1,8 km. 
W ramach zadania zostaną wy-
budowane dodatkowe jezdnie do 

obsługi terenów przyległych, 
ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, 

dwie pary zatok autobusowych, 

przejścia dla pieszych z azylami 
oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Planowany 

okres realizacji inwestycji to lata 

2021-2023. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ruszyły kolejne przetargi 
na zadania z 

Programu budowy 100 obwodnic 

      Na podstawie podjętej w 
październiku 2016 roku decyzji 
Ministra Infrastruktury rozbudo-

wana zostanie droga krajowa nr 

21 na odcinku o długości ponad 
13 km, łączącym Słupsk i Ust-
kę.  
      Polacy czekają na dobre dro-
gi. Rozbudowa drogi krajowej 

21 od Słupska do Ustki oznacza 
poprawę bezpieczeństwa na tym 

odcinku, umożliwi również kie-
rowcom bezpieczniejsze połą-
czenie z drogą ekspresową S6 – 

powiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber. 
      W ramach inwestycji na-

wierzchnia dk21 zostanie 

wzmocniona z dostosowaniem 

do nacisku 11,5 t/oś, poprawio-
ne zostaną warunki gruntowo-

wodne oraz wykonany zostanie 

szereg działań z zakresu popra-
wy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego – powstaną m.in. nowe 
chodniki, ścieżki rowerowe, 
przebudowane zostaną skrzyżo-
wania. Bezpieczeństwo na roz-
budowywanym odcinku drogi 

zwiększy się dzięki ogranicze-
niu liczby skrzyżowań i zjazdów 
oraz budowę dróg zbiorczych, 
chodników i ścieżek rowero-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Bezpieczniej nad morzem 
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wych, wydzielenie prawoskrę-
tów i lewoskrętów. Zmniejsze-
niu ulegnie negatywne oddzia-

ływanie transportu na otocze-
nie, m.in. przez budowę ekra-
nów akustycznych.  
      7 sierpnia 2020 r. Minister 

Infrastruktury zatwierdził zmia-
ny zakresu inwestycji, polegają-
ce m.in. wydłużeniu planowa-
nych do budowy ciągów pieszo-

rowerowych czy budowie 

oświetlenia. Wpłynie to na po-
prawę bezpieczeństwa, uporząd-
kowanie i skomunikowanie 

przyległego terenu oraz wpro-
wadzi segregację ruchu kołowe-
go, rowerowego i pieszego.  

      Inwestycja ta stanowi część 
programu wzmocnienia dk21 w 

województwie pomorskim, na 
całej jej długości. Realizacja 
inwestycji umożliwi przemiesz-
czanie się pojazdów ciężaro-

wych o nacisku 11,5 kN/oś do 
drogi ekspresowej S6.  

      Obecnie trwa proces uzyski-

wania niezbędnych pozwoleń na 
realizację tej inwestycji. Plano-
wane zakończenie inwestycji to 
2023 rok. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Obywatele mają prawo 
wiedzieć skąd pochodzą fun-

dusze organizacji non-profit - 

czy np. z darowizn i drobnych 

składek, czy z dofinansowania 

zagranicznego. NGO-sy od-

grywają ważną rolę m.in. w 
ochronie przyrody. Dlatego 

 

Nowe prawo 

wzmocni przejrzystość finansowania 

organizacji pozarządowych 
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Minister Środowiska Michał 
Woś, we współpracy z Mini-
strem Sprawiedliwości Zbi-
gniewem Ziobro, podjął ini-
cjatywę ustawy, która przewi-
duje utworzenie publicznego 

rejestru organizacji pozarzą-
dowych finansowanych z za-

granicy.  

      Zarządzanie państwem wy-
maga uporządkowania wielu 
sfer, także związanych z działal-
nością organizacji pozarządo-
wych. Jawność i transparentność 
stanowią fundament demokra-
tycznego państwa prawa. Na-
szym projektem chcemy te war-

tości zagwarantować – powie-

dział Michał Woś na dzisiejszej 
(7 sierpnia 2020 r.) konferencji 

prasowej w Ministerstwie  Śro-
dowiska.  

      Minister Środowiska dzięko-
wał NGO-som, które zaangażo-
wały się w przygotowanie no-
wych regulacji. Podkreślał jak 

ważna jest przejrzystość trzecie-
go sektora, zarówno w ekologii, 
jak też w innych dziedzinach.  
      Im więcej jawności i przej-
rzystości, tym lepiej dla demo-
kracji i społeczeństwa obywatel-
skiego. Im więcej wiedzy wśród 
obywateli, tym większe zaufanie 
społeczne do organizacji działa-
jących w przestrzeni publicznej 
– zaznaczył również Minister 
Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro.  

      Przejrzystość finansowania 
organizacji pozarządowych ma 
znaczenie zwłaszcza w dobie 
postępującej globalizacji i coraz 
większego wpływu trzeciego 
sektora na kształtowanie opinii 
publicznej. Sami przedstawicie-

le NGO-sów stale podkreślają 
potrzebę jak największej jawno-
ści. Temu ma służyć wprowa-
dzenie obowiązku ujawniania 
przez organizacje pozarządowe 
informacji o wsparciu otrzyma-

nym z zagranicy. 

Rejestr dostępny w internecie 

      Projekt przewiduje wprowa-

dzenie publicznego wykazu or-

ganizacji pozarządowych finan-
sowanych przez podmioty za-

graniczne. Taki rejestr, dostępny 
dla każdego w internecie, będzie 
prowadzony przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Ma zawierać 
informacje o źródle dofinanso-
wania, kwocie, przeznaczeniu i 

miejscu wydatkowania. 

      Organizacja pozarządowa 
będzie zobowiązana wystąpić 
do ministerstwa z wnioskiem o 

wpisanie do wykazu w terminie 

14 dni od dnia otrzymania 

pierwszego wsparcia z zagrani-

cy. Dopiero po złożeniu takiego 
wniosku organizacja będzie mo-
gła korzystać z otrzymanych 
środków.  

Obowiązek informowania 

      Organizacje, które otrzymu-
ją wsparcie z zagranicy, zostaną 
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      Nie ma zgody na agresję akty-
wistów LGBT i tolerowanie prze-
mocy.  Nie  może  być  zgody na 
zastępowanie  debaty  publicznej 
kryminalną, fizyczną przemocą i 
bandyckimi napadami. Nie może 
też być przyzwolenia na tolero-
wanie przemocy wobec funkcjo-

nariuszy  Policji  wykonujących 
prawne  obowiązki  zlecone  im 
przez niezawisły sąd.   
      Brutalna  przemoc,  pobicie, 

przebijanie  nożem  samochodu  to 
kryminalne przestępstwa, a nie de-
bata  polityczna.  Chuligańska  na-
paść w biały dzień, w centrum War-
szawy, wyrzucenie z samochodu, a 

następnie  pobicie  bezbronnego 
człowieka jest aktem bandytyzmu. 
Nie  da  się  tego  usprawiedliwić. 
Nawet najwyższa temperatura spo-
rów politycznych nie tłumaczy kry-
minalnych wybryków i przedstawi-
cieli opozycji. Przekroczono grani-

ce, które wydawały się nieprzekra-
czalne. Wydawało się, że wszystkie 
siły polityczne były zgodne, że nie 
ma miejsca dla fizycznej przemocy 

w  debacie  publicznej.  Jednak  tę 
granicę opozycja przekroczyła bro-
niąc bandyty działającego pod fla-
gami LGBT – powiedział Minister 
Sprawiedliwości Prokurator Gene-
ralny Zbigniew Ziobro na dzisiej-

szym (8 sierpnia br.) briefingu pra-

sowym.  

      Konferencja rozpoczęła się od 
prezentacji  materiału  wideo,  na 
którym widać,  jak Michał  Sz.  w 
środku dnia, w centrum Warszawy, 
na  oczach  przypadkowych  prze-

chodniów,  brutalnie  atakuje  bez-
bronnego kierowcę ciężarówki Fun-
dacji Pro-Prawo do Życia i wspól-
nie z innymi osobami dopuszcza się 
jego pobicia.  

      Obrona bandytyzmu przez poli-

tyków jest rzeczą niesłychaną. Poli-
tycy opozycji nie stoją po stronie 
prawa i  niezawisłych sądów,  nie 
stoją po stronie napadniętego, bez-
bronnego człowieka, który nie uży-
wał przemocy. Oni stoją po stronie 

Ciąg dalszy ze s.1 

Oświadczenie 

po briefingu prasowym 

Ministra Sprawiedliwości RP 

także zobowiązane do umiesz-
czania wiadomości o tym na 
swojej stronie internetowej. Jeśli 
działalność organizacji non-

profit będzie w ponad 30 proc. 
finansowana ze środków zagra-
nicznych, informacja o otrzymy-

waniu takiego wsparcia powin-

na zostać zamieszczona również 
na rozpowszechnianych przez 

nią dokumentach oraz podana 
do wiadomości przed wystąpie-
niem publicznym przedstawicie-

la tej organizacji. Ponadto orga-

nizacja finansowana w takim 

stopniu ze środków zagranicz-
nych nie będzie mogła udzielać 
wsparcia partiom politycznym, 

komitetom wyborczym oraz 

komitetom inicjatyw ustawo-

dawczych obywateli. 

Duże wpływy – większa jaw-
ność 

      Nowe wymogi nie będą do-
tyczyć organizacji, które w nie-
wielkim stopniu korzystają ze 

środków zagranicznych. Przepi-
sy projektowanej ustawy będą 
stosowane do NGO-sów, któ-
rych przychód w ciągu roku wy-
nosi nie mniej niż 156 tys. zł, z 
czego co najmniej 10 proc. po-

chodzi od podmiotów zagra-
nicznych. 

      Regulacjom ustawy nie będą 
podlegać środki pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej lub z 
organizacji międzynarodowej, 
której członkiem jest Polska, a 
także przekazane przez obywa-
tela obcego państwa (jeżeli nie 
były wyższe niż 6-krotność mi-
nimalnego wynagrodzenia brut-

to za pracę, czyli obecnie 15 tys. 
600 zł), a także pieniądze prze-
kazane przez podmioty zagra-

niczne kontrolowane przez pol-

skich obywateli lub polskie fir-

my.   

Wzorem innych państw 

      Projektowane przepisy 

wprowadzają rozsądną równo-

wagę między wolnością działal-
ności organizacji non-profit a 

przejrzystością ich finansowa-
nia. Podobne rozwiązania legi-
slacyjne  są stosowane w innych 
krajów. W Stanach Zjednoczo-
nych już od 1938 r. obowiązuje 
ustawa Foreign Agents Regi-

stration Act (FARA), która stała 
się wzorem dla aktów prawnych 
regulujących zagraniczne finan-
sowanie organizacji pozarządo-
wych w innych państwach. Do 
tej grup państw należą m.in. 
Węgry, gdzie ustawa o przejrzy-
stości organizacji wspieranych z 
zagranicy została uchwalona w 
2017 r. 

 

Przekazał: 
Michał Gzowski 

Szef Gabinetu Politycznego 

Ministerstwo Środowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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bandytyzmu i domagają się toleran-
cji dla sprawców kryminalnej napa-
ści. Atakowanie Policji realizującej 
polecenie sądu to rzecz niesłychana 
– ocenił Minister Sprawiedliwości.  
      Zbigniew Ziobro podkreślił, że 
o  aresztowaniu na  dwa miesiące 
Michała  Sz.  za  chuligański  czyn 
zdecydował niezawisły sąd, a jego 
decyzja wynikała z przepisów pra-
wa. 

      Każdy  przyzwoity  człowiek, 
niezależnie od poglądów, nie wyra-
ża zgody na tego rodzaju agresję 
wyrażającą się w bandyckich, chu-
ligańskich  atakach.  Wzywam 
przedstawicieli opozycji: nie idźcie 
tą drogą! Nie trzeba być mocarzem 
intelektu, żeby wiedzieć do czego 
przyzwolenie na przemoc fizyczną 

i  bandytyzm w sferze publicznej 

może prowadzić – zaapelował mi-
nister Ziobro do polityków Koalicji 
Obywatelskiej i Lewicy.  

      Działacze  LGBT  protestowali 
przeciwko decyzji Sądu Okręgowe-
go w Warszawie, który zadecydo-
wał o zastosowaniu wobec Michała 
Sz. dwumiesięcznego aresztu tym-
czasowego. W lipcu Michałowi Sz. 
postawiono m.in. zarzuty ataku na 

kierowcę ciężarówki Fundacji Pro-

Prawo do Życia. Podczas chuligań-
skiej napaści kierowca doznał obra-
żeń ciała – został przewrócony na 
chodnik, był szarpany i popychany. 
Michał Sz., wraz z innymi napast-
nikami,  dopuścili  się  również 
uszkodzenia samochodu Fundacji - 

przecięli  nożem  opony,  pocięli 

plandekę, urwali lusterka, oderwali 
tablicę  rejestracyjną,  uszkodzili 
kamerę cofania i pobrudzili pojazd 
farbą. Łączna wartość strat, według 
prokuratury, wyniosła ponad 6 tys. 
zł.  
      Nie będzie zgody na tego typy 
agresywne działania w przestrzeni 
publicznej. Prokuratura Okręgowa 
w  Warszawie  prowadzi  również 
dochodzenie w sprawie znieważe-
nia pomników w Warszawie oraz 
obrazy uczuć religijnych przez ak-
tywistów LGBT.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Za gwałt  ze  szcze-
gólnym okrucieństwem, 
górna granica kary bę-
dzie  wynosić  nie  jak 
dziś 15 lat ale nawet 25 
lat pozbawienia wolno-

ści,  a  za  morderstwo 
popełnione  z  gwałtem 
grozić będzie kara bez-
względnego dożywocia.  
 

      Postanowiliśmy jeszcze raz 
złożyć projekt zaostrzenia prze-
pisów karnych za przestępstwa 
seksualne z użyciem przemocy 
wobec kobiet i dzieci. To także 
test, jakie są prawdziwe intencje 
tych, którzy atakują nas za rze-
komy brak wrażliwości wobec 
ofiar. Czy nasi krytycy staną po 
stronie ofiar i poprą projekt, czy 
będą  po  stronie  gwałcicieli  – 

powiedział Minister Sprawiedli-
wości  Prokurator  Generalny 
Zbigniew Ziobro podczas dzi-

siejszej (5 sierpnia br.) konfe-

rencji prasowej.  

      Jak podkreślił minister, pol-
ski  wymiar  sprawiedliwości 
przestępstwa te traktuje w po-
równaniu  z  wieloma  innymi 
europejskimi  krajami  wyjątko-
wo łagodnie. Minister zaapelo-

wał  m.in.  do  przedstawicieli 
Platformy Obywatelskiej i lewi-

cy, by zachowali się przyzwoi-
cie i poparli projekt zaostrzenia 

kar za przestępstwa seksualne, 
jeśli faktycznie dobro ofiar leży 
im na sercu.   

 

      Nasze propozycje to konkre-

ty, realne działania, a nie ideolo-
gia.  Proponowaliśmy już  zao-
strzenie kar m.in. za gwałty, ale 
w parlamencie partie opozycyj-

ne  konsekwentnie  odmawiały 
poparcia  takich  rozwiązań  – 

przypomniał Zbigniew Ziobro. 
      Wiceminister sprawiedliwo-

ści Marcin Romanowski zazna-
czył, że projekt przygotowany w 
Ministerstwie  Sprawiedliwości 
to kolejny przykład działań, któ-
re  prowadzą  do  skutecznej 
ochrony ofiar przemocy.  

      Przygotowaliśmy  ustawę 
antyprzemocową, która zapewni 
bezpieczeństwo  ofiarom  prze-
mocy  domowej,  zmusi  jej 

sprawców do natychmiastowego 
opuszczenia  mieszkania  oraz 

pozwala  na  egzekwowanie 

szybko  orzeczonego  zakazu 

zbliżania się do ofiar – przypo-

mniał Marcin Romanowski.  
 

      Większej ochronie kobiet i 
dzieci  przed  przemocą  służą 
również proponowane zmiany w 
Kodeksie  karnym.  Zaostrzają 
one kary dla gwałcicieli i zwięk-
szają ochronę ofiar gwałtów.  
 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli 
i większa ochrona ofiar gwałtów 
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Surowsza kara za gwałt 
 

      Projekt nowelizacji Kodeksu 

karnego przewiduje podwyższe-
nie górnej granicy kary za pod-
stawowy  typ  przestępstwa 
zgwałcenia.  Sprawca  będzie 
podlegał karze od 2 do 15 lat 
więzienia (obecnie od 2 do 12 
lat).  

 

Sankcja za okrucieństwo 

 

      Projekt nowelizacji Kodeksu 

karnego zaostrza karę za gwałt 
popełniony  ze  szczególnym 
okrucieństwem. Obecna sankcja 
za taki czyn to 5 do 15 lat wię-
zienia.  Według  proponowanej 
zmiany sąd będzie mógł zasto-
sować w takim przypadku rów-
nież  karę  25  lat  pozbawienia 
wolności albo karę dożywotnie-
go  pozbawienia  wolności 
(obecnie od 5 do 15 lat więzie-
nia). Dodatkowo obecne brzmie-

nie tego przepisu zostało uzupeł-
nione o spowodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu ofia-

ry, za co również grozić będzie 
taka sama podwyższona kara.  
 

Większe bezpieczeństwo 

 

      Kobieta będąca ofiarą prze-
stępstw seksualnych nie będzie 
już bać się,  że gwałciciel,  po 
wyjściu z więzienia, znów znaj-
dzie się w jej otoczeniu i będzie 
ją prześladować. Nowa regula-
cja  przewiduje,  że  sąd  –  na 

wniosek ofiary – będzie musiał 
zastosować  wobec  skazanego 
dodatkowy środek karny w po-
staci zakazu kontaktowania się z 
pokrzywdzonym,  zbliżania  się 
do niego lub nakazu okresowego 

opuszczenia lokalu zajmowane-

go wspólnie z pokrzywdzonym. 
 

Bezwzględne dożywocie 

 

      Gwałt popełniony na najbar-
dziej  bezbronnej  ofierze,  jaką 
jest  dziecko,  będzie  zbrodnią 
podlegającą karze od 5 (dziś od 
3) do 15 lat więzienia, 25 lat 

więzienia  albo  dożywotniemu 
pozbawieniu wolności.  
 

Nowe kategorie przestępstw 

 

      Szczególnym  przypadkiem, 
po raz pierwszy wyodrębnionym 
w  Kodeksie  karnym,  będzie 
gwałt  popełniony  na  kobiecie 
ciężarnej. Za taki czyn sprawca 
pójdzie do więzienia na czas od 
3 do 15 lat albo na 25 lat. Do tej 

pory za taki czyn groziła kara od 
2 do 12 lat pozbawienia wolno-

ści.  Ten sam wymiar kary gro-
zić będzie gwałcicielowi, który 
posłużył się bronią palną, nie-
bezpiecznym przedmiotem (np. 

nożem), środkiem obezwładnia-
jącym (np.  „pigułką  gwałtu”), 
albo działał w inny sposób bez-
pośrednio  zagrażający  życiu 
ofiary. Karze więzienia od 3 do 
15 lat albo 25 lat pozbawienia 

wolności podlegać będą również 
sprawcy, którzy nagrywają prze-
bieg gwałtu (obraz lub dźwięk).  
 

Przeciw recydywistom 

 

      Przestępcy seksualni, którzy 
po skazaniu ponownie dopusz-

czają  się  takich  przestępstw, 
muszą liczyć się ze zwielokrot-
nioną karą. Projekt zdecydowa-
nie zaostrza sankcję dla  prze-
stępców seksualnych - recydy-

wistów.  Wymierzona  wobec 
nich kara wzrośnie praktycznie 
dwukrotnie - będzie musiała być 
wymierzona  w  granicach  nie 

niższych od podwójnej wysoko-
ści dolnego zagrożenia za dany 
czyn do najwyższego zagrożenia 
zwiększonego o połowę.  
 

25 lat za udręczenie 

 

      Gwałt nie zawsze wiąże się 
ze stosunkiem seksualnym. Nie-

którzy sprawcy czerpią bestial-
ską satysfakcję poprzez torturo-
wanie  uwięzionej  przez  siebie 
ofiary. Dziś grozi za to kara od 3 
do  15  lat  więzienia.  Projekt 
zwiększa  zarówno  dolną,  jak 
górną jej granicę. Za bezprawne 

pozbawienie  wolności,  które 
łączy się ze szczególnym udrę-
czeniem sąd będzie mógł posłać 
sprawcę do więzienia na 5 do 15 
lat, a w najcięższych przypad-
kach nawet na 25 lat. 

 

Zbrodnia zdefiniowana 

 

      W nowej regulacji uwzględ-
niono przestępstwo, które do tej 
pory nie było odrębnym czynem 
ujętym precyzyjnie w Kodeksie 
karnym. Chodzi o sytuację, kie-
dy sprawca dokonuje gwałtu i 
doprowadza w wyniku tego do 

śmierci ofiary. Przestępstwo to – 

w myśl projektu – będzie zbrod-
nią  zagrożoną  pozbawieniem 
wolności w wymiarze od 8 do 
15 lat, karą 25 lat więzienia albo 
dożywociem. Obecnie tego ro-
dzaju gwałty sądzone są na pod-
stawie kilku różnych przepisów 
Kodeksu karnego, które opisują 
czyny  w  sposób  ogólny,  nie 
zawsze oddając rzeczywisty sto-
pień  szkodliwości  społecznej 
tego czynu, co utrudnia wymie-

rzenie sprawcom odpowiedniej 

kary. 

 

Europejskie standardy 

 

      W  wielu  krajach  Europy 

kary przewidziane  dla  gwałci-
cieli są wyższe od obecnie obo-
wiązujących w Polsce, a zbliżo-
ne do przewidzianych w przygo-

towanym  przez  Ministerstwo 

Sprawiedliwości  projekcie 
zmian w Kodeksie karnym. We 

Francji  zgwałcenie jest  karane 
dożywotnim  więzieniem,  jeśli 
jest  poprzedzone,  towarzyszy 

mu lub następują po nim tortu-
rowanie lub akty barbarzyńskie. 
Również w Wielkiej Brytanii i 
Irlandii osoba winna popełnienia 
gwałtu podlega, na mocy wyro-
ku  skazującego,  maksymalnie 
karze dożywotniego pozbawie-
nia wolności. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
przekazało do Ministerstwa Infra-
struktury propozycje przepisów do 
przygotowywanej  w tym resorcie 

ustawy. Nowy akt prawny określi 
zasady  korzystania  z  urządzeń 
transportu  osobistego  (UTO),  w 

szczególności przez użytkowników 
hulajnóg  elektrycznych.  Jak  naj-
szybsze  uregulowanie  tej  kwestii 

wynika z rosnącej liczby osób ko-
rzystających  z  hulajnóg  w  prze-
strzeni miejskiej. 

 

      Propozycje  przekazane  przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości pre-
cyzują definicję urządzeń transpor-

tu osobistego, określają wymagania 
techniczne  dotyczące  tych  pojaz-
dów oraz zasady ich poruszania się 
po drogach. Projekt przewiduje, że 
do  hulajnóg  elektrycznych  będą 
stosowane, z pewnymi wyjątkami, 
przepisy dotyczące ruchu rowero-
wego.  

 

      Użytkownicy  hulajnóg  będą 
mogli się poruszać przede wszyst-
kim po ścieżkach dla rowerów albo 
po chodnikach. W terenie zabudo-

wanym, w którym nie ma ścieżki 
rowerowej, mogą korzystać z dróg, 
ale nie mogą przekraczać prędkości 
20 kilometrów na godzinę. Z chod-
nika mogą korzystać, jeżeli nie ma 

ścieżki  rowerowej  albo  drogi  z 
ograniczeniem prędkości do 20 km. 
Bezwzględne  pierwszeństwo  na 
chodniku będzie mieć pieszy.  
 

      Projekt wprowadza dwa nowe 

wykroczenia  -   nieprzestrzeganie 

zasad ruchu drogowego oraz poru-

szanie się po chodniku pojazdem 
niespełniającym  wymogów  tech-
nicznych. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Przepisy dotyczące użytkowników 

hulajnóg elektrycznych 

 

      Mowa  nienawiści  i  dyktat 
ideologiczny  doprowadziły  do 
wymuszenia na redaktorze na-

czelnym Radia  „Nowy Świat” 
Piotrze Jedlińskim rezygnacji ze 
stanowiska  tylko  dlatego,  że 
określił aktywistę LGBT Micha-
ła Sz. mężczyzną – powiedział 
wiceminister  sprawiedliwości 
Marcin Romanowski na dzisiej-

szym (12 sierpnia br.) briefingu 

prasowym. 

 

      Minister Marcin Romanow-

ski poinformował, że przekazał 
dziś do Rzecznika Praw Obywa-

telskich Adama Bodnara pismo 

z  wezwaniem o  podjęcie  nie-
zwłocznych działań w obronie 
dziennikarza.  –  Wierzę,  że 
Rzecznik  Praw  Obywatelskich 

podejmie czynności wyjaśniają-
ce  okoliczności  wymuszonej 
rezygnacji Piotra Jedlińskiego – 

stwierdził  minister  Romanow-
ski. Podkreślił, że w Polsce nie 
ma miejsca na łamanie wolności 
mediów ani na cenzurę prewen-
cyjną.  
 

      Podczas konferencji minister 

Marcin  Romanowski  przypo-

mniał wypowiedź rzecznika Ad-

ama Bodnara sprzed kilku mie-

sięcy, w której bronił dziennika-
rza zwolnionego z mediów pu-
blicznych. – Art. 54 Konstytucji 

zapewnia każdemu, a więc rów-
nież  przedstawicielom  prasy, 
wolność wyrażania swoich po-
glądów oraz pozyskiwania i roz-
powszechniania  informacji. 

Cenzura  prewencyjna  środków 
społecznego przekazu i konce-
sjonowanie  prasy są  na  mocy 
Konstytucji RP zakazane. - To 

są  Pańskie  słowa,  którymi  w 
lutym tego roku zwrócił się Pan 
o podjęcie sprawy dziennikarza 
mediów publicznych zwolnione-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Minister Marcin Romanowski 

wzywa Rzecznika Praw Obywatelskich 

do obrony wolności mediów 
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go z pracy – podkreślił minister 
Romanowski.  

 

      Na  organach  państwa,  w 
tym również na Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, spoczywa obo-

wiązek  zapewnienia  mediom 
warunków niezbędnych do wy-
konywania ich funkcji i zadań. – 

Oczekujemy od rzecznika pod-

jęcia działań mających na celu 

obronę konstytucyjnych praw i 
wolności  obywatelskich dzien-
nikarza, który padł ofiarą ideo-
logicznej przemocy – mówił na 
konferencji minister Marcin Ro-

manowski.  

 

      Nie może być zgody na cen-
zurę mediów i dyktat środowisk 
prowadzących  wojnę  ideolo-
giczną. Polskie prawo gwarantu-

je  jawność  życia  publicznego, 
zapewnia mediom wolność wy-
powiedzi, realizuje prawo oby-

wateli do kontroli i krytyki spo-

łecznej oraz do zdobywania rze-
telnych informacji. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Rzeczypospolitej Polskiej 

      Telewizja TVN24 na mocy 

prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego  w  Warszawie 
musi  sprostować nieprawdzi-
we informacje na temat reje-

stru pedofilów podane w pro-
gramie „Czarno na białym”. 
Wyrok zapadł po procesie wy-
toczonym  stacji  przez  Mini-

sterstwo Sprawiedliwości. 
 

      Sąd Apelacyjny w Warsza-
wie nakazał bezzwłoczne przed-
stawienie sprostowania na ante-

nie telewizji, oddalając wniosek 
TVN24 o wstrzymanie wykona-

nia wyroku.  

 

      Chodzi o nieprawdziwe in-

formacje zawarte  w programie 

„Czarno na białym”, wyemito-
wanym 1 października 2018 ro-
ku, w którym poinformowano, 
jakoby podział Rejestru Spraw-

ców Przestępstw na Tle Seksual-
nym – tzw. rejestru pedofilów - 

na część jawną i niejawną był 
efektem działania  Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Tymczasem o 
takim podziale rejestru przesą-
dzono podczas prac parlamentar-

nych. 

 

      W dodatku mimo wielokrot-

nych  publicznych  wyjaśnień, 
sprostowań i komunikatów Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, tele-
wizja  TVN24 powielała  kłam-
stwa, jakoby w rejestrze pedofi-

lów celowo ukryto czy pominię-
to księży. W rzeczywistości za-
mieszczenie danych osoby ska-

zanej  za pedofilię w rejestrze, 
zarówno w części jawnej, jak i 
niejawnej, zależy wyłącznie od 
kwalifikacji  czynu  dokonanej 

przez sąd i zawartej w wyroku. 
 

      To  kolejny  wygrany  przez 

Ministerstwo  Sprawiedliwości 
proces dotyczący przekazywania 
opinii  publicznej  przez  media 

nieprawdziwych  informacji  na 

temat funkcjonowania tzw. reje-

stru pedofilów.  
 

      Portal  Wyborcza.pl  także 
musiał sprostować nieprawdzi-
we informacje na temat tego 

rejestru. Proces w tej sprawie 

zakończył się prawomocnie 16 
stycznia 2020 r. przed Sądem 
Apelacyjnym w Warszawie. I 

w tym przypadku chodzi o ar-

tykuł, w którym stwierdzono, 
że księża są „wyjęci” z rejestru 

pedofilów. 
 

      Oprócz tego w dwóch po-
dobnych  sprawach  również 
zapadły już prawomocne wy-
roki nakazujące wyborczej.pl 
publikację sprostowania, dwie 
sprawy o sprostowanie prze-

ciwko  redaktorowi  naczelne-

mu „Gazety Wyborczej" zo-
stały wygrane w pierwszej in-
stancji, a kolejna sprawa jest 

w toku przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie.  
 

      Rejestr  pedofilów  funkcjo-
nuje w sposób automatyczny – 

trafiają tam skazani na podsta-
wie  wyroków sądów,  konkret-
nych  artykułów  i  paragrafów 
Kodeksu  karnego,  zgodnie  z 

ustawą z 13 maja 2016 r. o prze-
ciwdziałaniu zagrożeniom prze-
stępczością  na tle seksualnym, 
na  mocy  której  wprowadzony 
został  Rejestr  Sprawców Prze-
stępstw na Tle Seksualnym. Nie 
miała i nie ma znaczenia profe-
sja skazanego czy przynależność 
do jakiejś grupy społecznej. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Stacja TVN24 

musi sprostować nieprawdziwe informacje 

dotyczące „rejestru pedofilów” 
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      Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad rozpo-

czyna postępowanie przetargo-
we na wykonanie drogi ekspre-

sowej S6 - Obwodnicy Metro-

polii Trójmiejskiej.  Realizacja 

tej trasy jest możliwa dzięki de-
cyzji rządu o przeznaczeniu na 
ten cel dodatkowych środków w 
ramach Programu Budowy Dróg 
Krajowych.   

  

      Obwodnica Metropolii Trój-
miejskiej to trasa, której budowa 
pozwoli na usprawnienie układu 
komunikacyjnego Trójmiasta i 

Pomorza Gdańskiego. Dzięki 
niej ruch tranzytowy zostanie 

wyprowadzony poza tereny zur-

banizowane i zwiększy się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego – 

powiedział minister infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.  

  

      Obwodnica Metropolii Trój-
miejskiej to najważniejsza inwe-
stycja drogowa, na którą czeka 
województwo pomorskie – do-

dał wiceminister infrastruktury 
Marcin Horała.  
  

      S6 Obwodnica Metropolii 

Trójmiejskiej będzie dwujez-

dniową drogą ekspresową, z 
dwoma pasami ruchu w każdym 
kierunku, z rezerwą pod trzeci 
pas. Trasa będzie miała około 32 
km długości. Została ona po-
dzielona na dwa odcinki realiza-

cyjne: 

1/. Chwaszczyno – Żuko-
wo  (16,3 km). 

2/. Żukowo – Gdańsk Południe 
(16 km), wraz z obwodnicą Żu-
kowa w ciągu DK20.  
  

      Obwodnica Metropolii Trój-
miejskiej umożliwi sprawny, 
bezpieczny i komfortowy prze-

jazd od strony autostrady A1 

 

Rusza przetarg na realizację 

Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej 
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oraz drogi ekspresowej S7 w 

kierunku zachodnim i północ-
nym województwa pomorskie-
go, wyprowadzając ruch tranzy-
towy na dalsze odcinki trasy S6 

w kierunku Lęborka, Słupska i 
Koszalina. Zapewni dostępność 
komunikacyjną terenów leżą-
cych wzdłuż obecnej drogi kra-
jowej nr 20, odblokuje centra 

Żukowa i Chwaszczyna oraz 
częściowo odciąży istniejącą 
obwodnicę Trójmiasta w ciągu 
drogi ekspresowej S6.   

  

      OMT rozpocznie się na węź-
le Chwaszczyno, który jest bu-
dowany w ramach odcinka S6 

Bożepole Wielkie – Gdy-

nia.  Nowa trasa będzie prowa-
dziła na wschód od drogi krajo-
wej nr 20 w pobliżu Żukowa i 
dalej na południe od drogi krajo-
wej nr 7 w kierunku węzła 
Gdańsk Południe na S7 Połu-
dniowej Obwodnicy Gdańska i 
S6 Obwodnicy Trójmiasta. Inte-
gralną częścią tej inwestycji bę-
dzie obwodnica Żukowa, o para-
metrach drogi GP (główna o 
ruchu przyspieszonym). 

      W II połowie 2020 r. jest 
planowane ogłoszenie przetar-
gów na kolejne odcinki dróg 
ekspresowych, stanowiących 
kontynuację S6: Bożepole Wiel-
kie – Lębork, Lębork – Słupsk 
oraz rozbudowa obwodnicy 

Słupska do dwóch jezdni. W III 
kw. 2021 r. zostaną ogłoszone 
przetargi na odcinki S6 od ob-

wodnicy Słupska do Koszalina. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Pamięć o bohaterach sprzed 
stu lat należy pielęgnować. O ślą-
skim zrywie narodowowyzwoleń-
czym nie zapomniał Minister 
Środowiska Michał Woś, który 
wraz z reprezentacjami Nadle-

śnictw Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Katowicach 
złożył - w dniu 100 lecia wybuchu 

II Powstania Śląskiego - wiązanki 
w miejscach pamięci 
o powstańcach; w Rybniku, Wo-
dzisławiu Śląskim i Katowicach. 
      Śląskie zrywy niepodległościo-
we były krzykiem Ślązaków za 
Polską – krzykiem, dzięki któremu 
Śląsk jest dziś Polski. Minionym 
pokoleniom jesteśmy winni 
wdzięczność i pamięć za to poświę-
cenie – powiedział Minister Środo-
wiska Michał Woś, składając z 
leśnikami Nadleśnictwa Rybnik z 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach, kwiaty 

pod na kwaterze Powstańców Ślą-
skich na cmentarzu komunalnym w 

Rybniku, gdzie spoczywa Alfons 

Zgrzebniok – Dowódca II Powsta-

nia Śląskiego. Minister Woś w dniu 
stulecia wybuchu II Powstania hołd 
Powstańcom złożył także w Wodzi-
sławiu Śląskim na Placu Korfante-
go. 

      Przed południem szef resortu 
środowiska odwiedził również 
cmentarz przy ulicy Francuskiej w 

Katowicach, gdzie w asyście pocz-
tu sztandarowego i delegacji RDLP 

w Katowicach złożył wiązankę na 
grobie Wojciecha Korfantego. Na-

stępnie Minister Michał Woś wraz 
z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Katowi-
cach Jozefem Kubicą, w towarzy-
stwie pocztu sztandarowa Lasów 
Państwowych, wziął udział w uro-
czystościach pod Pomnikiem Po-
wstańców Śląskich w Katowicach. 
      Jak podkreślił Minister Środo-
wiska - Bitwa Warszawska ocaliła 
Polskę, a drugie Powstanie Śląskie 
ocaliło ten region i pomogło mu 
wrócić do Polski. Powstania Ślą-
skie były momentem, kiedy miesz-
kańcy regionu, opowiedzieli się za 
polską tradycją, kulturą 
i tożsamością pokazując tęsknotę za 

odradzającą się Ojczyzną. Jesteśmy 
im wdzięczni pamięć, szacunek i 
hołd dla ich postawy – powiedział 
Minister Michał Woś. 
      W uroczystościach udział wzię-
li także Marszałek Województwa 
Śląskiego, Jakub Chełstowski, 
Przewodniczący Sejmiku Jan Ka-
wulok oraz zaproszone delegacje. 

 

 Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych  Katowice 

 

Minister Środowiska Michał WOŚ 

wraz z leśnikami 
złożył hołd Powstańcom Śląskim 

 

Humor 
 

      Katechetka na lekcji religii 

zapytała: Kto to jest ksiądz? 

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

*** 
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      Minister  Sprawiedliwości  Zbi-
gniew Ziobro i Podsekretarz Stanu  

w  Ministerstwie  Sprawiedliwości 
Marcin  Romanowski  przekazali 

dziś, 18 sierpnia br., radnym Tu-
chowa symboliczny czek na dotację 
z  Funduszu  Sprawiedliwości  dla 
OSP Tuchów na zakup sprzętu ratu-
jącego życie i zdrowie w wysokości 
250 tys. złotych. To wsparcie dla 
gminy,  której  wniosek  o  środki 
unijne został odrzucony przez Ko-
misję Europejską z racji ogłoszenia 
przez radę miejską Tuchowa w ma-
ju tego roku rezolucji  dotyczącej 
powstrzymania ideologii LGBT w 

gminie. 

 

      Komisja Europejska poinformo-

wała  miesiąc  temu,  że  odrzuciła 
wnioski  sześciu samorządów pol-
skich miast starających się o unijne 
środki  w  ramach  programu 
„Partnerstwo Miast”. Decyzję uza-
sadniła przyjęciem przez te samo-
rządy Karty Praw Rodziny i okre-
ślania  tych  miejscowości  jako 
„Stref  wolnych  od  ideologii 
LGBT”.  Zdaniem  Ministerstwa 
Sprawiedliwości,  Komisja dyskry-
minuje w ten sposób polskie samo-
rządy i łamie Traktat o Unii Euro-
pejskiej.  

 

      Gmina Tuchów stała się przed-
miotem szykan unijnej komisarz do 

spraw równości Heleny Dalli, która 
decyzję  ogłosiła,  bo  radni  mieli 
odwagę upomnieć się o prawo ro-
dziców do  wychowywania  dzieci 
zgodnie ze swymi przekonaniami. 

Mamy dla Tuchowa dobrą informa-
cję – Ministerstwo przyznało gmi-
nie wsparcie z Funduszu Sprawie-

dliwości trzy razy wyższe niż środ-
ki, o jakie zawnioskowała – powie-

dział  Minister  Sprawiedliwości 
podczas konferencji prasowej.  

 

      Zbigniew Ziobro podkreślił, że 
to rodzina i wychowanie w niej są 
najlepszym gwarantem zapobiega-

nia  przestępczości i przemocy, a na 
takie właśnie cele środki przezna-
cza Fundusz Sprawiedliwości. Za-
pewnił też, że na podobne wsparcie 
mogą liczyć inne dyskryminowane 
przez Komisję Europejską gminy. 
Minister powtórzył, że takie działa-
nia Komisji Europejskiej to bezpra-

wie  i  ideologicznie  motywowana 

zemsta na broniących rodziny pol-
skich samorządach. To też przed-
smak tego, do czego byłaby zdolna 
posunąć  się  Komisja  Europejska, 
gdyby Polska zgodziła się na bloko-
wanie przez nią wypłat unijnych w 
przypadku  dopatrzenia  się  przez 
urzędników brukselskich  narusze-
nia tzw. praworządności.  
 

      Taki  bezprawny  mechanizm 

usiłowano narzucić Polsce podczas 
ostatnich  brukselskich  negocjacji 

nad siedmioletnimi ramami budże-
towymi  dla  Unii  Europejskiej.  Z 

tego  właśnie  powodu  Minister 
Ziobro wezwał premiera Morawiec-
kiego do zastosowania weta. Prezes 

Rady Ministrów zapewnił jednak, 
że wynegocjował mechanizm gwa-
rantujący, który nie pozwoli Komi-
sji na szantażowanie Polski odebra-
niem funduszy unijnych. 

 

      Wiceminister  Sprawiedliwości 
Marcin Romanowski podkreślił, że 
przyjęta przez radę Tuchowa rezo-
lucja nie miała charakteru dyskry-
minującego kogokolwiek. – Działa-
nia radnych,  biorących w obronę 
rodzinę, odwoływały się do polskiej 
Konstytucji, gdzie w art. 53 można 
znaleźć przepisy m.in. o tym, że 
rodzice mają prawo do zapewnienia 
dzieciom wychowania i nauczania 

moralnego oraz religijnego zgodnie 

ze swoimi przekonaniami – stwier-

dził.  Podkreślił  też,  że  podobne 

gwarancje znajdują się w Trakta-
tach Europejskich, a próba dyskry-
minowania polskich gmin to dąże-
nie do nieuprawnionego poszerza-

nia tych traktatów.  
 

      Decyzje dotyczące sześciu pol-
skich gmin łamią art. 4 Traktatu o 
Unii  Europejskiej,  który  chroni 
tożsamość narodową państw człon-
kowskich oraz art.  9  mówiący o 
równości  obywateli  Unii,  którzy, 
tworząc  wspólnotę  lokalną,  mają 
prawo głosić swoje poglądy na te-
mat rodziny i jej ochrony w zgodzie 

z konstytucją. 
 

      Minister Sprawiedliwości, który 
zaraz po decyzji Komisji Europej-

skiej zwrócił się do premiera Ma-
teusza Morawieckiego, aby ten sta-

nowczo zareagował na forum Unii 
Europejskiej, bo decyzja dotycząca 
polskich gmin łamie Traktat o UE 
mówiący o poszanowaniu tożsamo-
ści  narodowej  państw  i  narusza 
zasadę równości wszystkich człon-
ków Unii, zaapelował dziś do szefa 
rządu o stworzenie stałego mecha-
nizmu wsparcia dla gmin, które są 
szykanowane za  to,  że  prowadzą 
politykę prorodzinną.  Karanie sa-

morządów poprzez dyskwalifikację 
w ubieganiu się o unijne środki za 
obronę rodziny i swobody wypo-
wiedzi musi spotkać się z reakcją 
polskich władz.  
 

      Radni  Tuchowa  w  rezolucji 

stwierdzili,  że  zamierzają  „strzec 

prawa do wychowania dzieci zgod-

nego z przekonaniami  rodziców”, 
nie  pozwolą  też  na  „wywieranie 
administracyjnej  presji  na  rzecz 

stosowania poprawności politycznej 
w wybranych zawodach” – chodzi 

przede  wszystkim  o  nauczycieli. 

Zdaniem Rady Miejskiej Tuchowa, 

radykałowie  dążący  do  rewolucji 
kulturowej w Polsce atakują wol-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości 
dla gmin, które pominięto w unijnym programie 

„Partnerstwo miast” 
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ność  słowa,  niewinność  dzieci, 
autorytet  rodziny  i  szkoły  oraz 
swobodę przedsiębiorców.  
 

      Obecni  na  konferencji  radni 

Tuchowa Mateusz Janiczek i Grze-

gorz  Niemiec  podziękowali  za 
symboliczny czek i zapewnili, że 
rezolucja rady nikogo nie dyskry-

minuje,  a Tuchów –  dla którego 
ważna jest polska kultura i tradycja 
-  nie ma zamiaru się  z  podjętej 

uchwały wycofać.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Zbliża się rozstrzygnięcie i 
wielki finał Konkursu na Najlep-
szego Mechanika Serwisowego 

Maszyn Rolniczych w 2020 roku 

"Mechanik na Medal" organizowa-

nego przez Polską Izbę Gospodar-
czą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.  
To jedyna organizacja w Polsce, 

która zrzesza firmy z branży ma-
szyn i urządzeń rolniczych oraz dba 
o jej interesy. Nie tylko zapewnia 

promocję, organizuje największe 
wystawy rolnicze AGRO SHOW, 

uczestniczy w pracach nad powsta-

jącymi aktami prawnymi, które 
dotyczą branży, ale też prowadzi 
szeroką działalność edukacyjno-

szkoleniową. Organizuje szkolenia, 
współpracuje ze szkołami rolniczy-
mi, wydaje książkę z agrotroniki i  
organizuje  konkursy branżowe. 
„Mechanik na Medal” to najstarszy 
z  nich. W tym roku odbywa się 
jego IX edycja. 

      Przedstawiamy pięciu finali-
stów (w kolejności alfabetycznej), 
najlepszych z najlepszych, którzy w 
wielkim finale rywalizować będą o 
zwycięstwo. Zostali oni wyłonieni 
w pierwszym etapie, podczas które-
go, po wcześniejszej rejestracji w 
systemie, drogą online wypełniali 
trzy testy wiedzy. 

Michał Gużyński, pierwszy z fina-

listów, od dzieciństwa interesował 
się motoryzacją, co miało wpływ na 
jego edukację. Zainteresowania 
rozwijał studiując na politechnice. 
Karierę serwisanta rozpoczął jesie-
nią 2013 roku w firmie Zip Agro.  
      Praca w firmie Zip Agro deale-

ra Case IH Steyr nie tylko pozwala 

mi rozwijać zainteresowania, ale 
też zapewnia styczność z nowymi 
rozwiązaniami technicznymi obec-
nymi na rynku i stosowanymi w 

nowoczesnym rolnictwie – twierdzi 

pan Michał. 
      Na co dzień w pracy serwisanta 
docenia brak monotonii, codzienne 

nowe wyzwania, które pozwalają 
rozwijać się zawodowo. O konkur-
sie „Mechanik na Medal” dowie-
dział się w pracy. Zdecydował się 
na udział, ponieważ chciał spróbo-
wać swoich sił i skonfrontować 
swoją wiedzę z innymi uczestnika-
mi konkursu.  

      Łukasz Kucharczyk, drugi na 

liście,  od 2018 roku jest serwisan-
tem w firmie Grimme Polska Sp.   z 

o.o. Z wykształcenia jest techni-
kiem elektronikiem i inżynierem 
mechatroniki. Jednak zawód serwi-
santa jest nie tylko zgodny z  jego 

wykształceniem, ale też  z zaintere-
sowaniami.  

      Tu nie można się nudzić. Każdy 
dzień jest inny, bo każdy stawia 
nowe wyzwania. A najpiękniejsza  
w nim jest satysfakcja, gdy znajdu-

je się rozwiązanie przy jakiejś po-
ważnej usterce,   a maszyna po jej 
usunięciu znowu działa – twierdzi 

pan Łukasz. 
      Wziął udział w konkursie, by 
sprawdzić swoją wiedzę.  Już wie, 
że było warto, bo znalazł się w gro-
nie 5 najlepszych mechaników w 
kraju.  

      To miłe uczucie, które umacnia 
w przekonaniu, że dobrze sobie 
radzę – twierdzi. 

      Wojciech Pryzmont, kolejny 

finalista konkursu, jeszcze niedaw-

no pracował w szkole jako nauczy-
ciel geografii i informatyki. Ale po 

ukończeniu studiów podyplomo-
wych z zakresu techniki rolniczej i 

leśnej, zmienił zainteresowania i 
został mechanikiem. Jest prezesem 
zarządu spółki i udziałowcem firmy 
Synchro Spółka z o.o., która  zosta-
ła założona w październiku 2019 
roku.  Od lutego 2020 firma posia-

da stację kontroli pojazdów i 
świadczy usługi z tym związane.  
      W planach rozwoju firmy jest 

świadczenie usług z zakresu na-
praw maszyn, oraz serwisu - rów-
nież w dziedzinie rolnictwa precy-
zyjnego i agrotroniki. W zawodzie 

serwisanta lubię to, że każdy dzień 
przynosi nowe wyzwania. Tu nie 

ma monotonii. W każdej chwili 
można zderzyć się z nowym zada-
niem – mówi pan Wojciech - Ser-

wisant, diagnosta czy mechanik jest 

jak lekarz dla maszyn. A po trafnej 

diagnozie i naprawie zawsze przy-

chodzi zadowolenie – dodaje. 

      Wziął udział w konkursie głów-
nie po to, by sprawdzić siebie. 
Konkurs to szansa by zweryfiko-

wać swoją wiedzę i umiejętności. 
Konkurs, jak wszystko w życiu,  
może być nową inspiracją, wskazać 
inną ścieżkę, otworzyć na nowe 
wyzwania.  

      Dostanie się do finału to zarów-
no dla mnie jak i dla firmy duży 
prestiż – podsumowuje pan Woj-

ciech. 

      Krzysztof Szostek jako serwi-

sant pracuje od grudnia 2013 roku. 

 

Konkurs „Mechanik na Medal” 

poznajcie tegorocznych finalistów 
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      Trudno przewidzieć kiedy 
uwolnimy  się  od  pandemii. 
Specjaliści przewidują, że mo-
że  to potrwać jeszcze wiele 
miesięcy. Wzmacnianie odpor-
ności organizmu jest szansą na 
większe bezpieczeństwo ochro-
ny przez wirusem SARS-Cov-

2.  Jednym  ze  sposo-

bów  profilaktycznego działa-
nia w tym zakresie jest Katgut

-  Implantacja,  uniwersalna 

metoda leczenia chorób, zbli-
żona do akupunktury. 
      Stymulacja  organizmu  za 

pomocą igieł w tradycyjnej aku-
punkturze ma na celu wzmoc-

nienie przepływu  energii i po-
budzenie siły witalnej u pacjen-
ta. Zabieg przywraca równowa-
gę fizjologiczną i  metaboliczną, 
wzmacnia  układ  odpornościo-
wy, pobudza układ krwionośny i 
naprawia tkanki.  Taka stymula-

cja działa  w momencie nakłucia 
igłami. 
      Przy  zastosowaniu  metody 

Katgut- Implantacja proces sty-

mulowania  organizmu 

jest  znacznie dłuższy. Za pomo-
cą specjalnej igły, wszczepia się 
pacjentowi rozpuszczalne nici o 

nazwie Katgut, które wchłaniają 
się stopniowo przez tzw. punkty 
życia. Dopóki te nici nie roz-
puszczą się całkowicie w ciele 

pacjenta ta stymulacja cały czas 
działa. To trwa przez kilkana-
ście dni, a więc znacznie dłużej 
niż w tradycyjnej akupunkturze, 
która  jest  niemniej  skuteczna, 
ale Katgut – Implantacja przy-

spiesza efekt powrotu do zdro-

wia  –  wyjaśnia  dr  n.  med. 

Nguyen Van Tuyen z  

      Wietnamskiego  Instytutu 

Rehabilitacji  Metodą Katgut  – 

Implantacja, działającego od 6 
lat w Warszawie, przy ul. Nau-

kowej.  

Kanały energetyczne 
      Pod powierzchnią skóry bie-
gną  tak  zwane  punkty  życia 
(meridiany – kanały energetycz-
ne), wzdłuż których znajdują się 

 

Katgut 

Implantacja wzmacnia odporność i 
przyspiesza powrót do zdrowia 

Od początku tej pracy jest związany 
z firmą PHU PERKOZ. Wybrał ten 
zawód, bo lubi i interesuje się me-
chaniką i budową maszyn. Wziął 
udział w konkursie,  ponieważ 
chciał sprawdzić swoja wiedzę.    
      Firma PHU PERKOZ ma już 
doświadczenie związane z konkur-
sem „Mechanik na Medal”. W prze-
szłości mechanicy zatrudnieni w tej 
firmie wielokrotnie brali w nim 

udział. Ostatni raz, reprezentant tej 
firmy, stanął na podium w konkur-
sie w jego szóstej edycji w 2017 
roku. 

      Michał Toczyński, ostatni z 

finalistów, jako serwisant pracuje 
od ponad siedmiu lat, ale z rolnic-

twem i maszynami rolniczymi 

związany jest od dziecka. Sam pro-
wadzi 40-hektarowe gospodarstwo, 

na co dzień pracuje maszynami,  
które sam serwisuje i naprawia. Od 
roku pracuje jako serwisant w 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym 
Księżopolski.  Kocha być rolni-

kiem, ale w zawodzie mechanika 

też świetnie się odnajduje i  czuje 
się swobodnie. Ceni sobie kontakt z 
klientami i cieszy go, gdy doceniają 
go za pomoc w obsłudze i serwisie 
ich maszyn.  

      Bardzo interesują mnie nowości 
techniczne, rolnictwo precyzyjne. 

Im bardziej maszyna zaawansowa-

na technologicznie, bądź większy z 
nią problem, tym bardziej "mnie to 
kręci". Lubię takie wyzwania. – 

mówi pan Michał.   
      Udział w konkursie to dla mnie 
wyzwanie i przygoda. Okazja, by  

sprawdzić siebie i swoją wiedzę. 
Warto było wziąć udział w konkur-
sie,  bo zawsze to okazja, by nau-

czyć się nowych rzeczy, a przy oka-
zji sprawdzić... umiejętności kole-
gów z branży – dodaje na zakończe-
nie. 

      Konkurs „Mechanik na Medal” 
organizowany jest przez Polską 
Izbę Gospodarczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych organizowany jest 

od 2012 roku. Od początku konkurs 
cieszył się dużą popularnością, dla-
tego w kolejnym roku Izba zorgani-

zowała konkurs dla uczniów kształ-
cących się w zawodzie mechanika 
maszyn rolniczych „Młody Mecha-
nik na Medal”. Finał obu konkur-
sów co roku organizowany jest pod-
czas wystawy AGRO SHOW w 

Bednarach. W tym roku po raz 

pierwszy finał organizowany będzie 
niezależnie od wystawy, która jak 
wiemy, ze względów związanych z 
epidemią, nie odbędzie się. Uczest-
nicy obu konkursów rywalizować 
będą 18 września w Zespole Szkół 
Przyrodniczych w Poznaniu. Prze-

bieg konkursu będzie można obser-
wować na bieżąco na kanałach spo-
łecznościowych Izby. 
 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn 

i Urządzeń Rolniczych 
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aktywne  biologicznie  punkty 

akupunkturowe, których w ciele 
człowieka jest bardzo dużo. Ty-
mi kanałami płynie energia, tak 
jak krew żyłami i  tętnicami i 
dociera do wszystkich narządów 
i komórek. Ten przepływ może 
zostać  zablokowany  wsku-
tek  infekcji, urazu mechanicz-

nego, czy też stresu. – Narządy 
„zasilane”  przez  zablokowany 
meridian  są osłabione i zaczyna 
się  choroba.  Stosując  Katgut 

koryguje się niewłaściwy prze-
pływ energii w kanałach energe-
tycznych i przywraca równowa-
gę w organizmie. Punkty życia 
są stosunkowo łatwe do zidenty-
fikowania, ponieważ występują 
przy  określonych  strukturach 
anatomicznych – podkreśla dr. 
Nguyen Van Tuyen. 

      W  organizmie  człowieka 
występuje  14  podstawowych 
kanałów energetycznych. Jedne 
biegną od palców stóp i palców 

dłoni w górę po czubek głowy 
lub organy wewnętrzne, a  in-
ne  odwrotnie od czubka głowy 
w dół. Dokładna znajomość ich 
rozmieszczenia  jest  podstawą 
w   tego  typu  zabie-

gach.   Odpowiednie  nakłucie 
punktu życia stymuluje natural-
ne procesy regeneracyjne orga-

nizmu. Ponadto przyczynia się 
do odzyskania stanu równowagi 
energetycznej. 

Przyszłość w akupunkturze 
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Przy  akupunkturze  tradycyjnej 

wykonuje  się  znacznie  więcej 
zabiegów,  niż  przy  technice 
Katgut  –  Implantacja.  Wystar-

czy je powtarzać co dwa tygo-
dnie w przypadku ostrych obja-

wów choroby, a kiedy stan pa-
cjenta się poprawia co 3 tygo-
dnie. W przypadku chorób prze-
wlekłych  od  3  do  4  tygodni. 
Katgut – Implantacja jest meto-

dą skuteczniejszą od tradycyjnej 
akupunktury. To jest  przyszłość 
w akupunkturze. 

      Stosowana jest od ponad  30 

lat. Stworzyła ją dr n. med. Le 
Thuy Oanh, która prowadzi pry-
watną  klinikę  w  Budapeszcie. 
Opatentowała wymyśloną przez 
siebie igłę, którą wprowadza się 
rozpuszczalne  nici  w  miejscu 

nakłucia. Igły produkowane są 
w fabryce aparatury medycznej 

w Niemczech, a nitki (Catgut) w 

Wielkiej Brytanii. Instytut Reha-

bilitacji  Metodą  Katgut-

Implantacja dr. Le Thuy Oanh 

przez ponad trzydzieści lat wy-
leczył  tysiące  pacjentów,  nie 
tylko na Węgrzech, ale również 
na całym świecie,  którym nie 
pomogła medycyna konwencjo-
nalna. W 2014 roku utworzona 

została w Warszawie filia tego 
instytutu.   

Zaburzenia leczone tą metodą 
      Przy zastosowaniu tej tech-

niki  wzmacnia  się  odporność 
pacjenta, co jest konieczne do 

skutecznego  lecze-

nia  terapeutycznego metodami 

konwencjonalnymi  najgroźniej-
szych  chorób.   –  Ta  metoda 

wspomaga leczenie raka, prze-

dłużając okres życia. Pomaga w 
leczeniu   chorób  cywilizacyj-
nych, bezpłodności, impotencji, 
depresji,  krótkowzroczności, 
zaburzeń  ruchu  i  szumu  w 
uszach.  Pomaga też rzucić pale-
nie, ma skuteczne działanie w 
leczeniu alergii, braku pokarmu 

u karmiących, nietrzymania mo-
czu. Leczymy też choroby loko-
mocyjne, nadmierne pocenie się 
– wylicza dr Nguyen Van Tuy-

en. 

      Metoda pomaga również w 
odzyskiwaniu  aktywności  fi-
zycznej i psychicznej po uszko-

dzeniach mózgu oraz w leczeniu 
Zespołu  Downa  i  autyzmu  u 
dzieci. Lekarze kliniki mają też 
sukcesy w przypadkach leczenia 

głuchoty i utraty słuchu. Oprócz 
metody  Katgut-Implantacja 

w  filii  instytutu dr  Le Thuy 

Oanh stosowana jest także tra-
dycyjna akupunktura, akupresu-

ra i masaż leczniczy.   
 

Jolanta Czudak 

 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com  

 

      Kierunki informatyczne cie-

szyły się w tym roku najwięk-
szym  zainteresowaniem  wśród 
kandydatów na studia pierwsze-
go stopnia na Politechnice Kra-

kowskiej  i  AGH w pierwszej 

turze rekrutacji prowadzonej na 

tych uczelniach. O jedno miej-

sce  na  informatyce  walczyło 
ponad  11  osób.  Chętnych  do 
studiowania  tego  kierunku  na 

Wydziale Informatyki i Teleko-

munikacji  było  ponad  1200 
osób. 
      Rzeczniczka prasowa Poli-

techniki Krakowskiej Małgorza-

ta Syrda-Śliwa poinformowała, 
że jeśli chodzi o zainteresowanie 
kandydatów wyrażone liczbą 
osób na miejsce, to w czołówce 
były także: informatyka stoso-
wana na Wydziale Mechanicz-

nym (9,2 kandydata na miejsce), 

odnawialne źródła energii i in-
frastruktura komunalna na Wy-

dziale Inżynierii Środowiska i 
Energetyki (8,6), automatyka i 

robotyka na Wydziale Mecha-

nicznym (4,8), informatyka w 

inżynierii komputerowej na Wy-
dziale Inżynierii Elektrycznej i 
Komputerowej (4,5), inżynieria 
medyczna (WM, 4,06), geoin-

formatyka (nowość na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Energe-
tyki 3,7), architektura na Wy-

dziale Architektury (3,2), gospo-

darka przestrzenna (kierunek 

międzywydziałowy, 2,9), mate-
matyka stosowana (nowość na 
WIiT, 2,7). 

      Podczas pierwszej tury elek-

tronicznej rekrutacji Politechni-

ka Krakowska przyjęła  ponad 9 

tys. podań o przyjęcie na kieru-
nek podstawowy na studiach 

stacjonarnych pierwszego stop-

nia – o ponad 1100 więcej, niż 
przed rokiem. W tym roku w 

ofercie Politechniki Krakow-

 

Kierunki informatyczne najpopularniejsze 

w rekrutacji 

na Politechnikę Krakowską i AGH 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Naukowcy z Uniwersytetu 

Waszyngtońskiego w St. Louis 
od kilku lat prowadzą badania 
nad możliwością wykorzysta-

nia szarańczy w roli saperów 
wykrywających obecność ma-
teriałów wybuchowych, infor-
muje dzienniknaukowy.pl. Fi-

nansuje  je  amerykańska  ar-
mia. Niedawno dokonano ko-

lejnego przełomu, który daje 
nadzieję, że projekt się powie-

Ciąg dalszy ze s.1 

Szarańczę można wykorzystać 

do detekcji materiałów wybuchowych 

skiej jest 3301 miejsc na tym 

kierunku studiów. Średnio o 
jedno miejsce aplikowało 2,74 
kandydata. 

      Pierwsza tura rekrutacji w 

całości odbywała się zdalnie. 
Kandydaci zakwalifikowani do 

wpisu na listę studentów do 28 
sierpnia mają czas na złożenie 
dokumentów (także odbywa się 
to drogą elektronicznie). Osta-
teczne ogłoszenie list przyjętych 
w I turze nastąpi 31 sierpnia. 
Drugi nabór na PK rozpocznie 
się 24 sierpnia i potrwa do 10 
września. 
      Podobnie jest na Akademii 

Górniczo-Hutniczej. Najpopu-

larniejsze były w tym roku kie-
runki informatyczne. Pierwsze 

miejsce przypadło Informatyce 

– to kierunek prowadzony przez 

dwa wydziały: Informatyki, 
Elektroniki i Telekomunikacji 

oraz Elektrotechniki, Automaty-

ki, Informatyki i Inżynierii Bio-
medycznej. O przyjęcie na ten 
kierunek starało się prawie 1300 
osób. 
      Kolejne pod względem po-
pularności były Informatyka i 
Systemy Inteligentne (Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, 1027 kandydatów), a 
także Informatyka Stosowana 
(Wydział Fizyki i Informatyki 
Stosowanej, 757 chętnych). 
      „Łącznie na te trzy kierunki 
mieliśmy w tym roku ponad 3 
tys. podań” – powiedziała PAP 
Natalia Bujak z biura prasowe-

go AGH. Jeśli chodzi o kierunki 
z największą liczbą kandydatów 
na jedno miejsce, to w czołówce 
są: Informatyka i Systemy Inte-
ligentne, gdzie o jedno miejsce 

walczy ponad 11 chętnych, Cy-
berbezpieczeństwo (WIEiT, 
ponad 8 kandydatów na miej-
sce), Nowoczesne Technologie 

w Kryminalistyce(WIEiT, Wy-

dział Humanistyczny, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki ponad 7 chętnych) i Infor-
matyka Stosowana (ponad 6 

osób na miejsce). (PAP) 
 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 
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dzie. Kolejne badania wskazu-

ją, że szarańcza może zostać 
wykorzystana do detekcji ma-

teriałów wybuchowych.  
      Naukowcy potwierdzili  w 

eksperymentach,  że  można 
sterować owadem. Co więcej, 
może  nawet  odczytać  z  ich 
mózgów, na jaki rodzaj mate-
riału  wybuchowego  natknął 
się owad. 
Szarańcza w roli saperów 
      Jak  zmusić  szarańczę  do 
wykrywania materiałów wybu-
chowych?  Naukowcy  wszcze-

piają w mózg owadów elektro-
dy, które wykrywają ich aktyw-
ność.  Małe  urządzenia  na 
grzbietach owadów rejestrują te 
zmiany i wysyłają je do opera-
tora. System „sterowania” owa-
dem polega  na  wytatuowaniu 

skrzydeł jedwabiem, który prze-
twarza światło na ciepło. Dzięki 
użyciu lasera montowanego we 
wspomnianym wcześniej  urzą-

dzeniu, można ręcznie sterować 
lotem owada. 

      Wyniki nowych badań opu-
blikowano  w  czasopiśmie 
„Biosensors and Bioelectronics: 
X”. Naukowcy wykazali w nich, 
że są w stanie „odczytać” sys-
tem  węchowy  szarańczy,  aby 
zarówno wykryć, jak i rozróżnić 
materiały wybuchowe. Badacze 
dopracowali biorobotyczny sys-

tem detekcji zapachu wyczuwa-

nego przez owada. 

      Nie wiedzieliśmy, czy owa-
dy będą w stanie wyczuć mate-
riały wybuchowe, ponieważ nie 
mają  one  żadnego  znaczenia 
ekologicznego – mówi Barani 

Raman, profesor inżynierii bio-
medycznej,  główny autor pro-
jektu.  Jednak  po  ekspozycji 

owadów na różne rodzaje mate-
riałów  wybuchowych,  jak  na 
przykład  TNT,  DNT,  RDX, 
PETN czy azotanu amonu, nau-

kowcy odkryli specyficzne wzo-

ry w układzie węchowym sza-
rańczy. –  Ku naszemu zasko-

czeniu,wyraźnie widać było, że 
neurony inaczej  reagowały na 
TNT i DNT, jak również na in-
ne wybuchowe opary – przeko-

nuje Raman. 

Wyrafinowane podejście 
      Jednak czy szarańcza może 
wykryć  kierunek,  z  którego 
emanuje zapach materiałów wy-
buchowych? – Kiedy jesteś bli-
sko kawiarni, zapach kawy jest 

silniejszy, a kiedy jesteś dalej, 
czuć go mniej. Przed takim pro-
blemem stanęliśmy – mówi Ra-
man. 

      Aby to sprawdzić zbadano 
reakcje  zachodzące  w  mózgu 
owada na różne stężenia opa-
rów. Szarańczę umieszczono w 

malutkim pojeździe i dosłownie 
wożono  po  pudle,  w  którym 
stężenia oparów były zróżnico-
wane.  W  tym  czasie  badano 

także aktywność mózgu owada. 
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Okazało się że sygnały z mózgu 
odzwierciedlały różnice w stęże-
niu oparów. 
      Następnym  krokiem  była 
optymalizacja  systemu  przeka-

zywania aktywności mózgowej 
szarańczy.  Zespół  pod kierun-
kiem Ramana, w skład którego 
wchodzili Shantanu Chakrabart-

ty, prof. Clifford W. Murphy i 

prof. Srikanth Singamaneni, w 

celu utrzymania stabilności sza-
rańczy oraz dokładnego rejestro-
wania  aktywności  neuronowej, 
opracował nową procedurę chi-
rurgiczną polegającą na moco-
waniu elektrod, które nie utrud-

niają ruchu szarańczy. Po zało-
żeniu nowego oprzyrządowania, 
aktywność neuronalna szarańczy 
wystawionej na działanie zapa-
chu  materiałów  wybuchowych 
została zarejestrowana w ciągu 
500 milisekund, tworząc charak-
terystyczny dla danego zapachu 

wzór. 
      Teraz  możemy  wszczepić 
elektrody szarańczy i przetrans-
portować  ją  do  środowiska  – 

przekonuje  Raman.  Jego  zda-

niem pewnego  dnia  szarańczę 
będzie  można  wykorzystać  do 
detekcji  materiałów  wybucho-
wych.  –  Pomysł  nie  jest  tak 

dziwny, jak mogłoby się wyda-
wać – podkreśla Raman. 
      To nie różni się tak bardzo 
od dawnych czasów, kiedy gór-
nicy używali kanarków. Nawet 
obecnie ludzie używają świń do 
znajdowania trufli. To podobne 

podejście, jest tylko trochę bar-
dziej wyrafinowane – przekonu-

je. 

      Źródło: Washington Univer-
sity in St. Louis, fot. Raman Lab 
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      Sprzedaż  detaliczna  stop-
niowo się odbudowuje, wraca-
jąc na ścieżkę wzrostu. Skala 
powrotu do zakupów w lipcu 
była znacznie powyżej oczeki-
wań. Pozytywną informacją są 

wyniki w grupie „pojazdy sa-
mochodowe,  motocykle,  czę-
ści” . W sierpniu spodziewamy 
się utrzymania trendu i wzro-
stu  sprzedaży  detalicznej  na 
podobnym poziomie  co w lip-

cu – komentuje Ministerstwo 

Rozwoju. 

      Według danych GUS, sprze-
daż  detaliczna  (w cenach  sta-
łych) w lipcu 2020 r. zwiększyła 
się o 3,0 proc. w porównaniu z 
analogicznym miesiącem ubie-
głego roku. Wobec poziomu z 
czerwca  br.  była  jednocześnie 
wyższa o 6,5 proc. Wyniki ko-

 

Sprzedaż detaliczna w lipcu 
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lejny miesiąc wskazują na dalszą 
stopniową odbudowę sprzedaży 
i pierwszy od początku pandemii 
wzrost. W okresie styczeń-lipiec 

spadek  sprzedaży  wyniósł  3,9 
proc. w ujęciu rocznym. 
      Największy wzrost sprzeda-
ży  detalicznej  (w  cenach  sta-
łych) zaobserwowano w przed-
siębiorstwach  sprzedających 
„meble, rtv, agd” (o 15,8 proc.). 
Sprzedaż wzrosła także w gru-
pach:  „tekstylia,  odzież,  obu-
wie” (o 5,3 proc.); „prasa, książ-
ki, pozostała sprzedaż w wyspe-
cjalizowanych sklepach” (o 2,3 
proc.) oraz „pojazdy samocho-
dowe, motocykle, części” (o 0,7 
proc.). Natomiast spadek wyka-

zały jednostki  handlujące pali-

wami stałymi, ciekłymi i gazo-
wymi (o  

      2,8 proc.), żywnością, napo-
jami alkoholowymi i wyrobami 

tytoniowymi (o 1,0 proc.), jak 

również podmioty zaklasyfiko-
wane do grupy „pozostałe” (o 
1,4 proc.). Sprzedaż farmaceuty-
ków, kosmetyków, sprzętu orto-
pedycznego  utrzymała  się  na 
niezmienionym poziomie. 

      Zwiększeniu  aktywności  w 
sprzedaży stacjonarnej towarzy-
szył spadek sprzedaży detalicz-
nej przez Internet. W porówna-
niu  z  poprzednim  miesiącem, 
wartości  sprzedaży  detalicznej 
przez Internet  w cenach bieżą-
cych spadła o 10,3 proc. Udział 
tej sprzedaży spadł z 7,7 proc. w 

czerwcu br. do 6,5 proc. w lipcu 

br.  Spadek  udziału  sprzedaży 
przez  Internet  wykazały  m.in. 
przedsiębiorstwa zaklasyfikowa-
ne do grupy „prasa, książki, po-
została sprzedaż w wyspecjali-
zowanych  skle-

pach” (odpowiednio z 21,8 proc. 
do 19,4 proc.), a także podmioty 
z  grup „tekstylia, odzież, obu-
wie”  (z  19,5  proc.   do  16,8 

proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 
14,1 proc.  do 11,1 proc.).  
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      Minister  klimatu  Michał 
Kurtyka powołał 19 sierpnia 
nowych  członków  Zarządu 
Narodowego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 20 sierpnia sta-

nowisko  prezesa  zarządu 
NFOŚiGW objął prof. Maciej 
Chorowski, a 10 września do 
zarządu  NFOŚiGW  dołączy 
Paweł Mirowski. 
      „Narodowy Fundusz Ochro-
ny  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej pełni istotną rolę w fi-
nansowaniu  proekologicznych 

inwestycji w Polsce. W najbliż-
szym czasie  jego  rola  będzie 
szczególna ze względu na wy-
zwania, jakie czekają nas z za-
programowaniem  środków  na 
Fundusz Odbudowy i Fundusz 

Sprawiedliwej  Transformacji. 

Dlatego cieszy mnie fakt, że w 

skład zarządu NFOŚiGW powo-
łane zostały osoby z tak dużą 
wiedzą i doświadczeniem, które 
będą nieocenione w tym proce-
sie” – podkreśla minister klima-
tu Michał Kurtyka. 
Maciej Chorowski, prezes za-

rządu NFOŚiGW 
      Jest profesorem nauk tech-

nicznych. W latach 2016-2019 

był dyrektorem w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju. W 
1998 r. rozpoczął pracę na Poli-
technice  Wrocławskiej,  gdzie 
zajmował  stanowiska  kolejno 
adiunkta, prodziekana i dzieka-

na  Wydziału  Mechaniczno-

Energetycznego,  następnie  dy-
rektora Instytutu Inżynierii Lot-
niczej,  Procesowej  i  Maszyn 

Energetycznych,  a  od 2014 r. 

kierownika  Katedry  Inżynierii 
Kriogenicznej, Lotniczej i Pro-

cesowej. 

Odbywał  też  krótkoterminowe 
staże naukowe i pobyty: MMR 
Inc (Mountain View,CA,USA), 

Stanford University (Palo Alto, 

CA, USA), National University 

of Singapore (Singapur), Leeds 

University  (Wielka  Brytania), 

InterUniversity  Accelerator 

Center (New Delhi, Indie), IT-

ER  International  Organization 

(Cadarache,  Francja)  i  CERN 

(Genewa, Szwajcaria). 

Paweł Mirowski, zastępca pre-
zesa zarządu NFOŚiGW 

      Absolwent  ochrony  środo-
wiska na Akademii Rolniczej w 

Szczecinie.  Ukończył  również 
podyplomowe  studia  z  zarzą-
dzania biznesem w Zachodnio-

pomorskiej Szkole Biznesu oraz 

zarządzanie gospodarką odpada-
mi w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. 

 

MK: Nowi członkowie 

zarządu NFOŚiGW 
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      Doświadczenie  zawodowe 
zdobywał  m.in.  w  Energetyce 
Szczecińskiej  S.A oraz Zakła-
dach Chemicznych Police S.A. 

Pełnił również funkcję Dyrekto-
ra Centrum Infrastruktury Gru-

py Azoty  Zakłady Chemiczne 

Police S.A. Następnie członek 
zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie, 

w 2017-2018 r. na stanowisku 

zastępcy  prezesa,  a  w  latach 

2018-2020 r.  prezesa  zarządu. 
(PAP) 
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      Chmary komarów to  nie 
plaga, ale normalny cykl zwią-
zany z wilgotnym początkiem 
lata. Komary w naszym klima-

cie w zasadzie nie przenoszą 
chorób, nie zarażą nas koro-
nawirusem, a jedynie uprzy-

krzają  życie.  Uodparniają 
się  jednak na środki chemicz-
ne, podobnie jak bakterie na 

antybiotyki.  Najlepszą strate-
gią walki z komarzycami jest 
choćby  umożliwienie  żabom 
dostępu do oczek wodnych – 

wylicza zoolog prof. Piotr Try-

janowski. 
      Prof. Tryjanowski przyznaje, 

że w tym roku komarów rzeczy-
wiście jest więcej, niż w latach 

ubiegłych, a ma to związek z 
wilgotnym początkiem lata. Jed-
nak wyklucza ich plagę. „Trwa 
wyścig zbrojeń pomiędzy nami, 
a pasożytem, jakim niewątpliwie 
są komary. My opracowujemy 
repelenty, a komary uodparniają 
się na nie, podobnie jak bakterie 
na antybiotyki. Nie ma jednak 

czego się obawiać. Nie ma żad-
nych dowodów na to, żeby ko-
mary  mogły  przenosić  wirusy 
takie jak SARS-CoV-2, w na-

szym klimacie komar w ogóle 
nie przenosi poważnych chorób” 
– uspokaja naukowiec. 

      Komarów najwięcej  jest  w 
lipcu, z ich zwiększoną aktyw-
nością  należy  liczyć  się  do 
sierpnia.  „Nauka dała nam do 

dyspozycji  wszelkie  repelenty, 

czyli środki ochrony przed ko-
marami. Możemy stosować też 
naturalne  olejki  eteryczne  po-

chodzące z mięty czy lawendy. 
Trudno  jednak  oczekiwać  od 
nauki sposobu na całkowite po-
zbycie się komarów ze środowi-
ska. Aby zmniejszyć populacje 
komarów, powinniśmy dbać o 
to, aby miały one swoich natu-
ralnych wrogów w naturze” – 

tłumaczy zoolog. 
      Ich  latającymi  wrogami  są 
głównie  jerzyki.  W  połowie 
sierpnia jerzyki zbierają się do 
odlotu, szukać owadów, których 
w Europie do wiosny będzie im 
brakowało. Jeden jerzyk, jaskół-
ka, a wśród ssaków otoczony złą 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Komary nie przenoszą 

koronawirusa 
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sławą nietoperz, w ciągu zaled-
wie jednego dnia zjada kilka-

dziesiąt tysięcy owadów, głów-
nie  komarów,  meszek  czy 
much. 

      Na Uniwersytecie Przyrod-

niczym w Poznaniu, gdzie prof. 

Tryjanowski kieruje Instytutem 

Zoologii, prowadzone są ekspe-
rymenty,  mające  określić  rolę 
płazów w zwalczaniu komarów 
w miastach. Naukowcy wykaza-

li, że najskuteczniejsi w regulo-
waniu populacji komarów są ich 
naturalni  wrogowie:  płazy  – 

czyli  żaby,  traszki  i  ropuchy, 
wśród  ssaków  –  nietoperze  i 

oczywiście  ptaki:  głównie  ja-
skółki i jerzyki. Przeceniona jest 
natomiast rola ryb, którymi za-
pełnia  się  zbiorniki  wodne  w 
celu zwalczania komarów. 
      Przypomina,  że komary to 
nie  tylko gryzące nas  dorosłe 
komarzyce. Larwy rozwijają się 
wiosną  i  wczesnym  latem  w 
małych płytkich zbiornikach, a 

nawet w porzuconych oponach 

lub  fragmentach  wyrzuconych 

plastikowych  tworzyw,  które 
wypełniają się wodą. Aby ogra-
niczyć rozwój komarów może-
my – zgodnie z radą naukowca 
– przestać śmiecić oraz zadbać 
o obecność w przyrodzie żab i 
ropuch. 

      „W  przydomowych  ogro-
dach mamy oczka wodne, ale 

wpuszczanie  tam jedynie  zło-
tych karasi jest błędem. Same 
ryby nie poradzą sobie z larwa-
mi  komarów lepiej,  niż  pora-
dziłby sobie z nimi płazy. Nie-
stety te ryby, które pływają w 
oczkach  wodnych,  redukują 
liczbę płazów w okolicy, zjada-
jąc również ich larwy. Dodatko-
wo ludzie pozbywają się żab i 
ropuch  z  okolicy  swoich  do-

mów” – mówi prof. Tryjanow-
ski. Profesor zachęca do takiego 
tworzenia  oczek wodnych,  by 

były atrakcyjne dla płazów. 

      Wiele miast stosuje zarybia-

nie  jako  podstawę  ekologicz-
nych strategii walki z komara-

mi. Zdaniem naukowców, głów-
nie herpetologów, czyli znaw-
ców płazów, to duży problem. 
Dlatego badacze z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu od 

trzech lat sprawdzają, ile larw i 
postaci dorosłych (imago) owa-
dów potrafią zjeść żaby i ropu-
chy.  „Eksperymenty  komaro-
we” prowadzone są w specjalnie 
założonych  zbiornikach  wod-
nych na terenie uczelni. 

      Zdaniem  profesora,  warto 

sprzymierzyć się z płazami w 
„odwiecznej walce” z komara-
mi. A tym samym zaufać natu-
ralnym mechanizmom. 
 

      PAP – Nauka w Polsce, 

Karolina Duszczyk 
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      Według wstępnych danych 
GUS, w lipcu br. produkcja 

sprzedana przemysłu wzrosła 
o 1,1 proc. w stosunku do lipca 

ub.r. Natomiast w porównaniu 
z czerwcem br. wzrosła o 3,4 
proc.. Lipcowe dane pokazują, 
że kontynuowana jest popra-
wa w sektorze przemysłowym. 
Tempo  wzrostu  produkcji 

przemysłowej  w  lipcu  było 
ponad  2-kronie  wyższe  niż 
przed miesiącem (0,5 proc. r/
r). Pozwala to z optymizmem 

patrzeć  na  kolejne  miesiące. 

W  sierpniu  oczekujemy,  że 
wzrost produkcji przekroczy 3 

proc  r/r,  głównie  w  wyniku 
poprawy sytuacji w produkcji 

żywności i samochodów – ko-

mentuje Ministerstwo Rozwo-

ju. 
      Po wyeliminowaniu wpływu 
czynników o charakterze sezo-
nowym, w lipcu br. produkcja 

sprzedana przemysłu była wyż-
sza o 0,2 proc. w stosunku do 

poziomu sprzed roku.  W ujęciu 
narastającym w okresie styczeń-

lipiec br. produkcja ukształtowa-

ła się na poziomie o 5,2 proc. 
niższym (r/r). 
      Wzrost produkcji sprzedanej 

(w cenach stałych) odnotowano 
w 20 działach przemysłu. Naj-
większe wzrosty dotyczyły pro-
dukcji mebli (o 24,2 proc.) kom-

puterów, wyrobów elektronicz-
nych  i  optycznych  (o  15,3 

proc.), wyrobów z drewna, kor-
ka,  słomy  i  wikliny  (o  14,8 
proc.),  urządzeń  elektrycznych 
(o 7,1 proc.), wyrobów z gumy i 
tworzyw  sztucznych  (o  4,5 

proc.), chemikaliów i wyrobów 
chemicznych (o 4,1proc.). 

 

Dane GUS 

w ocenie resortu 
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      Z  kolei  spadki  produkcji 

notowano w 14 działach, m.in. 
w wydobywaniu węgla kamien-
nego  i  brunatnego  (o  18,4 

proc.), w produkcji koksu i pro-

duktów rafinacji ropy naftowej 
(o 15 proc.), maszyn i urządzeń 
(o  13,3  proc.),  metali  (o  9,7 

proc.), wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemeta-

licznych (o 2,8 proc.) oraz wy-

robów z metali (o 2 proc.). 
      W lipcu br. ceny produkcji 

sprzedanej przemysłu spadły w 
porównaniu  z  analogicznym 
miesiącem poprzedniego roku o 
0,6 proc., natomiast w stosunku 

do czerwca br.  wzrosły o 0,3 
proc.. Natomiast ceny produkcji 

budowlano-montażowej wzrosły 

o 2,5 proc. r/r, a w porównaniu z 
czerwcem 2020 r. o 0,2 proc. 

(MR) 
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      Wartość Barometru Ryn-
ku Consumer Finance (BRCF) 

III kwartale 2020 r. uległa nie-
znacznej poprawie, po spadku 

w  I  półroczu  o  prawie  26 
punktów procentowych – wy-

nika z najnowszego badania 

Związku Przedsiębiorstw  Fi-
nansowych i Instytutu Rozwo-

ju Gospodarczego SGH. Na-

dal jednak pesymistyczne oce-

niamy jednak stan gospodar-

ki,  a  nastroje są gorsze niż 
przed kryzysem. 
      Lepsze wskazania Barome-

tru wynikają między innymi z 
poprawy ocen otoczenia makro-

ekonomicznego i własnej sytua-

cji  finansowej  gospodarstwa 

domowego.  Po  gwałtownym 
spadku w poprzednim kwartale, 

teraz oczekiwania co do przy-

szłej sytuacji w gospodarce ule-
gły poprawie. Mniej też boimy 
się bezrobocia i bardziej pozy-
tywnie oceniamy własną sytua-
cję  finansową  w  przyszłości. 
Należy  jednak  podkreślić,  że 
nastroje  są  nadal  gorsze  niż 
przed kryzysem. 

      Poprawa wyników Barome-
tru to również efekt odreagowa-
nia  skrajnie  pesymistycznych 
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ocen z poprzedniego kwartału, 
kiedy  odczuliśmy  największą 
skalę  obostrzeń.  Wpływ  na 
kształtowanie  się  BRCF  mają 
także  informacje  medialne,  że 
gospodarka  w przyszłym roku 
relatywnie  mocno  „odbije”. 
To jednak są jedynie prognozy, 
które  są  obarczone  ryzykiem 
rozczarowania.  Oceny  co  do 

bieżącego stanu gospodarki nie-
stety nie uległy poprawie, pozo-
stały na bardzo niskich pozio-
mach sprzed kwartału. Łącznie 
składowa  związana  z  otocze-
niem  makroekonomicznym 

wpłynęła pozytywnie na wzrost 
BRCF w zakresie około 9 p.p. 

      Gospodarstwa  domowe 

mniej  pesymistycznie patrzą w 
przyszłość, jednak oceny obec-
nego stanu gospodarki pozostały 
na  bardzo  niskim  poziomie 

sprzed kwartału. Obserwowane 
obecnie  wzrosty  w  niektórych 
twardych danych statystycznych 

nie przekładają się na odczucia 
konsumentów. Ale mamy nadzie-

ję na odbicie – wyjaśnia dr Sła-
womir  Dudek  z  IRG  SGH, 

współautor badań. 
      Prawdopodobieństwo  doko-
nania  poważnych  wydatków 
finansowanych kredytem zwięk-
szyło się we wszystkich bada-
nych grupach. Największa zmia-
na miała miejsce w przypadku 

wydatków na dobra trwa-
łego użytku oraz wydatki 
remontowe, nieco mniej-

szą zanotowano dla wy-
datków na zakup miesz-
kania i  samochodu. Jed-

nak wzrost w III kwartale 

br.  nie  skompensował 
spadków  w  I  półroczu. 
Jeśli chodzi o skłonność 
do skorzystania z kredytu 

w finansowaniu w/w wy-

datków,  utrzymują  się 
generalnie  tendencje 

spadkowe.  Jedynie  w 

przypadku wydatków re-
montowych  zanotowano 

lekką poprawę. 
      Wraz z pogorszeniem 

sytuacji  finansowej  oraz 

zaostrzeniem  warunków 
kredytu rośnie skala wy-
kluczenia,  co  ujemnie 

wpływa na popyt na kre-
dyt  konsumencki.  Nega-

tywnie na wartość baro-
metru wpłynęła składowa 
mierząca bieżące wyklu-
czenie z rynku consumer 

finance (ok.  7 p.p.). 

      Obecna poprawa ba-

rometru  jest  niewielka  i 

jest  to  raczej  efekt 

„odreagowania”  silnie 
pesymistycznych  nastro-

jów w okresie kulminacji walki z 
pandemią, a nie trwałe przeła-
manie,  bazujące  na  twardych 
fundamentach. Nastroje są na-
dal pesymistyczne. Sytuacja na 

rynku consumer finance jednak 

pozostanie pod wpływem pesy-
mistycznych nastrojów i w za-
kresie kredytu konsumpcyjnego 

trendy  pozostaną raczej  nega-
tywne – ocenia dr Mirosław A. 
Bieszki,  doradca  ekonomiczny 

Związku Przedsiębiorstw Finan-
sowych. (ZPF) 
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      Podatek plastikowy, cyfro-

wy i węglowy oraz rozszerze-
nie systemu ETS są niezgodne 
z wymogami Parlamentu Eu-

ropejskiego,  uważa  Związek 
Przedsiębiorców i  Pracodaw-
ców. Proponowane przez Unię 
Europejską daniny prowadzą 
do  głębszej  harmonizacji  fi-
skalnej, a tym samym ujedno-

licania  warunków prowadze-
nia biznesu w UE. Z perspek-

tywy Polski nowe podatki sta-

nowią  zagrożenie  niepropor-
cjonalnie dużego ciężaru dla 
gospodarki  oraz  większego 
uzależnienia od finansowania 
z unijnego budżetu. 
      Nie  ulega  wątpliwości,  że 
pandemia Covid-19 i wynikają-
ce z niej wyzwania dla UE wy-

magają  podjęcia  nadzwyczaj-
nych środków. Propozycję stwo-
rzenia  funduszu  Next  Genera-

tion EU obok tradycyjnego unij-

nego budżetu należy zatem trak-
tować jako szansę dla odbudowy 
gospodarek  państw  członkow-
skich. Niemniej, utworzone na 

poczet  spłacenia  funduszu po-
datki  pociągną za sobą skutki 
wykraczające daleko poza koro-
nakryzys. 

      Konkluzje  z  ostatniego 

szczytu  Rady  Europejskiej  w 

zakresie  podatków  są  bardzo 
niebezpieczne dla Polski i mogą 
spowodować, że będziemy trwa-
le biedni w relacji do zachodniej 

Europy. Polska ma niewiele na-

rzędzi, żeby konkurować z Za-
chodem.  Ład  prawno-

instytucjonalny  jest  jednym  z 

nich.  Harmonizacja  prawa po-

zbawia nas tego atutu – mówi 
Cezary  Kaźmierczak,  prezes 

ZPP. 

W  najnowszym  raporcie  ZPP 

analizuje proponowane europej-

skie podatki w oparciu o kryte-

ria ustanowione przez Parlament 

Europejski. W rezultacie identy-

fikuje  szereg  zagrożeń  oraz 
trend pogłębiającej się integracji 
fiskalnej, który jest wyjątkowo 
groźny z perspektywy Polski. 
      Zawetowanie  porozumienia 

przez Parlament Europejski wy-

daje się  możliwe.  W interesie 
Polski i polskiego biznesu leży 
porozumienie pomiędzy Radą a 
Parlamentem, oraz jak najlepsze 

dopracowanie  mechanizmów, 
które ograniczałyby negatywny 
wpływ  nowych  podatków  na 
rozwój polskiej gospodarki przy 
jednoczesnych działaniach ma-
jących na celu odbudowę euro-
pejskiej gospodarki po pandemii 

– zaznacza Kamila Sotomska, 

Analityk Departamentu Prawa i 

Legislacji ZPP. 

      ZPP w raporcie wskazuje, że 
podatek  plastikowy,  cyfrowy, 

węglowy oraz rozszerzenie sys-
temu  ETS  mogą  nie  spełnić 
przesłanek  ekonomicznych, 
sprawiedliwości  oraz  technicz-
nych i administracyjnych, okre-

ślonych przez Parlament Euro-
pejski. 

Przesłanki ekonomiczne 
      Proponowane  przez  Radę 
podatki nie są zgodne z zawartą 
w  tym  kryterium  zasadą  po-
wszechności  opodatkowania.  – 

ZPP konsekwentnie sprzeciwia 

się wprowadzaniu jakichkolwiek 
danin  o  charakterze  sektoro-

wym. Jedną z kluczowych cech 
systemu podatkowego powinna 

być powszechność, podczas gdy 
nakładanie dodatkowych obcią-
żeń na arbitralnie wybrane bran-
że gospodarki  jest  niemożliwe 
do zaakceptowania – mówi Ce-
zary Kaźmierczak. 
      Kamila Sotomska dodaje:  – 

ZPP popiera działania mające na 
celu transformację w kierunku 
gospodarki  o obiegu zamknię-
tym, natomiast, wydaje się, że 
instrumenty  podatkowe  nie  są 
właściwe  dla  rozwiązywania 
tego typu problemów . 

Przesłanka sprawiedliwości 
      Zgodnie z tą przesłanką na-
leży unikać sytuacji, gdzie więk-
szy  ciężar  spoczywa  na  pań-
stwach członkowskich znajdują-
cych się w gorszej sytuacji. Mi-
mo iż podatek plastikowy prze-
widuje rabat dla państw człon-
kowskich, których systemy re-
cyklingu są na wczesnym etapie 
rozwoju, ZPP uważa, że danina 
nieproporcjonalnie  obciąży 
biedniejsze państwa UE. 
      Polska zostanie piątym naj-
większym  płatnikiem  podatku 
odprowadzając do unijnego bu-
dżetu 429 mln euro. Skutki no-
wej regulacji mogą być szcze-
gólnie dotkliwe dla samorządów 
czy  

operatorów spalarni odpadów i 
składowisk. Dla porównania, do 
kosztu  zagospodarowania  tony 

odpadów  w  instalacjach  ter-
micznego przekształcenia wyno-
szącego obecnie od 300 do 700 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Nowe unijne podatki 

zagrażają rozwojowi Polski 
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zł, trzeba będzie doliczyć 3.500 
zł podatku. 
      Jak zaznacza ZPP w rapor-

cie „wprowadzenie podatku cy-
frowego negatywnie odbije się 
na kondycji polskiej gospodarki, 

a co za tym idzie grozi niespeł-
nieniem przesłanki  sprawiedli-
wości między państwami człon-
kowskimi. Dynamiczny rozwój 
branży  cyfrowej  pokazuje  jej 
rosnący udział w tworzeniu pol-
skiego PKB – w 2014 wyniósł 3 
proc., w 2016 ok. 6,2 proc., a w 

2025 może wynieść już 12 proc. 
Dodatkowo,  znacząco  wzrósł 
udział zakładanych firm cyfro-
wym – z 3 proc. w 2015 do 20 

proc. w 2019, a Polska utrzymu-

je się na czwartym miejscu po-
śród państw członkowskich UE 
pod względem liczby absolwen-
tów  studiów  informatycznych. 
Nie ulega więc wątpliwości, że 
w  naszym  interesie  pozostaje 

stworzenie i utrzymane dogod-

nych  warunków  dla  rozwoju 
branży cyfrowej.” 

Przesłanki techniczne i admi-
nistracyjne 

      To  kryterium  oznacza,  że 
koszty  wprowadzenia  podatku 

muszą być niewielkie w porów-
naniu z wynikającymi z niego 
zyskami.  Daniny proponowane 

przez Radę nie spełnią jednak 
tego warunku ponieważ pocią-
gają za sobą negatywne skutki – 

praktyczne, prawne i polityczne. 

      Kwota podatku węglowego 
ma być ustalana w oparciu o 
ilość dwutlenku węgla wyemito-
wanego przy produkcji danego 

dobra. Ustalenie zawartości wę-
gla  nastręcza  szereg praktycz-
nych i prawnych problemów – 

m.in.  zmusiłoby  przedsiębior-
stwa do ujawnienia szczegółów 
dotyczących ich łańcuchów do-
staw,  czyli  tajemnic  handlo-

wych. 

      W kwestii podatku cyfrowe-

go również napotkamy poważne 
problemy.  Zdaniem  OECD, 

stworzenie podziału na gospo-
darkę cyfrową oraz tradycyjną 
byłoby prawie niemożliwe i wy-
magałoby postawienia arbitral-
nych granic. Biorąc pod uwagę 
pułap dochodowy ustawiony na 
poziomie 750 mln EUR, poda-

tek cyfrowy będzie de facto po-
datkiem od firm amerykańskich. 
Jako że Ameryka sprzeciwia się 
propozycjom  jakiegokolwiek 

państwa by regulacyjnie sektor 
cyfrowy, takie unilateralne dzia-

łanie doprowadzi do napięć po-
litycznych i osłabienia się pozy-
cji UE względem partnerów z 
innych części świata. 
      Jako Związek Przedsiębior-
ców i Pracodawców rekomendu-
jemy działania, które będą mity-
gować negatywne skutki propo-
nowanych podatków. Dla Polski 
kluczowa powinna być zdolność 
do konkurowania z innymi pań-
stwami  otoczeniem  instytucjo-

nalnym dla  przedsiębiorczości. 
W tej chwili nie wykorzystuje-

my jej wystarczająco, ale zwrot 
w kierunku „federalizmu fiskal-
nego” praktycznie nas jej pozba-
wi –  konkluduje Cezary Kaź-
mierczak. 
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      Partnerska współpraca 
między podmiotami admini-
stracji publicznej, środowi-
skiem naukowym i przedsię-
biorcami w rozwoju metod i 

cyfryzacji budowlanego proce-

su inwestycyjnego, jest jednym 

z kluczowych zadań działają-
cego od dwóch lat Stowarzy-
szenie buildingSMART Polska 

(bSP). Jest to krajowy oddział 
międzynarodowej organizacji 
non-profit, która tworzy 
otwarte standardy komunika-

cji i wymiany danych open 

BIM oraz zajmuje się certyfi-
kacją oprogramowania w bu-
downictwie. Stowarzyszenie 

upowszechnia te metody na 

krajowym rynku  i czuwa nad 

poprawną harmonizacją mię-
dzynarodową polskich rozwią-
zań w tym zakresie. 
      Open BIM gwarantuje utrzy-

manie pluralizmu na rynku 

oprogramowania, a co za tym 

idzie daje przedsiębiorcom moż-
liwość optymalizacji kosztów 
przez wariantowanie rozwiązań 
technologicznych, w tym dostęp 
do narzędzi niskokosztowych. 
      Duży pluralizm na rynku 
oprogramowania jest korzystny 

dla polskich firm softwarowych, 

a także projektantów i wyko-
nawców budowlanych, którzy 
mogą dobierać narzędzia ade-
kwatne do swoich potrzeb – in-

formuje architekt Leszek Wło-
chyński, członek Stowarzysze-
nia buildingSMART Polska. – 

Dzięki temu możliwa jest opty-
malizacja kosztu oprogramowa-

nia, a pewne procesy mogą być 
realizowane za pomocą darmo-
wych narzędzi. Idea organizacji 
buildingSMART, którą sprowa-

dziliśmy do Polski, właśnie na 
tym polega. Możemy przeciw-
działać tzw. zamknięciu techno-
logicznemu, kiedy jakaś duża 
firma wymyśla format zapisu 
pliku i udostępnia tylko tym, 
którzy mają jej oprogramowa-
nie. W ten sposób ogranicza 
przepływ wiedzy inżynierskiej i 
temu się sprzeciwiamy. Nasza 
organizacja zyskuje coraz wię-
cej sojuszników, którzy popiera-
ją tę ideę. 
      Zdaniem Jerzego Rusina, 

prezesa buildingSMART Pol-

ska, rozwój technologii BIM 
oraz myśli związanej z szeroko 
pojętą cyfryzacją budownictwa 
toczy się na wielu frontach: w 
firmach, ośrodkach naukowych, 
w licznych organizacjach. Jak 

twierdzi, zarówno producenci 
oprogramowania, jak i jego 

użytkownicy współtworzą i roz-
wijają oryginalne narzędzia, 
dzięki którym możliwa jest au-
tomatyzacja procesów. Krea-
tywnie korzystając z technolo-
gii, opracowują schematy dzia-
łania dostosowane do konkret-
nych zadań. Zespoły projektowe 
organizują pracę i doskonalą 
przepływ informacji i komuni-
kację pomiędzy uczestnikami 
procesów. Naukowcy i akademi-
cy prowadzą badania i rozwijają 
oryginalne koncepcje wykorzy-

stania technologii w przyszłości. 
W łonie licznych grup o charak-
terze oficjalnym i nieoficjalnym 

toczą się dyskusje i powstają 
ciekawe propozycje inicjatyw, 

rozwiązań, standardów. – Ta 

cała kreatywna energia zderza 
się na forum buildingSMART, 
gdzie zgromadzony potencjał 
znajduje ujście w postaci kon-
kretnych projektów rozwojo-

wych. Siłą organizacji jest 
otwarty charakter, dzięki które-
mu gracze  

konkurujący na co dzień na wy-
magającym rynku AECO, siada-
ją do stołu i wspólnie pracują 
nad koncepcjami stanowiącymi 
nie tylko fundament dla rozwoju 

sektora budowlanego, ale decy-

dującymi o tym, jak poradzimy 
sobie z globalnymi wyzwaniami 

teraźniejszości i przyszłości – 

konkluduje Jerzy Rusin. 

      W środowisku polskich firm 
projektowych i budowlanych 

słychać czasami głosy, że 
„OpenBIM nie jest potrzebny, 
ponieważ wszyscy mają Revi-
ta” (program komputerowy 
amerykańskiej firmy Autodesk). 
To stwierdzenie, wygłaszane 
zazwyczaj przez osoby nie po-

siadające wiedzy i doświadcze-
nia w stosowaniu szeroko poję-
tych technologii BIM, jest z 

gruntu błędne. Jak wiemy, ist-
nieją inne programy, bez któ-
rych realizacja procesu BIM 

możliwa jest tylko w ograniczo-
nym zakresie. Wykorzystanie 

modeli stworzonych w Revicie 

lub jednym z licznych innych 

narzędzi o analogicznych funk-
cjonalnościach (Archicad, Te-
kla, DDS Cad, Vectorworks i 

wiele innych) np. w celu stwo-

rzenia kosztorysu lub harmono-

gramu w narzędziu BIMestiMa-
te krakowskiej firmy DATA-

COMP byłoby niemożliwe bez 
otwartego standardu IFC rozwi-

niętego właśnie przez buil-
dingSMART. 

      Dla zachowania konkuren-

cyjności trzeba korzystać nie 
tylko z takich rozwiązań, które 
„mają wszyscy”, ale również z 
takich, które z punktu widzenia 

 

buildingSMART Polska 

zyskuje kolejnych partnerów do współpracy 
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procesu i biznesu są optymalne. 
Warto też pamiętać, że firma 
Autodesk jest współzałożycie-
lem buildingSMART Internatio-

nal (bSI) i jednym z jej między-
narodowych członków oraz 
istotnym finansowym donatorem 

całej organizacji i jej kluczo-
wych projektów, dodaje Leszek 
Włochyński. 
buildingSMART –  organiza-

cja o dużym potencjale 
      buildingSMART Polska jest 

otwarta i dostępna zarówno dla 
dużych organizacji, jak indywi-
dualnych profesjonalistów i 
mniejszych polskich firm. Przez 

swój prestiż i globalną markę 
przyciąga operujące na polskim 
rynku duże firmy zależne od 
globalnego kapitału, których 
siostrzane spółki lub spółki mat-

ki współtworzą analogiczne or-
ganizacje w swoich krajach, ale 

jej drzwi są otwarte dla wszyst-
kich. 

      buidingSMART jest prze-

strzenią do współpracy i integra-
cji lokalnych inicjatyw, których 
twórcy mają swoje ambicje i są 
przywiązani do zbudowanych 
przez siebie marek, ale których 
zakres oddziaływania pozostaje 
ograniczony. 

      Jest to organizacja o dużym 
potencjale w dziedzinie badań i 
rozwoju, budowania relacji z 

uczelniami i instytucjami. Sku-

pia się na zagadnieniach ekono-
mii współdzielenia. Nie każdą 
firmę stać na własny dział R&D, 
a problemy rozwiązywane 
wspólnie zwiększają jakość pra-
cy i poprawiają rynek dla 

wszystkich – podsumowuje Le-

szek Włochyński. 
Współpraca partnerska ze śro-

dowiskiem naukowym 
      Stowarzyszenie buil-

dingSMART Polska podpisało 
niedawno list intencyjny z Poli-

techniką Poznańską, na mocy 

którego obie instytucje rozpo-
czynają współpracę partnerską. 
Osobą realizującą warunki 
współpracy, która od 2009 roku 
wdraża w Polsce idee OpenBIM 
i jest jednym z ojców założycieli 
polskiego oddziału bSPL, jest 
prof. uczelni, dr hab. inż. Ad-
am Glema. 

      Skierowanie uwagi na wpro-

wadzanie cyfryzacji w budow-

nictwie zostało w Politechnice 
Poznańskiej dokonane przez 
krajowe i międzynarodowe mię-
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dzyuczelniane projekty na temat 

BIM, działania Koła Naukowe-
go Studentów Budownictwa, 
wycieczki dydaktyczne na reali-

zacje inwestycyjne, absolutoria 

oraz sesje współorganizowane z 
polskimi przedstawicielami 

oprogramowania do modelowa-

nia BIM, jak również wspólne 
konferencje z Wielkopolską Izbą 
Budownictwa, Wielkopolską 
Okręgową Izbą Inżynierów Bu-
downictwa oraz PZIiTB. 

      Podobną współpracę buil-
dingSMART Polska nawiązało 
miesiąc wcześniej z Politechni-

ką Wrocławską, której od daw-
na leży na sercu proces digitali-
zacji rynku budowlanego, a do-

wodem na to jest chociażby fakt, 
iż Politechnika Wrocławska jest 
jednym z pięciu liderów nowych 
jednostek badawczych (tzw. Hu-

bów Innowacji Cyfrowej), po-
wołanych przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii 
w ramach programu „Przemysł 
4.0”. Osobą bezpośrednio nad-
zorującą współpracę z ramienia 

uczelni jest prof. Romuald 

Tarczewski. 

      Podpisany list intencyjny to 

potwierdzenie współpracy, która 
już trwa. buildingSMART Pol-
ska wspiera m.in. Konferencję 
Nowych Technologii 

„BIMaction” zainicjowaną i roz-
wijaną przez Koło Naukowe 
Młodych Menadżerów Budow-
nictwa, działającego przy Zakła-
dzie Technologii i Zarządzania 
w budownictwie. 

      Pierwszą wyższą uczelnią z 
którą buildingSMART Polska 
zawarło porozumienie o współ-
pracy była Politechnika War-

szawska. Koordynatorem tej 

współpracy ze strony PW jest dr 

inż. Ireneusz Czmoch – pełno-
mocnik dziekana Wydziału In-
żynierii Lądowej ds BIM oraz 
kierownik Międzywydziałowych 
Studiów Podyplomowych Inter-
dyscyplinarny BIM (iBIM). Na 

Politechnice Warszawskiej idea 

openBIM w ogromnym stopniu 

jest wyrażana w programie tych 
studiów, a także innych projek-

tów dydaktycznych. Na kolej-
nych edycjach studiów iBIM 
przedstawiciele buil-

dingSMART prowadzą wykłady 
i seminaria – zarówno dot. pro-
blematyki narzędziowej, jak i 
zagadnień ogólnych, np. open-
BIM, działalności buidingSmart, 
doświadczeń firm zrzeszony w 
bSPL czy projektów nagradza-
nych w ramach konkursu buil-

dingSMART Awards. 

      Warto wspomnieć, że zarów-
no Prof. Glema, Prof. Tarczew-

ski jak i dr Czmoch należą do 
polskiego Jury działającego w 
ramach międzynarodowego kon-
kursu buildingSMART Inter-

national Awards 2020 na naj-

lepsze projekty realizowane z 

wykorzystaniem OpenBIM. 

 

Jolanta Czudak 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 
      Miał  być  miliard,  a  jest 
ponad dwa miliardy. Podpisa-

ny właśnie aneks do umowy 
dotyczącej  pożyczek  płynno-
ściowych zwiększa pulę środ-
ków do 2,15 miliarda złotych. 
Środki pochodzące z Progra-
mu Inteligentny Rozwój firmy 
powinny przeznaczyć na bie-
żącą  działalność.  Pożyczki 
płynnościowe  udzielane  są 
przez  instytucje  finansujące 
współpracujące z BGK. 

      Aneks  do  umowy  został 
podpisany 14 sierpnia 2020 r. 

przez przedstawicieli  Minister-

stwa Funduszy i Polityki Regio-

nalnej  oraz  Banku  Gospodar-

stwa Krajowego. Pożyczka mo-
że  sfinansować wynagrodzenie 
pracowników firmy, nieopłaco-
ne faktury, przelewy na wydatki 

bieżące, takie jak: ubezpiecze-
nia,  opłaty  za  wynajem  po-
mieszczeń czy zakup towarów. 
      „Pożyczki  płynnościowe 
cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem wśród przedsiębiorców. 

W kwietniu, kiedy po raz pierw-

szy wraz z Bankiem Gospodar-

stwa Krajowego je uruchomili-

śmy, wpłynęło prawie 4 tysiące 
wniosków od przedsiębiorców” 
– mówi Małgorzata Jarosińska
-Jedynak,  minister  funduszy i 

polityki regionalnej. 

      Pierwsza  pula  środków  na 
pożyczki  wynosiła  400  milio-
nów złotych, ale zwiększono ją 
do 550 milionów. „Co okazało 
się być równie niewystarczające, 
więc została zwiększona do 1,05 
miliarda” – mówi minister Jaro-

 

Ponad miliard złotych więcej 
na pożyczki płynnościowe 
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sińska-Jedynak.  Zainteresowa-

nie pożyczkami płynnościowy-
mi jednak nie malało. Potrzebne 
było  kolejne  1,1  miliarda. 
„Dzisiaj  mówimy  już  o  2,15 
miliarda  złotych,  które  będą 
przeznaczone  i  zaangażowane 
dla  mikro,  małych  i  średnich 
przedsiębiorców  na  pożyczki 
płynnościowe” – podsumowuje 

minister Jarosińska-Jedynak. 

      Pożyczki  płynnościowe 
udzielane  są  przez  instytucje 
finansujące  współpracujące  z 
BGK. Do tej pory w całym kraju 
przedsiębiorcy  zawarli  ponad 
1000 umów na prawie 365 mi-
lionów złotych. Przyznane po-
życzki  trafiły głównie do ma-
łych firm (46,2 proc. podpisa-
nych  umów)  i  mikroprzedsię-
biorstw (30,4 proc. podpisanych 

umów).  Pożyczek  najczęściej 
udzielano podmiotom z branży 
handlu (26 proc.), przemysłu (21 
proc.), budownictwa (14 proc.) 

oraz usług (13 proc.). 

      Największy  odsetek  przed-
siębiorców  korzystających  ze 
wsparcia w ramach puli na po-

życzki  płynnościowe  wykazy-
wany jest w woj. mazowieckim 

(149  wniosków),  pomorskim 
(121 wniosków) oraz małopol-
skim (94 wnioski). 

      „To produkt dostosowany do 
sytuacji, która wyniknęła z pan-
demii. W pierwszej rundzie róż-
nych programów pomocowych 
rząd starał się stabilizować za-
trudnienie.  Natomiast  w  tej 

chwili, w tych branżach, gdzie 
był  zastój  czy  spowolnienie, 
pojawił się problem płynności i 
właśnie ta pożyczka płynnościo-
wa oraz inne, które są finanso-
wane ze środków unijnych od-
powiadają na to zapotrzebowa-
nie” – mówi Przemysław Cie-
szyński, członek zarządu BGK. 
      W  opinii  minister  Jarosiń-
skiej-Jedynak środki z Funduszy 
Europejskich nie mogą czekać 
na lepsze czasy. „One mają te 

lepsze czasy nam przybliżać i to 
właśnie czynimy w ramach po-
życzki płynnościowej z Progra-
mu Inteligentny Rozwój. Przed-
siębiorców  wspierają  też  inne 
programy,  bo  funduszowy pa-

kiet antywirusowy to ponad 14 

miliardów złotych środków eu-
ropejskich,  które  pracują  dla 
gospodarki” – mówi minister. 
      Główną zaletą pożyczki jest 
jej  połączenie z dotacją,  która 
pokrywa w całości koszty opro-
centowania. W praktyce przed-

siębiorca spłaca tylko raty kapi-
tałowe. Dotacja na odsetki jest 
udzielana równolegle z podpisa-
niem umowy o pożyczkę – bez 

konieczności składania dodatko-
wych wniosków. 
Maksymalna wysokość pożycz-
ki  ustalana jest  indywidualnie. 

Przedsiębiorca może skorzystać 
z więcej niż jednej pożyczki, a 
ich suma nie może przekroczyć 
15 milionów złotych. Pieniądze 
można przeznaczyć na uregulo-
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wanie bieżących potrzeb firm, 
zapłatę pensji pracowników czy 
należności  u  kontrahentów. 
Spłata może trwać do 6 lat. 
      „Od jutra będziemy urucha-
miać  postępowanie  na  wybór 
instytucji  finansowych,  które 

będą udzielać przedsiębiorcom 
pożyczek.  Od  tych  instytucji 
oczekujemy kompetencji, które 
zagwarantują,  że  udzielone 
przedsiębiorcom  finansowania 
zostaną spłacone” – mówi Cie-
szyński. 

Źródło  informacji:  Centrum 
Prasowe PAP 

 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 
      Rzemieślniczy Browar Ja-
na uwarzy piwo we współpra-
cy z fanami – (WY)warzone, 

czyli  pierwszy  ogólnopolski 
projekt,  w  którym to  klient 
wybierze jakie piwo chce pić. 

      Nawarzyłeś  sobie  piwa  to 
teraz je wypij, to słynne powie-
dzenie  mogłoby  być  hasłem 
przewodnim najnowszego pro-

 

Ty Wybierasz, My Warzymy 
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jektu Rzemieślniczego Browaru 
Jana  z  Zawiercia.  Choć  wy-
dźwięk tego powiedzenia orygi-
nalnie jest nieco pejoratywny, to 

celem Browaru Jana samym w 

sobie  jest  szersza  interakcja  z 

głównym odbiorcą warzonego w 
zawierciańskim browarze piwa – 

klientem indywidualnym. 

       Minęły  już  bezpowrotnie 
czasy, w których klient zadowa-
lał się tym, że piwo w pubie czy 
restauracji było zimne. Wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom klienta 

indywidualnego,  którego  świa-
domość w obszarze piwnym jest 
nieporównywalnie  wyższa  niż 
jeszcze kilka lat temu jest  dla 

nas priorytetem. Nieważne czy 
miejscem  sprzedaży  piwa  jest 
wspominany  pub,  restauracja, 

sklepowa półka w małej miejsco-
wości lub wielkim hipermarkecie 
czy w sklepie specjalistycznym z 

piwem kraftowym. Każdego dnia 
staramy się wyjść tym oczekiwa-
niom  naprzeciw.  –  mówi  To-
masz  Dobrowolski,  manager 

działu sprzedaży w Rzemieślni-
czym Browarze Jana. 

Pierwsze w Polsce piwo stwo-

rzone przez fanów 
      Ideą  projektu  WYwarzone 
jest  stworzenie  pierwszego  w 

Polsce piwa, którego recepturę, 
w całości, od A do Z, wybiorą 
klienci, a dokładniej fani Browa-
ru Jana w mediach społeczno-
ściowych.  Nad  finaliza-

cją projektu, czyli końcową re-
cepturą i jej adaptacją pod wa-
rzelnie  browaru  oraz  samym 

procesem uwarzenia piwa stwo-

rzonego  przez  fanów  czuwać 
będzie odpowiedzialny za funk-
cjonowanie browaru Adam Ja-

kubowski. – Fani Browaru Jana 

zdecydują o tym jakie piwo uwa-
rzymy. Moim zadaniem będzie, 
bazując na ich wyborze, stwo-
rzenie adekwatnej receptury dla 

zachowania  najwyższych  stan-
dardów  sztuki  piwowarskiej. 
Podejmuję  się  tego  zadania  z 
wielką przyjemnością. Kreatyw-
ność naszych fanów i nie mam tu 
na  myśli  tylko  tzw. 
„beergeeków” jest ogromna, a 
ich kubki smakowe w postępują-
cej w Polsce piwnej rewolucji – 

coraz bardziej wymagające. By-
ły już w naszym kraju piwa two-
rzone np. wraz z blogerami czy 

właścicielami  multitapów,  ale 
ten projekt będzie wyjątkowy, bo 
to klient – swoisty piwny suwe-

ren, wybierze jakie piwo będzie 
chciał pić. – komentuje Adam 

Jakubowski, Dyrektor Operacyj-

ny w Browarze Jana. 

      Zaangażowanie  fanów  w 
stworzenie receptury piwa, któ-
rego finalnie będą mogli się na-
pić, to główny cel projektu. Co 
kilka dni za pośrednictwem me-
diów społecznościowych, doko-
nywać będą kolejnych decyzji, 
które przybliżą ich do ostatecz-

nego wyboru. Fani decydować 
będą m.in. o stylu w jakim po-
wstanie piwo, zawartości alko-
holu  lub  jego  braku,  wyborze 

słodów i chmieli, skali goryczki, 
dodatkach smakowych, rodzaju 

drożdży i w wielu innych obsza-
rach, by ostatecznie wziąć udział 
w konkursie na nazwę wybrane-
go przez nich piwa. 

      Poza  samym  stworzeniem 

rzemieślniczego  piwa  projekt 
ma również swój cel edukacyj-
ny. – Jako Browar Jana chcemy 

przybliżyć jak najszerszej grupie 
odbiorców, przystępnie i  krea-
tywnie podaną wiedzę o piwie, 
browarnictwie, piwnych stylach, 

właściwościach  składników,  z 
których piwo powstaje, czy po-
kazać,  jak tworzy się  piwo.  – 

dodaje Tomasz Dobrowolski z 

Browaru Jana. 

      Aby wziąć udział w współ-
tworzeniu piwa fanów Browar 
Jana, czyli w WYwarzone – Ty 

Wybierasz, My Warzymy, nale-

ży  dokonywać  odpowiednich 
wyborów  związanych  z  nowo 
kreowanym piwem za  pośred-
nictwem mediów społecznościo-
wych (Facebook) Browaru Jana 

gdzie znajduje się więcej infor-
macji o projekcie. (BJ) 

 

Redaktor 
Więcej na: 
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      Minimalna  niedopłata  w 
PZU  może  skutkować  ban-
kructwem.  Trudno  ustalić 
skąd wzięła się 10 złotowa róż-

nica w płatności za ubezpie-
czenia auta w PZU. Nie wiado-

mo, która ze stron zawiła, ale 
następstwa  tego  zadłużenia 
zwalają z nóg.  

      Jeśli dziesięciozłotowy dług 
nie trafi natychmiast do PZU, to 

ubezpieczyciel grozi postępowa-
niem windykacyjnym i odsetka-

mi. Dłużnik nie zrobi już zaku-

 

Straszenie klientów 

standardy PZU 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/


str. 44               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 09 (97) Wieści Światowe 01 września 2020 r. 

pów na raty,  ani  nie  otrzyma 
pożyczki lub kredytu, bo PZU 
poinformuje o długu biuro infor-
macji  gospodarczej.  Aż strach 
pomyśleć o skutkach tej dziesię-
ciozłotowej niedopłaty.  
      To  jeszcze  nie  wszystko. 

Jeśli dług się powiększy, sprawa 
trafi do sądu, a następnie do ko-
mornika.  Dodatkowo  w  razie 

uszkodzenia auta, ubezpieczony 

w PZU, nie otrzyma odszkodo-

wania np. z AC.  

Taka niedopłata mogłaby dopro-
wadzić klienta do bankructwa. 
Nie będę tego komentować, ale 
zachęcam do tego internautów. 
Wszystkie opinie zamieszczę na 
stronie i w mediach społeczno-
ściowych,  żeby  przestrzec 

„winowajców”  przed  wizytą 
komornika i utratą mienia. 
 

Jolanta Czudak 

 

Redaktor 
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      Dwanaście  organizacji 
branży  budowlanej,  dewelo-
perskiej, biznesowej i architek-

tonicznej dołączyło do apelu o 
wstrzymanie  kosztownych 

zmian  w  Warunkach  Tech-

nicznych. Wnioskują o przy-
znanie  architektom,  inżynie-
rom i inwestorom dowolności 
w sposobie, w jaki od 2021 bę-
dą osiągać nowe, niższe limity 
łącznego zużycia nieodnawial-
nej  energii  pierwotnej  przez 

budynki bez dalszego zaostrza-

nia szczegółowych parametrów 
izolacyjności cieplnej poszcze-
gólnych materiałów budowla-
nych. Nowe parametry, które 
mają obowiązywać od stycznia 
2021, będą jednymi z najbar-
dziej rygorystycznych w całej 
Europie. 
      Od stycznia  2021 w życie 
wchodzą nowe przepisy regulu-
jące charakterystykę energetycz-
ną  budynków.  Projekt  ustawy 
przewiduje  zaostrzenie  współ-

czynników  izolacyjności  ciepl-
nej ścian, okien, dachów i stro-
podachów oraz łącznego zapo-
trzebowania budynku na nieod-

nawialną  energię  pierwotną 
(EP). Jak twierdzą eksperci, o ile 
zaostrzenie łącznego celu EP jest 
zasadne,  o  tyle  wskazywanie 

architektom  i  inżynierom  jak 
mają to osiągnąć poprzez izola-
cyjność  poszczególnych  prze-
gród jest nieefektywna kosztowo 
dla konsumentów. W zależności 
od konkretnego budynku i loka-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Budujmy ekologicznie, 

ale wydajnie 
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lizacji  te  same  łączne  efekty 
można osiągnąć dużo taniej przy 
elastycznym stosowaniu dostęp-
nych na rynku rozwiązań i inno-
wacji. 

      Zmiany te będą wiązały się 
ze  wzrostem  cen  materiałów 
budowlanych,  a  tym  samym 

zwiększeniem kosztów budowy. 
Według szacunków dopasowa-
nie okien do wymogów zawar-
tych  w  przepisach  Warunków 
Technicznych  2021  podniesie 

ich cenę o ok. 30-35 proc., a 

okres zwrotu z dodatkowej in-

westycji  wyniesie kilkadziesiąt 
lat  w przypadku okien piono-

wych, a w przypadku okien da-

chowych nawet ponad 100 lat. 

Sytuację utrudnia również trwa-
jąca  pandemia,  która  wpływa 

bezpośrednio  na  możliwości 
produkcyjne, a także nabywcze 
konsumentów. 
      Według  organizacji,  które 
wystosowały wspólne stanowi-
sko dotyczące nowych przepi-
sów, nie ma konieczności zao-
strzania szczegółowych parame-
trów  technicznych  wyrobów 
budowlanych.  Przepisy,  które 
tworzone  były  w  2012  roku, 
wymagają aktualizacji i  dosto-
sowania ich do obecnej sytuacji 

oraz  możliwości  technologicz-
nych  produkcji  wyrobów  bu-
dowlanych. 

      Zdaniem sygnatariuszy ape-

lu,  ustawodawca  powinien 

wziąć  pod uwagę  możliwości, 
które otworzył przed nami roz-
wój technologiczny. Dziś jeste-

śmy w stanie stosować rozwią-
zania bardziej energooszczędne 
i lepiej zoptymalizowane finan-

sowo,  między  innymi  panele 
FV, wentylacje higrosterowane 

czy systemy zarządzania ener-
gią.  Proponowany,  prosty  za-
bieg legislacyjny pozwoli jedno-

cześnie (I) zaoszczędzić koszty 
energii,  (ii)  zminimalizować 
emisję szkodliwego CO2, i (iii) 
utrzymać  koszty  produkcji  na 
dotychczasowym  poziomie. 

(PAP) 
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      Z  początkiem  przyszłego 
roku w Polsce zaczną obowią-
zywać  zaostrzone  wymogi 
efektywności  energetycznej 
dla  nowo  powstających  bu-
dynków.  Będą  charakteryzo-
wać się m.in. lepszą izolacją, a 
więc  niższym  zapotrzebowa-
niem na energię. Branża bu-
dowlana w większości jest już 
gotowa na zmiany, do których 
przygotowywała  się  przez 
ostatnich  osiem  lat.  Zresztą 
zmiany te, związane ze speł-
nieniem standardów unijnych, 
następowały etapowo i od no-
wego  roku  będzie  to  trzeci, 
ostatni  etap.  Dla  użytkowni-
ków budynków oznaczają one 
większy komfort i oszczędno-

ści na rachunkach za ogrzewa-
nie. Nowe wymogi nie powin-

ny przełożyć się na wzrost cen 
mieszkań – podkreślają przed-
stawiciele branży budowlanej. 
      Jako branża materiałów bu-
dowlanych  bardzo  pozytywnie 

oceniamy zmiany, które zacho-
dzą w zakresie poprawy efek-
tywności energetycznej  budyn-
ków – podkreśla w rozmowie z 
agencją  Newseria  Biznes  An-

drzej Kielar,  członek zarządu 
Stowarzyszenia  Producentów 
Wełny  Mineralnej:  Szklanej  i 
Skalnej MIWO. – Jest to istotny 

element  zwiększania  bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, 
ochrony  środowiska,  ale  rów-
nież podnoszenia komfortu ży-
cia mieszkańców Polski. Nie da 
się  też  ukryć,  że  dzięki  temu 

będziemy w stanie lepiej stawić 
czoła  spowolnieniu  wywołane-
mu pandemią koronawirusa. 
      Z  początkiem  2021  roku 
wejdą  w życie  nowe warunki 
techniczne  dotyczące  poprawy 
efektywności energetycznej dla 
nowo powstających  budynków 
(WT2021).  Zaostrzone  zostaną 
m.in. współczynniki przenikania 
ciepła ścian zewnętrznych i da-
chów, a okna i drzwi będą mu-
siały  również  spełnić  wyższe 
wymagania. Każdy nowy budy-
nek  mieszkalny  będzie  musiał 
być nie tylko dobrze ocieplony, 
ale też zastosowane w nim będą 
urządzenia korzystające z ener-
gii odnawialnej. Lepsza izolacja 

domów to mniej wykorzystanej 
energii potrzebnej do ich ogrze-

 

Nowe budynki 

będą bardziej energooszczędne 
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wania czy chłodzenia, co ozna-
cza wymierne oszczędności. 
      Kombinacja nowych warun-

ków technicznych, które pozwo-
lą budować w supernowoczesny 
sposób,  i  termomodernizacji, 
która poprawia stan istniejącej w 
Polsce  substancji  mieszkanio-

wej, jest świetnym sposobem na 
to,  żeby  uniknąć  kryzysu  w 
branży budowlanej wynikające-
go z pandemii – wyjaśnia An-
drzej Kielar. 

      W najbliższych latach szan-
są na rozwój branży budowlanej 
będą nie tylko nowe przepisy, 
ale  także   termomodernizacja 

istniejących budynków. W Pol-
sce jest ok. 5,5 mln domów jed-
norodzinnych  (które  stanowią 
90 proc. wszystkich budynków 
mieszkalnych).  Wiele  z  nich 

zostało  wzniesionych  jeszcze 
przed 1989 rokiem i charaktery-

zują  się  niską  efektywnością 
energetyczną. Rząd wspiera fi-
nansowo ich termomodernizację 
w ramach  kilku  programów i 
instrumentów  finansowych, 
m.in. Stop Smog, program Czy-

ste Powietrze czy ulga termomo-

dernizacyjna, na które w najbliż-
szych latach przeznaczy z bu-

dżetu miliardy złotych. 
      Nowe warunki techniczne są 
fantastycznym  uzupełnieniem 
termomodernizacji, czyli drugie-

go filaru, na którym w najbliż-
szych latach powinien się opie-
rać rozwój branży budowlanej w 
Polsce. 

      Renowacja jest nam potrzeb-

na i w Polsce, i w Unii Europej-

skiej, bo wiąże się, po pierwsze, 

z redukcją niskiej emisji i smo-
gu, który nas dusi, a po drugie, 
daje oszczędności energetyczne 
– mówi członek zarządu Stowa-
rzyszenia MIWO 

      Wejście  w  życie  nowych 
regulacji to efekt unijnej dyrek-

tywy EPBD, dzięki której Unia 
Europejska  chce  zredukować 
zużycie energii i emisję CO2 w 
budownictwie. W Polsce unijne 

regulacje  były  wprowadzane 
etapami (w 2014 i 2017 roku), 

aby rynek zdążył  się  do nich 
przygotować. 
      Więcej na newseria.pl 
 

Redaktor 
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      Obecnie wodór ma zasto-
sowanie  głównie  w  sektorze 
chemicznym, jego wykorzysta-

nie w transporcie czy energe-

tyce wciąż jest marginalne. Co 
więcej, aż 95 proc. produko-
wanego wodoru wciąż pocho-
dzi z paliw kopalnych, a tylko 

5 proc. jest wytwarzane z od-

nawialnych źródeł. Unia Euro-
pejska zamierza odwrócić te 
proporcje, a opublikowana na 

początku lipca strategia wodo-
rowa ma być  impulsem dla 
rozwoju tego rynku w Euro-

pie, której szacunkowe zapo-
trzebowanie na wodór w 2030 
roku ma już sięgnąć 16,5 mln 
ton.  Wyzwaniem  pozostają 
jednak koszty, bo wytwarzanie 

zielonego,  niskoemisyjnego 

wodoru wciąż jest droższe od 
innych form, i bariery techno-

logiczne związane z produkcją 
i transportem tego surowca. 
      Jak wynika z lipcowego ra-

portu Esperis „Gra o wodór. Kto 
zdominuje  rynek  wodoru  na 

świecie?”,  globalna  produkcja 
wodoru sięga w tej chwili ok. 74 
mln ton rocznie, a przodują w 
tym Stany Zjednoczone (ok. 10 

mln ton) i Unia Europejska (w 

tym Polska – ok. 1 mln ton). 

      Wodór  ma  zastosowanie 
jako nośnik energii w przemyśle 
i transporcie, może być wyko-
rzystywany  m.in. w energetyce, 

ciepłownictwie  i  motoryzacji. 
Jednak obecnie stosuje się  go 
przede wszystkim jako surowiec 

w chemicznych procesach pro-

dukcji (np. amoniaku) i proce-

sach rafineryjnych. Wykorzysta-

nie go jako paliwa wciąż jest 
marginalne,  a  globalny  rynek 

wodoru jest dopiero w początko-
wej fazie rozwoju. 

      Odpowiedź na pytanie, czy 
w przyszłości będzie więcej zie-
lonego wodoru, nie jest łatwa. 
Żeby był on masowo wykorzy-
stywany, musi też być  tani. O 

ile nie traktujemy go jako kon-

kurencję  dla  paliw kopalnych, 
bo ich chcemy się pozbyć, o tyle 
wodór musi konkurować np. z 
elektryfikacją  transportu.  Bar-
dzo duże pieniądze są teraz in-
westowane w nowe technologie, 

które  mają  ułatwić  produkcję 
zielonego wodoru. UE chce ją 
intensywnie  rozwijać.  Unijna 
strategia wodorowa, która poja-
wiła się niedawno, ma wygene-
rować  bodźce  i  zachęty,  żeby 
tego zielonego wodoru było jak 

 

UE przeznaczy miliardy 

na zielony wodór 
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najwięcej – mówi Łukasz Antas, 
analityk i partner zarządzający 
Esperis. 

      Opublikowana  8  lipca  br. 

strategia  wodorowa  Komisji 

Europejskiej ma być impulsem 
dla rozwoju tego rynku w Euro-

pie, której szacunkowe zapotrze-
bowanie na wodór w 2030 roku 
ma już sięgnąć ok. 16,5 mln ton. 
KE przewidziała w niej wspar-
cie instytucjonalne i finansowe. 

Równolegle  zainicjowała  też 
Europejski Sojusz na rzecz Czy-

stego  Wodoru  (The  European 

Clean Hydrogen Alliance), który 
ma pomóc w realizacji  nowej 
strategii i do 2030 roku zapew-

nić inwestycje na poziomie 430 
mld euro. W sojuszu uczestniczą 
liderzy przemysłu, krajowych i 
regionalnych  ministerstw  oraz 

Europejski  Bank  Inwestycyjny 

(EBI). 

      UE ma plan, aby wdrożyć 
wodór we wszystkich sektorach, 
m.in.  transporcie,  energetyce, 

ciepłownictwie,  a  zwłaszcza 

przemyśle. Unia jest zdetermi-
nowana, żeby do 2050 roku zde-
karbonizować  przemysł,  a  ten 
odpowiada za 95 proc. obecnego 

zużycia wodoru z paliw kopal-
nych – mówi analityk i partner 
zarządzający Esperis. – Z per-

spektywy UE ważne jest, żeby 
szybko zamienić go na wodór 
zielony  poprzez  np.  kontrakty 

różnicowe dla  przemysłu  che-
micznego. To ważny sygnał tak-
że dla polskiej chemii. Podobnie 
w transporcie i energetyce UE 

chce rozwijać dodatkowe sieci 
stacji  wodorowych.  W  przy-

szłym roku ma zajść zmiana w 
kolejnej  dyrektywie,  która po-
zwoli  na  przyspieszenie  tego 

procesu. 

      Unijny plan zakłada, że w 
latach 2020–2024 mają powstać 
elektrolizery (instalacje do pro-

dukcji wodoru z wody) o łącznej 
mocy 6 GW, a produkcja zielo-

nego wodoru ma sięgnąć 1 mln 
ton. W latach 2025–2030 moc 

elektrolizy ma wzrosnąć do 40 

GW, a produkcja do 10 mln ton. 

Z  kolei  w  latach  2030–2050 

technologie produkcji zielonego 

wodoru powinny osiągnąć doj-
rzałość i być wdrażane na dużą 
skalę we wszystkich sektorach 
trudnych do dekarbonizacji. 

      Wyzwaniem pozostaje  jed-

nak wciąż wysoki koszt wytwa-
rzania i przechowywania wodo-

ru oraz jego znikomy udział w 
całkowitym  zużyciu  energii 
(dziś na poziomie ok. 2 proc.). 
Zielony wodór odpowiada rap-
tem za 4 proc. europejskiej pro-

dukcji. Wytwarzanie zielonego, 

niskoemisyjnego wodoru wciąż 
pozostaje  droższe  od  innych 
form. 

     Więcej na biznes.newseria.pl 
 

Redaktor 
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      Polscy  producenci  urzą-
dzeń i komponentów dla foto-
woltaiki  podjęli  inicjatywę 
opracowania Mapy Drogowej 

Rozwoju Przemysłu Fotowol-
taicznego  w  Polsce  do  2030 

roku oraz planu inwestycyjne-

go do 2025 roku. Mapa Drogo-

wa pokazuje rolę technologii 
fotowoltaicznej i przemysłu w 
łańcuchu dostaw dla krajowej 
energetyki.  Zarówno  Mapa 
Drogowa  jak i kluczowe inwe-

stycje w zwiększenie przemy-
słowych  zdolności  wytwór-
czych oparte zostały na rze-
czywistych  planach  rozwoju 

firm, zaktualizowanych z uwa-

gi na obecne trendy rynkowe, 

nowe unijne ramy polityczno-

prawne i założenia, co do moż-
liwości  wzmocnienia ochrony 
rynku  krajowego  i  europej-

skiego. 
      Pandemia  COVID-19,  na 

przykładzie produkcji urządzeń 
dla fotowoltaiki  zdominowanej 

przez Chiny,  wskazała  na ko-
nieczność  skrócenia  łańcucha 
dostaw i przeniesienia produkcji 

w pobliże miejsc, gdzie docelo-
wo fotowoltaika będzie instalo-
wana. 

      „Koronawirus  uzmysłowił 
nam, że dla zachowania nieza-
leżności technologicznej i bez-
pieczeństwa dostaw w obszarze 
inwestycji w infrastrukturę foto-
woltaiczną, Polska i Europa mu-
szą  wspólnie  produkować  nie 
tylko  moduły  fotowoltaiczne, 

 

Krajowy rynek fotowoltaiki 

piąty w UE 
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ale także półprodukty i ogniwa 
stosowane w modułach. Wiemy 
już, że niezbędna jest większa 
integracja rynków, która ułatwia 
tworzenie łańcuchów produkcji i 
dostaw komponentów dla insta-
lacji OZE” – napisała w przed-
mowie  do  raportu  Jadwiga 

Emilewicz,  wiceprezes  Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju. 
      W celu realizacji zamierzeń 
opisanych  w  raporcie  firmy 

przemysłowe  tworzące 
„Przemysłowy Panel PV” podej-
mują działania na rzecz zawar-
cia  sektorowego  porozumienia 

całego przemysłu fotowoltaicz-
nego z administracją państwo-
wą. „Panel” zrzesza obecnie 10 
firm. Inicjatywa jest otwarta dla 

wszystkich firm przemysłowych 
w łańcuchu dostaw dla fotowol-
taiki oraz dla nowych inwesto-

rów.  Inicjatywa 
„Przemysłowego  Panelu  PV” 

realizowana jest pod patronatem 

Ministerstwa Klimatu. 

      „Kluczowa w tym zakresie 
jest ścisła współpraca interesa-
riuszy rynku z branży fotowolta-
icznej oraz administracji rządo-
wej i samorządowej, która po-
winna zmierzać do wypracowa-
nia jak najlepszych rozwiązań, 
tak  w  obszarze  regulacyjnym, 

jak i organizacji rynku. Dzięki 
temu możliwe będzie wykorzy-
stanie  pełnego  potencjału  pol-
skich  przedsiębiorców,  w tym 
również w zakresie rozwoju in-
nowacyjnych  technologii  przy 

udziale  instytucji  z  sektora 

B+R”- powiedział Ireneusz Zy-

ska, sekretarz stanu w Minister-

stwie  Klimatu,  pełnomocnik 
rządu ds.  odnawialnych źródeł 
energii. 

      Inicjatywa  polskiego  prze-

mysłu pojawia się w momencie 
bezprecedensowego boomu ryn-

kowego  polskiej  fotowoltaiki. 

Oznacza  to  roczne  przyrosty 

mocy zainstalowanej liczone w 

gigawatach (już obecnie są  to 
moce  rzędu  1  GW  rocznie, 
wkrótce będziemy instalować 2 
GW/rok).  Doprowadzi  to  do 

uzyskania 8 GW mocy zainsta-

lowanej  już w 2025 roku,  co 
przekracza obecne rządowe pla-
ny na 2030 rok.  Jednocześnie 
ma miejsce szybki rozwój tech-
nologii oraz wchodzą na rynek 
rozwiązania innowacyjne. Nale-
ży tu wymienić m. in. wprowa-
dzanie modułów dwustronnych, 
ogniw i modułów tandemowych, 
podnoszenie  sprawności, 
zmniejszanie  zużycia  energii  i 
śladu węglowego w procesach 
produkcji  urządzeń  fotowolta-
icznych. 

      W nowe trendy europejskie 

wpisują się plany partnerów ra-
portu, polskich firmy produkcyj-

nych, które do 2025 roku planu-
ją zwiększyć zdolności wytwór-
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      Rząd powoła pełnomocni-
ka ds. gospodarki wodorowej. 

Jego zadaniem będzie opraco-

wanie mechanizmów oraz kie-
runków rozwoju wykorzysta-
nia poszczególnych technologii 
wodorowych,  w  tym na po-

trzeby energetyki i transportu 

– wynika z opublikowanego 24 

lipca projektu rozporządzenia 
w tej sprawie. Rolą pełnomoc-

Ciąg dalszy ze s.1 

Strategia wodorowa 

do roku 2030 

cze w trzech segmentach: pro-

dukcji modułów (o 1 GW/rok, 
ogniw (do 1 GW/rok), konstruk-

cji  wsporczych (o 1 GW/rok) 

oraz akcesoriów elektrycznych, 
aby zapewnić dostawy na rynek 
krajowy  i  rozwinąć  potencjał 
eksportowy (tym samym wkład 
w poprawę krajowego bilansu 
handlowego). 

      „Rezultaty  tych  zamierzeń 
wychodzą poza cele biznesowe. 
W ciągu 5 najbliższych lat pro-
wadzić będą do stworzenia 1100 
nowych, trwałych i atrakcyjnych 
miejsc pracy w zakresie produk-

cji  modułów  i  konstrukcji 
wsporczych. Flagowa, wspólna 

inicjatywa firm przemysłowych 
dotycząca budowy nowoczesnej 
Giga-Fabryki ogniw fotowolta-

icznych z budżetem rzędu 1 mld 
zł, to przykład narodowego pro-
gramu gospodarczego nakiero-

wanego na wzrost bezpieczeń-
stwa  technologicznego,  który 
pobudzi  sferę  innowacji  oraz 
otworzy możliwości nawiązania 
partnerskiej współpracy techno-
logicznej z unijnymi firmami w 

komplementarnych  miejscach 

łańcucha dostaw”- dodaje Grze-

gorz Wiśniewski, prezes Insty-

tutu Energetyki Odnawialnej. 

      Planami inwestycyjnymi i 

rozwojowymi do 2025 roku, w 

pełni wpisującymi się w „Mapę 
Drogową” w zakresie rozwoju 
technologii fotowoltaicznej i 

zdolności wytwórczych przemy-
słu podzielili się członkowie 
„Przemysłowego Panelu PV” i 
partnerzy raportu (synteza pla-

nów rozwojowych krajowego 
przemysłu PV została zamiesz-
czona w raporcie). IEO 
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      Przez  pandemię  SARS-

CoV-2 wzrosło ryzyko wycie-
ków danych w sektorze me-
dycznym,  administracji  czy 

korporacjach.  Większość  z 
nich nie myśli o szyfrowaniu 
danych. Instytucje publiczne i 

urzędy administracji zachęca-
ją do korzystania z e-usług. 
Sektor  medyczny  zaczął  po-
wszechnie  wykorzystywać  e-

recepty  i  telekonsultacje,  a 

korporacje oddelegowały pra-
cowników na home office. 
      To powoduje, że w czasie 
pandemii wzrosła ilość przetwa-
rzanych danych, które nie zaw-
sze  są  dobrze  chronione.  Na 
ryzyko wycieku najbardziej na-

rażone są m.in. branża finanso-
wa, ubezpieczeniowa, ale także 

szpitale oraz administracja pu-

bliczna. Tymczasem wciąż nie-
wiele z nich korzysta z krypto-

grafii  w celu  ochrony wrażli-
wych informacji. 

      W  dzisiejszych  czasach, 

zwłaszcza  w  dobie  pandemii, 
zdecydowanie  rośnie zapotrze-
bowanie na bezpieczne techno-

logie, umożliwiające komunika-
cję  na  odległość.  Pod  uwagę 
trzeba  wziąć  zwłaszcza  kanał 
komunikacji  telefonicznej,  wi-

deokonferencje, przesyłanie ma-
ili  i  archiwizowanie danych – 

wymienia w rozmowie z agen-

cją  Newseria  Biznes  Sandra 

Mazur,  członek zarządu Use-
Crypt. 

      Pandemia  SARS-CoV-2  i 

spowodowane nią obostrzenia w 
kontaktach sprawiły, że prywat-
ne i zawodowe życie Polaków 

przeniosło się do internetu. Ko-
munikacja zdalna zastąpiła spo-
tkania twarzą w twarz, a stoso-
wanie cyfrowych narzędzi stało 
się  koniecznością,  bo  firmy 
przeniosły działalność do inter-
netu, a pracowników oddelego-
wały na home office. 
      Nowa rzeczywistość zmieni-
ła też sposób, w jaki Polacy ko-
rzystają z internetu i usług tele-
komunikacyjnych.  Rozmowy 

telefoniczne stały się częstsze i 
zdecydowanie dłuższe. Jak wy-
nika z lipcowego badania prze-

prowadzonego na zlecenie Kra-

jowego Rejestru Długów, ponad 
połowa  (56,5  proc.)  od  czasu 
rozpoczęcia  pandemii  częściej 
sięga po telefon. Podobny odse-
tek (54,3  proc.)  przyznaje,  że 
spędza więcej czasu w interne-
cie. Czas spędzony online bądź 

 

Kryptografia chroni 

wrażliwe dane przed wyciekiem 

nika będzie także zintegrowa-
nie prac prowadzonych w re-

sortach klimatu, rozwoju, in-

frastruktury, nauki i szkolnic-

twa wyższego nad wykorzysta-
niem wodoru w gospodarce. 
      „Pełnomocnik  nada  odpo-
wiedni impet dla przygotowania 

krajowej perspektywy wykorzy-

stania  wodoru  jako  nośnika 
energii o ogromnym potencjale 

rozwojowym” – podkreślono w 
uzasadnieniu.  Projekt stanowi, 

że  nowy  pełnomocnik  będzie 
opracowywał  m.in.  kierunki 
rozwoju wykorzystania poszcze-

gólnych  technologii  wodoro-
wych oraz inicjował działania, 
które  promują  wykorzystanie 
takiego nośnika energii. Będzie 
również proponował w tej spra-
wie rozwiązania legislacyjne. 

      Z projektu wynika ponadto, 

że obsługę techniczną, organiza-
cyjną  itd.  będzie  zapewniała 
pełnomocnikowi kancelaria pre-
miera. Obsługę merytoryczną z 
kolei ma zapewnić międzyresor-
towy  zespół  utworzony  przez 
premiera. 

      Na początku lipca minister 
klimatu Michał Kurtyka infor-
mował, że jesienią do konsulta-
cji powinna trafić Strategia wo-
dorowa do roku 2030. Tłuma-
czył wówczas, że główne cele 
strategii to stworzenie łańcucha 
wartości  dla  niskoemisyjnych 
technologii  wodorowych, 

wzmocnienie  roli  wodoru  w 

budowaniu  polskiego  bezpie-

czeństwa energetycznego, wdro-
żenie wodoru jako paliwa trans-
portowego oraz przygotowanie 

nowych regulacji dla rynku wo-

doru. 

      Kurtyka dodawał, że celem 
strategii jest m.in. budowa insta-

lacji na wodór o mocy 2-4 GW. 

Zgodnie z szacunkami Minister-

stwa  Klimatu,  rozwój  sektora 
wodorowego w najbliższej de-
kadzie może w znaczący sposób 
przyczynić się do ograniczenia 
przez Polskę emisji gazów cie-
plarnianych  i  innych  zanie-

czyszczeń  do  atmosfery,  w 
szczególności  z  sektora  trans-
portowego. (PAP) 
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z komórką w dłoni zwiększył się 
najczęściej  o ok. 2–4 godziny 

dziennie. 

      Ponieważ internet jest coraz 
szerzej  wykorzystywany, jeste-

śmy  też  bardziej  narażeni  na 
różne  ataki  i  wycieki  danych. 
Dlatego należy zwrócić uwagę, 
żeby komunikacja w sieci była 
bezpieczna – mówi Sandra Ma-
zur. 

      Jak wynika z sierpniowego 

badania  KRD  i  serwisu 

ChronPESEL.pl, aż 3/4 Polaków 
obawia się utraty danych osobo-
wych  w  wyniku  działalności 
oszustów w internecie.  Prawie 
70 proc. boi się, że źródłem wy-
cieku będzie ich komputer lub 
telefon. Jednocześnie co trzeci 
nie zabezpiecza swojego kom-

putera hasłem, połowa nie aktu-
alizuje  na bieżąco oprogramo-

wania,  a  prawie  20  proc.  nie 

używa programów antywiruso-
wych.  Zabezpieczeniu  prywat-

nych i służbowych danych przed 
niepowołanymi  osobami  służą 
też coraz popularniejsze techno-
logie kryptograficzne. 

      Należy je stosować w trzech 
kanałach  komunikacji.  Po 
pierwsze,  trzeba  zabezpieczyć 
połączenia głosowe,  czyli  roz-
mowy telefoniczne i SMS-y na 

telefon. Po drugie, wideorozmo-

wy i  wideokonferencje,  stoso-

wane  szczególnie  w  czasach 
pandemii na bardzo szeroką ska-
lę. I po trzecie, przede wszyst-
kim należy zabezpieczyć prze-
syłanie danych i archiwum da-
nych, czyli chmurę – mówi czło-
nek zarządu UseCrypt. 
      Powszechna w dobie pande-

mii praca zdalna – w połączeniu 
ze stale rosnącą w ostatnich la-
tach skalą cyberataków – powo-

dują,  że  do  bezpieczeństwa  i 
szyfrowania danych szczególną 
wagę powinny przykładać kor-
poracje i sektor przedsiębiorstw. 
Dotyczy to zwłaszcza banków 
czy ubezpieczycieli. 

      Pracownicy  korporacji  po-

winni  mieć  na  swoich  firmo-
wych komórkach wdrożone na-
rzędzia, które właściwie zabez-
pieczą ich dane. Dzisiaj korpo-
racje wciąż jeszcze o tym nie 
myślą. O ile mają wdrożone pro-

cedury  bezpieczeństwa  IT  na 
komputerach, tzw. polityki czy-

stego pulpitu i czystego biurka, 

wszelkie systemy antywirusowe 

i antywłamaniowe, o tyle często 
działy IT zapominają o telefo-
nach, na których jest przecho-
wywanych  i  przetwarzanych 

bardzo wiele  danych.  Firmy i 

korporacje powinny pomyśleć o 
tym, żeby pracownik dostawał 
telefon z bezpiecznym, szyfro-

wanym komunikatorem – mówi 
Sandra Mazur. – Takim komuni-

katorem  może  być  UseCrypt 
Messenger,  który  nie  pozwala 
na wyciek danych, podsłuchanie 
rozmowy  czy  na  zhakowanie 

telefonu pracownika korporacji. 

      Sektor  przedsiębiorstw  nie 
jest jedynym, który operuje na 
dużych  ilościach  wrażliwych 
danych,  wymagających  odpo-
wiedniego  zabezpieczenia.  Od 

wybuchu pandemii SARS-CoV-

2 instytucje publiczne i urzędy 
administracji  zachęcają do ko-
rzystania z e-usług, a sektor me-
dyczny zaczął powszechnie wy-
korzystywać e-recepty i telekon-

sultacje lekarskie. To pociąga ze 
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sobą zwiększoną ilość danych i 
zwiększone ryzyko ich wycieku. 
      Poza korporacjami technolo-

gie  kryptograficzne  powinny 

być wdrożone przede wszystkim 
do ochrony danych medycznych, 

komunikacji  między  lekarzem 
bądź szpitalem i pacjentem. Co-
raz częściej korzystamy z porad 
medycznych za pośrednictwem 
zdalnych  środków  przekazu, 
recepty i wyniki badań są wysy-
łane zdalnie. Po drugie, należy 

też  zabezpieczyć  dane  miesz-
kańców. Ci mają coraz więcej 
usług i  możliwości stosowania 
środków  elektronicznych  bez 
konieczności wizyty w urzędzie. 
Coraz częściej  również porady 
prawne odbywają się za pośred-
nictwem  wideokonferencji  czy 

rozmów telefonicznych. Trzeba 
mieć na względzie to, że przeka-
zywanie  danych  prawno-

finansowych pomiędzy osobami 
fizycznymi czy firmami a pra-

cownikami kancelarii prawnych 

i notarialnych też wymaga odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa – podkreśla członek zarzą-
du UseCrypt. (newseria.pl) 

 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 
      Pomysłodawcy urządzenia 
trzy lata temu dostrzegli, że 
na rynku brakuje wydajnego i 

skutecznego  urządzenia  do 
usuwania z pól kamieni, któ-
rych obecność utrudnia pro-

ces uprawy roślin: siew, zabie-
gi pielęgnacyjne. Chcieli zago-
spodarować  tę  niszę.  Polscy 
wynalazcy-pasjonaci  skon-

struowali maszynę do zbiera-
nia  skał  i  kamieni  z  pól 
uprawnych.  Prace  sfinanso-

wano z programu BRIdge Al-

fa Narodowego Centrum Ba-

dań i Rozwoju. 

      Tak  powsała  Usarya.  Ma-
szyna ta waży aż 10 ton. Ma 
szeroką, efektywną powierzch-
nię zbierającą, a także system 

Ciąg dalszy ze s.1 
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czyszczenia i załadunku kamie-
nia,  umożliwiający odsprzedaż 
kruszywa.  Posiada  przy  tym 

całkowicie  zautomatyzowany 
system przygotowania do pracy. 

      Rozwiązanie,  opracowane 
przez  mazowiecki  startup, 

otrzymało  m.in.  złoty  medal 
podczas targów Agrotech 2019 
r. i zdobyło Grand Prix w kate-
gorii „Premiery” targów Polagra 
2020 r. Usarya jest już dostępna 
w sprzedaży, na razie trafiła do 
10 klientów. O projekcie poin-
formowali  przedstawiciele 

NCBR w przesłanym PAP ko-
munikacie. 

      Spółka  Usarya  Polska  po-
wstała w 2017 r.,  a dwa lata 
później 2019 roku zainwestował 
w  nią  działający  w  ramach 
BRIdge Alfa fundusz AgriTech 

Hub. Projekt dostał 800 tysięcy 
złotych dofinansowania z Fun-
duszy  Europejskich  z  NCBR 

oraz 200 tysięcy złotych od in-
westorów prywatnych. 
      „Nasze rozwiązanie to inno-
wacja na kołach. Jesteśmy dum-
ni, że Usarya zyskała tak duże 
zainteresowanie  i  co  najważ-
niejsze spełnia potrzeby swoich 
odbiorców. Jednocześnie dumą 
napawa nas fakt, że znalazły się 
firmy, które nam zaufały i zain-
westowały  w  nasz  projekt  – 

podkreśla członek zarządu spół-
ki Usarya Polska prof. Marcin 

Gołębiewski. 
      BRIdge  Alfa  skierowany 

jest do pomysłów znajdujących 
się w fazie seed, gdzie ryzyko 
niepowodzenia  inwestycyjnego 

jest  największe,  ale  można  je 
zweryfikować relatywnie niedu-
żym kosztem. 
      Za pośrednictwem wehiku-
łów inwestycyjnych – funduszy 

BRIdge Alfa – są selekcjonowa-
ne pomysły o wysokim poten-

cjale  komercjalizacyjnym. 

Wchodzą na rynek dzięki  za-
pewnieniu przejścia przez fazę 
proof  of  principle  i  proof  of 

concept. Zespoły projektowe i 
młode  spółki  technologiczne, 
które mają pomysł na innowację 
produktową  lub  procesową  i 
potrzebują środków na jego sfi-
nansowanie  mogą  liczyć  na 
wsparcie w wysokości ok 1 mln 
zł. 80 proc. tej kwoty to bez-
zwrotne  dofinansowanie  z 

NCBR  z  Funduszy  Europej-

skich. 

      PAP – Nauka w Polsce 
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      Twitter skontaktował się z 
firmą  ByteDance,  do  której 
należy TikTok, z propozycją 
przejęcia  jej  działalności  w 
USA. Negocjacje w takiej in-

tencji prowadzi także Micro-
soft. Bez amerykańskiego in-
westora TikTokowi grozi za-

kaz  działalności  w  Stanach 
Zjednoczonych. 
      Serwis  społecznościowy 
zarządzany przez Jacka Dorseya 
dołączył  do  zainteresowanych 
zakupem  TikToka  w  USA. 

Twitter miał już rozmawiać na 

ten temat z chińskim koncernem 
ByteDance,  do  którego należy 
komunikator. Negocjacje w tej 

sprawie od 2 sierpnia prowadzi 

również Microsoft, który chciał-
by przejąć operacje firmy w Sta-
nach Zjednoczonych, Australii, 

Kanadzie i Nowej Zelandii. 

      W ubiegłym tygodniu prezy-
dent USA Donald Trump podpi-

sał  zarządzenie  zobowiązujące 
amerykańskie firmy do zakoń-
czenia w ciągu 45 dni współpra-
cy w ByteDance, argumentując 
to  kwestiami  bezpieczeństwa 
narodowego. Amerykańska gło-

wa  państwa  zarzuciła  firmie 
przekazywanie  danych  amery-

kańskich użytkowników serwisu 
władzom w Pekinie. Nowe regu-
lacje oznaczają, że TikTok bę-
dzie mógł kontynuować działal-
ność w USA tylko jeśli do 15 
września  znajdzie  amerykań-
skiego nabywcę. 
      Według  ekonomistów  naj-
większą szansę na przejęcie Tik-
Toka ma w tej chwili Microsoft, 

którego wartość rynkowa wyno-
si ponad 1,6 bln dolarów. Twit-
ter to znacznie mniejsza firma, z 

kapitałem w wysokości 29 mld 

 

Twitter zainteresowany przejęciem 

TikToka w USA 
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dolarów, która o pomoc w zaku-
pie TikToka musiałaby prawdo-
podobnie poprosić swoich inwe-
storów. Z drugiej jednak strony 
eksperci  szacują, że transakcja 
taka byłaby łatwiejsza i obarczo-
na mniejszą kontrolą ze strony 
amerykańskich władz, niż prze-

jęcie TikToka przez krajowego 
giganta. 

      Donald  Trump  został  już 
poinformowany o planach Mi-

crosoft  i  powiedział,  że  Biały 
Dom wesprze  transakcję,  jeśli 
będzie mógł mieć na nią znaczą-
cy  wpływ.  Rzecznik  Twittera 

nie  chciał  komentować  donie-
sień. PAP 
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      Naukowcy z Wydziału Fi-
zyki  Uniwersytetu Warszaw-

skiego oraz z Akademii Górni-
czo-Hutniczej  w  Krakowie 

stworzyli optyczne kombiner-

ki,  które  chwytają  maleńkie 
przedmioty za pomocą energii 
światła.  Mikronarzędzia  wy-
hodowane zostały na światło-
wodach o średnicy włosa. 

      Obraz  ze  skaningowego 

mikroskopu  elektronowego 

przedstawia optyczne kombi-

nerki obok mrówki Formica 
polyctena  dla  porównania 
skali. Dwie szczęki narzędzia 
(na czerwono w dole kadru) 

zamykają  się,  absorbując 
światło przesyłane przez włók-
na optyczne (na bladoniebie-

skio). 
      Naukowcy pracując nad mi-
kronarzędziami  wykorzystali 

technologię  ciekłokrystalicz-
nych elastomerów, które potra-
fią zmieniać kształt w odpowie-
dzi na światło. W ten sposób 
powstały  napędzane  światłem 
optyczne kombinerki. Urządze-
nie zostało skonstruowane po-
przez wyhodowanie dwóch zgi-
nających się szczęk na końców-
kach  włókien  optycznych  o 
średnicy mniej więcej ludzkiego 
włosa. Opis badań polskich nau-
kowców ukazał się w prestiżo-
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wym piśmie „Advanced Mate-

rials”. 
Optyczne kombinerki 

      Chwytanie przedmiotów to 
podstawowa umiejętność ży-
wych organizmów. Wykorzystu-
ją ją mikroskopijne wrotki, jak i 
olbrzymie wieloryby. Chwyta-

nie przedmiotów jest też nie-
zbędne dla wielu stale miniatu-
ryzowanych technologii. Chwy-

taki mechaniczne, napędzane 
siłownikami elektrycznymi, 
pneumatycznymi, hydrauliczny-

mi lub piezoelektrycznymi, sto-

sowane są w skalach milime-
trów i większych, ale ich złożo-
ność i potrzeba przenoszenia 
siły na odległość uniemożliwiają 
miniaturyzację. 
      Jak przyznali autorzy wyna-

lazku w informacji prasowej 

opublikowanej na stronach in-

ternetowych Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, 

do opracowania optycznych 

kombinerek wykorzystali mikro-

struktury z ciekłokrystalicznych 
elastomerów (Liquid Crystal 
Elastomers, LCE). To inteligent-

ne materiały, które mogą odwra-
calnie zmieniać kształt pod 
wpływem światła widzialnego. 
      „W swoim prototypie nau-
kowcy połączyli napędzane 
światłem elementy z LCE z no-
wą metodą wytwarzania struktur 
w skali mikrometrów: gdy świa-
tło ultrafioletowe jest przesyłane 
przez światłowód, na jego koń-
cówce rośnie struktura w kształ-
cie stożka. Indukowana świa-
tłem mechaniczna reakcja tak 
powstałej mikrostruktury zależy 
od orientacji cząsteczek we-
wnątrz elementu elastomerowe-

go i może być kontrolowana w 
celu uzyskania zgięcia lub skur-
czu mikroelementów” – czyta-

my w komunikacie prasowym. 

Mikronarzędzia 
      Zastosowanie nowej metody 

wzrostu struktur z elastomerów 
daje zupełnie nowe możliwości. 
Dzięki tej technice można wy-
twarzać różne zdalnie sterowane 
elementy w skali mikrometro-

wej, które mogą odwracalnie 
zmieniać kształt w odpowiedzi 
na światło. 
      W przypadku optycznych 

kombinerek, 200-mikrometrowy 

chwytak jest sterowany zdalnie, 

bez żadnego okablowania czy 
przewodów pneumatycznych, 
jedynie za pomocą zielonego 
światła dostarczanego przez 
światłowody o średnicy 
125 mikronów, czyli porówny-

https://doi.org/10.1002/adma.202002779
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walnej do średnicy ludzkiego 
włosa. Pochłonięta energia 
świetlna jest bezpośrednio za-
mieniana na pracę szczęk chwy-
taka. 

      Badania nad elastomerowy-

mi mikrostrukturami zasilanymi 

światłem są finansowane przez 
Narodowe Centrum Nauki w 

ramach projektu „Mechanizmy 
wykonawcze w mikroskali na 

bazie foto-responsywnych poli-

merów”. Dzienniknaukowy.pl 
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      Lawinowo  rośnie  liczba 
fałszywych  stron  interneto-
wych, które służą do wyłudze-
nia danych w ramach cybera-

taków z użyciem techniki phis-
hingu.  W pierwszym kwartale 

2020 r.  ich liczba wzrosła o 
350 proc. – poinformował dy-
rektor ONZ ds. przeciwdziała-
nia  terroryzmowi  Władimir 
Woronkow.  Cytowany  przez 

agencję  Associated  Press 
zwrócił uwagę, że wiele fałszy-

wych  witryn  wykorzystywa-

nych przez hakerów do phis-
hingu obiera za cel podmioty z 

branży medycznej, m.in. szpi-
tale i systemy teleinformatycz-

ne  dla  ochrony  zdrowia,  co 

wpływa na zakłócanie ich pra-
cy w szczególnie trudnym cza-
sie pandemii COVID-19. 
      Ponadto, jak stwierdził Wo-
ronkow przed Radą Bezpieczeń-
stwa ONZ, wzrost liczby stron 

wykorzystywanych do phishingu 

wpisuje się w szerszą tendencję 

rosnącego natężenia cyberprze-
stępczości widocznego w ostat-
nich  miesiącach.  Zdaniem 
urzędnika, ONZ i światowi eks-
perci do tej pory nie oszacowali 

jeszcze  całkowicie  „wpływu  i 
konsekwencji pandemii na stan 

pokoju  i  bezpieczeństwa  na 
świecie,  a w szczególności  na 
zorganizowaną  przestępczość  i 
terroryzm”. 
      Wnioski dyrektora były pre-
zentowane w wystąpieniu pod-
czas  Wirtualnego  Tygodnia 
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Przeciwdziałania  Terroryzmo-
wi, który ONZ zorganizowało w 
ubiegłym miesiącu. W organi-
zowanych  online  spotkaniach 

uczestniczyli  przedstawiciele 

134 krajów, a także 88 organi-
zacji  obywatelskich  i  sektora 

prywatnego, 47 organizacji mię-
dzynarodowych i regionalnych, 

a także 40 instytucji  działają-
cych w strukturach ONZ. 

      Dyrektor ds. przeciwdziała-
nia terroryzmowi stwierdził, że 
dyskusje prowadzone w ramach 

spotkań pozwalają wnioskować, 

iż państwa członkowskie ONZ 
są skupione na „radzeniu sobie 
z kryzysem zdrowotnym i hu-

manitarnym wywołanym przez 
COVID-19”. Woronkow zachę-
cił uczestników rozmów, by nie 
zapominali  jednocześnie o za-
grożeniu,  jakie  stwarza  terro-
ryzm. 

      „W wielu regionach świata 
terroryści wykorzystują lokalne 
trudności i słabość administracji 
dla przegrupowania się i odzy-
skania kontroli” – ostrzegł dy-
rektor ONZ. Jak dodał, pande-

mia koronawirusa może przeło-
żyć się na wzrost ekstremizmu i 
terroryzmu  przede  wszystkim 

przez uwypuklenie nierówności 
i wzmożenie lokalnych konflik-
tów. (PAP) 
 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 
      Uniwersytet  Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego należy 
do uczelni o najwyższej dyna-
mice rozwoju w ciągu ostat-
nich kilku lat i wyróżnia się 
poziomem kształcenia studen-
tów  w  dziedzinach  ważnych 
społecznie  i  gospodarczo. 
Utworzony  na  uczelni  profil 

medyczny oraz cyfrowej nauki 

i technologii znakomicie wpi-

sały się w potrzeby współcze-
snego świata. Te dwie dyscy-
pliny są obecnie fundamental-
ne  w walce z pandemią i nową 
formą  komunikowania  się 
online. Budowa infrastruktury 

Wydziału Medycznego Colle-
gium Medicum na kampusie 

przy ul. Wóycickiego w War-
szawie, a także budowa trze-
ciego kampusu w Dziekanowie 

Leśnym wpłyną na dalszy roz-
wój obu dziedzin. Są zwieńcze-
niem  obchodów  20-lecia 

UKSW. 
      Konsekwentnie inwestujemy 

w te obszary, bardzo ważne dla 

dzisiejszej   gospodarki i  życia 
społecznego. Technologie cyfro-
we i medycyna są dziedzinami 
priorytetowymi  we  współcze-
snym świecie. Dużo udało nam 
się  zrobić,  myśląc  perspekty-
wicznie  o przyszłości nauki i jej 
roli  Angażujemy w te działania 
duże  środki,   budując  bardzo 
nowoczesne  zaplecze  dydak-

tyczno-naukowe oraz centra ba-

dawczo-wdrożeniowe.  Takie 
zaplecze przyciąga do nas stu-
dentów i  ludzi  o wspaniałych 
kompetencjach, którzy przyczy-
niają się do naszego sukcesu – 

informuje  ks. prof. Stanisław 
Dziekoński, rektor UKSW. 

      Wmurowanie  kamienia 

węgielnego  pod  budowę  bu-
dynku  Collegium  Medicum 

oraz otwarcie Hali Sportowej 

UKSW nastąpi 18 sierpnia na 
terenie  kampusu  przy  ul. 

Wóycickiego. Dwa dni później, 
20 sierpnia odbędzie się wmu-
rowanie kamienia węgielnego 
pod trzeci kampus – Muliti-

dyscyplinarne  Centrum  Ba-

dawcze UKSW w Dziekanowie 

Leśnym  oraz  inauguracja 
działalności muzeum Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. 
Budynek Collegium Medicum 

UKSW 
      Inwestycję  realizuje  firma 
Skanska S.A., która współpraco-
wała z uczelnią już przy budo-
wie Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych.  Nowy 

Budynek  Collegium  Medicum 

będzie mieścił sale dydaktyczne 
oraz specjalistyczne laboratoria 

służące  kształceniu  przyszłych 
lekarzy oraz pomieszczenia sy-

mulacji medycznych. Za projekt 

budynku odpowiada poznańska 
Pracownia  Architektoniczna 

GPVT. 

Centrum Sportowe UKSW 
      Centrum Sportowe jest bu-

dynkiem  3-  kondygnacyjnym, 

mieszczącym  między  innymi 
salę o wymiarach 56m x 38 m, 
umożliwiającą gry zespołowe w 
piłkę ręczną, siatkówkę, koszy-
kówkę, badmintona itp. Ponadto 

 

UKSW 

inwestycje w przyszłość 
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w hali znajdują się pomieszcze-
nia klubu sportowego ze strefami 

do ćwiczeń, aerobową, ciężarów, 
fitness  oraz  pomieszczenia  ga-

stronomiczne.  Obiekt  zaplano-

wano  jako  ogólnodostępny, 
funkcjonujący przez 7 dni w ty-
godniu. Umożliwi to korzystanie 
z obiektu nie tylko przez spo-

łeczność akademicką ale również 
mieszkańców  północnych  Bie-
lan,  co  niewątpliwie  przyczyni 
się do szerszej integracji społecz-
ności lokalnej z akademicką. 
      Projekt  Mulitidyscyplinar-

ne Centrum Badawcze UKSW 

realizowany  przez  Centrum 

Cyfrowej Nauki i Technologii 

      Mulitidyscyplinarne  Cen-

trum  Badawcze  UKSW  jest 

fundamentem trzeciego Kampu-

su w Dziekanowie Leśnym, któ-
re będzie miejscem spotkania i 

ścisłej współpracy świata nauki 
ze światem gospodarki. Tę misję 
UKSW już realizuje od kilku lat, 
jednak do skutecznego wdraża-
nia innowacji niezbędna jest od-
powiednia infrastruktura. Celem 

projektu jest zwiększenie trans-
feru  innowacji  do  gospodarki 

oraz  zwiększenie  konkurencyj-
ności polskich badań i wdrożeń. 
Kaplica na kampusie przy uli-

cy Dewajtis 
      Kaplica  na  kampusie  przy 

ulicy Dewajtis – wyremontowa-

na w 2018 roku kaplica z witra-

żami,  przedstawiającymi  osobę 
kardynała  Wyszyńskiego  oraz 
Jana Pawła II zachęca do modli-
twy,  skupienia i  wyciszenia w 

czasie  pracy lub nauki  na na-

szym Uniwersytecie. 

Muzeum UKSW 

      Muzeum UKW powstało w 
2019 roku z okazji 20-lecia prze-

kształcenia  Akademii  Teologii 
Katolickiej w Warszawie w sze-

rokoprofilowy Uniwersytet Kar-

dynała  Stefana  Wyszyńskiego. 
Jest upamiętnieniem i swoistym 
hołdem dla  wszystkich,  którzy 
budowali  dobre  imię  i  prestiż 
Uniwersytetu.  Zbiory  zgroma-

dzone  w  muzeum  pozwalają 
prześledzić  rozwój  Akademii 
Teologii Katolickiej (ATK) oraz 

Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (UKSW). 
 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 
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wody destylowanej, czyli pozba-

wionej minerałów. Jak w każdym 
przypadku konieczny jest zdrowy 

rozsądek i umiar.  
https://

motywatordietetyczny.pl/2016/06/

bez-wody-organizm-przestaje-

dzialac-prawidlowo-10-oznak-

niewystarczajacego-nawodnienia/ 

 

https://

motywatordietetyczny.pl/2017/04/

dlaczego-woda-pita-na-czczo-ma-

ogromne-korzysci-zdrowotne/ 

 

      Wystarczające nawodnienie 
organizmu może być środkiem pre-
wencyjnym w wielu chorobach, a 

także jednym ze środków leczni-
czych stosowanych przez doktora 

Fereydoona Batmanghelidj.  

      Nawodnienie organizmu ma 

pozytywny wpływ na poprawę sta-
nu  chorych na wrzody żołądka, 
refluks żołądkowo-przełykowy, 
choroby reumatyczne, bóle kręgo-
słupa, bóle głowy, bóle serca po 
wysiłku fizycznym, nadciśnienie, 
cukrzycę, oraz u osób posiadają-
cych wysoki poziom cholesterolu i 

inne problemy zdrowotne. 

      Na podstawie tysięcy badań 
klinicznych doktor Batmanghelidj 

uznał, że wiele chorób wynika z 
odwodnienia, z którego chorzy nie 
zdają sobie sprawy. Wbrew teorii 
medycyny akademickiej, jego bada-

nia wykazały, że uczucie suchości 
w ustach nie jest pierwszym obja-

wem odwodnienia organizmu, lecz 

jest ostatnim odczuwalnym sygna-

łem skrajnego odwodnienia.  

https://

motywatordietetyczny.pl/2016/06/

bez-wody-organizm-przestaje-

dzialac-prawidlowo-10-oznak-

niewystarczajacego-nawodnienia/ 
 

https://

motywatordietetycz-

ny.pl/2017/04/dlaczego-woda-

pita-na-czczo-ma-ogromne-

korzysci-zdrowotne/ 

 
      Woda okazuje się być lekiem 
tanim i ogólnie dostępnym, zaś jej 
prozdrowotne i lecznicze właściwo-
ści są przedmiotem wielu badań i 
niezwykłych odkryć. Niektóre z 
nich burzą akademicki punkt widze-
nia. Należy do nich odkrycie tak 
zwanej „pamięci wody”. Uznanie 

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WODA  PITNA 

Bretania (Francja) - widok na Atlantyk. 
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tej właściwości wymaga, by przy-
znać, że woda oprócz ustalonych 
dotąd właściwości chemicznych i 
fizycznych, skupia nieznaną dotąd 
energię i jest nośnikiem informacji. 
Nad tym odkryciem pochylili się 
badacze tacy jak: immunolog fran-

cuski Jacques Benvéniste, profesor 
Luc Montagnier, japoński lekarz 
medycyny alternatywnej, Masaru 

Emoto. 

      Woda zawiera informacje i mo-

że wpływać na procesy biologiczne. 
Udowodnił to laureat nagrody No-
bla, Luc Montagnier, który użył 
wody będącej w kontakcie z bakte-
riami (mykoplazmy). Po dwukrot-

nym odfiltrowaniu filtrami o w ocz-

kach wielkości 20 (dwadzieścia)  
nanometrów, bakterie, a nawet 
kwasy nukleinowe zostały całkowi-
cie usunięte, gdyż ich rozmiary 
wynoszą co najmniej 30 
(trzydzieści) nanometrów. Czystość 
wody potwierdziły inne badania, w 
tym test „PCR” (Polymerase chain 
reaction = reakcja lancuchowa poli-

merazy, to badanie diagnostyczne 

na wykrycie DNA mikroorgani-

zmow stosowane w chorobach in-

fekcyjnych).  Wodę tę poddano 
procesowi identycznemu, jak przy 

produkcji leków homeopatycznych, 
który w rezultacie ujawnił istnienie 
sygnału elektromagnetycznego o 
częstotliwości od 500 do 2 000 Hz, 

w zależności od poziomu rozcień-
czenia materiału wyjściowego, czy-
li wody. W dalszej części ekspery-
mentu do tej idealnie czystej wody 

dodano limfocyty oczyszczone z 

wszelkich bakterii. Po około 20 
(dwudziestu) dniach obejrzeć moż-
na było nowe mykoplazmy, choć w 
mniejszej ilości. Według Luc Mon-
tagnier, woda posiada zdolność 
zmagazynowania informacji i prze-

kazania jej. 

Podobnie jak w przypadku innych 

produktów homeopatycznych, za-
obserwowano zależność polegającą 
na tym, że im większe jest rozcień-
czenie wody, tym silniejsza jest 

reakcja organizmu na tak 

„poinformowaną” wodę. 
      Natomiast eksperymenty prze-

prowadzone przez Masaru Emoto 

wykazały, że woda przejmuje emo-
cje i uczucia ludzkie wyrażane w 
słowach, intencjach, a nawet reagu-
je na atmosferę dźwiękową otocze-
nia, co uwidacznia się w strukturze 
kryształów lodu. Wszystko, co do-
bre i piękne produkuje piękno i 
porządek, zaś to, co negatywne daje 
strukturę bezkształtną. 
https://akademiawitalnosci.pl/

potega-naszych-intencji-czyli-

eksperyment-z-ryzem/ 
 

      Ten fakt wzbudza do zastano-

wienia się nad zależnościami mię-
dzy sferą psychiczną i fizyczną oraz 
o skutkach dla świata rzeczywiste-
go wynikających z naszych myśli. 
Woda okazuje się być czymś wię-
cej, niż dotąd sądzono. Niebagatel-
ne znaczenia ma więc wybór wody, 
którą pijemy. 
      Skoro jakość wody, którą pije-
my jest tak bardzo istotna dla za-

Dunaj - Budapeszt. 

https://akademiawitalnosci.pl/potega-naszych-intencji-czyli-eksperyment-z-ryzem/
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Metalowe bidony to alternatywa dla butelek plastykowych. 
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Woda z topiącego lodowca w Argentière w Alpach francuskich jest zabarwiona na kolor mleczny przez mączkę skalną. 

Suche regiony Kapadocji (Turcja). 
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Dolina Ait Bouguemez, zwana szczęśliwa dolina (Atlas Średni w Maroku), obfituje w wodę. 

Piesza wycieczka przez góry Atlas z wodą w plecakach. 
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chowania zdrowia, opracowane 

zostały teorie o idealnej wodzie do 
picia. Niektórzy producenci uważa-
ją, że najlepsza woda jest woda 
alkaliczna, zaś inni z kolei, że ma-
gnetyzowana, woda filtrowana 

przez odwrotną osmozę, woda fil-
trowana w karafce lub wręcz woda 
mineralna. Reklamowana jest inten-

sywnie również woda kranowa i 
jest to najpowszechniej spożywana 
woda. 

      Woda dostarczana  do naszych 

kranów czerpana jest z wód pod-
ziemnych, rzek lub pochodzi z wo-

dy odzyskiwanej przez oczyszcze-

nie. Woda taka jest przedtem filtro-

wana, uzdatniana i kontrolowana 

pod względem bakteriologicznym, 
zgodnie z obowiązującymi norma-
mi, więc nadaje się do spożycia, 
czyli jest to woda pitna. Owszem, 

pytanie otwarte: Czy jest to idealnie 

czysta woda?  

      Woda wodociągowa zawiera 
pozostałości produktów chemicz-

nych stosowanych dla jej uzdatnia-

nia i wiele innych substancji, które 
nie są bezpieczne dla zdrowia. Te 
niepożądane dodatki znajdujemy 
również codziennie w naszym po-
żywieniu.  Badania toksykologiczne 
realizowane są dla pojedynczych 
substancji, natomiast skutki jedno-

czesnego spożywania wielu sub-
stancji chemicznych tworzących 
„efekt koktail” nie są badane. Nie 
istnieją filtry dla każdej wprowa-
dzanej na rynek substancji. Labora-

torium Unii Europejskiej (Joint 

Research Center) oceniło zawartość 
w wodzie kranowej substancji za-

burzających gospodarkę hormonal-
ną człowieka za zbyt wysoki, zaś 
normy oparte na badaniach z lat 60. 

za przestarzałe. 
      Najczęściej występujące za-
nieczyszczenia wody kranowej: 

1/. Aluminium -metal  wykorzysty-

wany do uzyskania przejrzystości 
wody, zaliczany do metali ciężkich 
(trujących); woda zawiera niewiel-

kie ilości aluminum, lecz w połą-
czeniu z innymi źródłami występu-
jącymi w m.in. żywności i w lekar-
stwach oraz kosmetykach (anti- 

Transpirant) dostarczających alumi-
nium, ta ilość obciąża organizm i 
powoduje choroby układu nerwo-
wego; 

2/, Związki chloru – stosowane 

jako środek dezynfekcyjny; poziom 
związków chloru w wodzie zwięk-
szono podczas aktualnego kryzysu 

sanitarnego; mają one niekorzystny 
wpływ na mikroflorę (mikrobiotę) 
jelitową. 
3/. Fluor – substancja chemiczna 

występująca jako zanieczyszczenie, 
choć w niektórych krajach bywała 
dodawana  do wody wodociągowej 
(nadal tolerowana w Stanach Zjed-

noczonych). 

      Dziś wiadomo, że fluorki to 
związki chemiczne zaliczane do 
najbardziej trujących substancji. Są 
one bardzo reaktywne, łączą się 

Ciąg dalszy s.68 

Zdjęcie wykonane jest w Grecji i prezentuje płynącą fokę żyjącą w Morzu Śród-
ziemnym z gatunku: mniszka śródziemnomorska. 
Dla bardziej dociekliwych podajemy link:  

https://photo.geo.fr/le-phoque-moine-un-animal-meconnu-des-eaux-

mediteraneennes-37641#etude-sur-le-phoque-moine-655976 

https://photo.geo.fr/le-phoque-moine-un-animal-meconnu-des-eaux-mediteraneennes-37641#etude-sur-le-phoque-moine-655976
https://photo.geo.fr/le-phoque-moine-un-animal-meconnu-des-eaux-mediteraneennes-37641#etude-sur-le-phoque-moine-655976
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

 
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego 

w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku. 
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach. 

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu: 
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce), 
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chemia budowlana 

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

łatwo z innymi pierwiastkami, wy-
pierają z organizmu minerały takie 
jak wapń, magnez, jod i inne. Fluor 
ma  bardzo szkodliwe działanie na 
pracę tarczycy, gdyż utrudnia syn-
tezę hormonów tarczycy. 
https://onalubi.pl/toksyny/jak-

usunac-fluor-z-organizmu/ 
 

4/. Produkty farmaceutyczne – 

woda zawiera resztki leków i pro-
duktów weterynaryjnych. 
      Francja zajmuje pierwsze miej-

sce w Europie (Polska drugie) i 

drugie na świecie w konsumpcji 
lekarstw. Pozostałości lekarstw 
przenikają do wody, gdyż część 
cząsteczki aktywnej leku nie jest 

przyswajana. W wodzie odnaleźć 
można takie leki jak: antybiotyki, 
beta-blokery, środki uspokajające, 
leki przeciw depresji, leki przeciw-

zapalne, leki przecicholesterolowe, 

leki onkologiczne, hormony, piguł-
ki antykoncepcyjne, i inne. W prób-
kach wody pitnej wykryto pozosta-

łości 30-40 rodzajów leków. 
5/. Azotany – woda pobierana z 

wód na terenach rolniczych może 
być skażona pochodnymi hodowli 
zwierząt i pochodnymi środków 
ochrony roślin (pestycydy, herbicy-
dy, fingicydy); dozwolony poziom 

azotanów w wodzie według norm 
francuskich to 50 mg/l (pięćdziesiąt 
miligramów na litr); norma francu-

ska limituje poziom poszczegól-
nych pestycydów, zaś łączny po-
ziom nie może przekraczać 0,5 µg/
l.  

      Inne najbardziej znane wody 

pitne to: 

1/. Woda mineralna butelkowa – 

najlepsza jest słabo lub średnio 
zmineralizowana, gdyż zasadniczo 
minerały występujące w wodzie są 
przyswajalne w małym stopniu, zaś 
duża ich zawartość obciąża nerki, 
zaś nie usunięty nadmiar związków 
wapnia osadza się w różnych orga-
nach. Woda mineralna posiada real-

ne działanie korzystne dla zdrowia 
wtedy, gdy jest pobierana ze źródła. 
2/. Woda gazowana/niegazowana 

Ciąg dalszy ze s.66 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

WODA  PITNA 

https://onalubi.pl/toksyny/jak-usunac-fluor-z-organizmu/
https://onalubi.pl/toksyny/jak-usunac-fluor-z-organizmu/
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butelkowa: 

https://

motywatordietetyczny.pl/2019/03/

gazowana-vs-niegazowana-czy-

to%20-istotna-roznica 
 

3/. Woda filtrowana – filtrowanie 

wody kranowej jest bardzo polecane; 

dostępne filtry mają jednak oprócz 
zalet, również swoje wady; problema-
tycznym składnikiem niektórych fil-
trów jest nanowęgiel lub jony srebra 
(metal toksyczny), które mogą przeni-
kać do wody. 
A/ Najprostszy sposob filtrowania 

oferuje karafka filtrująca, która elimi-
nuje chlor, niektóre metale ciężkie i 
pestycydy nierozpuszczalne w wo-

dzie. Woda z karafki filtrującej musi 
być przechowywana w lodówce, by 
zapobiec rozwojowi bakterii. 

B/ Filtry podłączone do kranu zawie-
rają węgiel aktywny w formie spraso-
wanej o większej zdolności filtrowa-
nia (niż węgiel granulowany). 
C/ System osmozy odwróconej po-
zwala na uzyskanie doskonale czystej 

wody, lecz woda ta nie nadaje się do 
konsumpcji jako taka, jeśli nie jest 
wzbogacona małą ilością składników 
mineralnych. Konieczne jest uzupeł-
nienie jej w sole mineralne przez do-

danie szczypty soli nierafinowanej lub 

soku z cytryny. Kłopotliwa jest też 
konserwacja filtrów, które są pożyw-
ka dla bakterii. System ten powoduje 

dużą stratę wody usuwanej do ście-
ków. 
D/ Filtry marki Doulton – produkowa-

ne od 1826 roku, sprawdzają się zna-
komicie do dziś dostarczając wodę o 
doskonałej jakości. Firma produkuje 
filtry do kuchni i do łazienki. Filtr 
zbudowany jest z dwóch warstw: ce-
ramicznej i węglowej. Wkład wymie-
niać należy przeciętnie raz na rok.  
https://doultonwaterfilters.pl/Shop/ 

 
4/. Woda alkaliczna – uzyskiwana 

jest przez jonizowanie.  

      Niektóre wody mineralne butelko-
we są naturalnie alkaliczne. Woda ta 
ma swoich zwolenników, jak i prze-
ciwników. Woda alkaliczna Kangen 
zasługuje na uwagę: nadaje się do 
picia wyłącznie jako 3-tygodniowe 

kuracje, gdyż obniża kwasowość żo-
łądka;  posiada jednak korzystne dla 
zdrowia właściwości przeciwutlenia-
jące, bardzo dobry potencjal REDOX 
rH2, wynoszący od 0 do 5 (woda kra-
nowa ma niekorzystnie wysoki 

wskaźnik, bo aż powyżej 40 rH2). Im 

niższy jest potencjał REDOX, tym 
silniejsze jest działanie przeciwutle-
niające (= regenerujące) danego pro-
duktu. 

      Tym nie mniej, według badacza 
jakości wody, francuskiego hydrologa 
profesora Louis-Claude Vincent, naj-

lepsza woda do picia to woda lekko 

kwaśna (pH 6 – 7), słabo zmineralizo-
wana i zawierająca nie więcej niż 120 
(sto dwadzieścia) mg/litr masy suchej 
minerałów przy temperaturze 180°C, 
a także współczynnik REDOX rH2 
między 24 i 28. 
https://www.natura-zdrowie.pl/

woda-alkaliczna/redox-

oxidationreduction-potential/ 

 

https://www.poradnikzdrowie.pl/

zdrowie/metody-alternatywne/

woda-alkaliczna-zjonizowana-

zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-

aa-XDte-zWmy-A8W1.html 

 
5/. Woda magnetyzowana:  

https://

planetazdrowie.pl/2015/07/02/

terapia-magnetyczna-

magnetoterapia/ 

 
6/. Woda strukturowana – można ją 
łatwo uzyskać domowym sposobem, 
gdyż wystarczy zamrozić wodę, a 
następnie ją odmrozić. Naczynie do 
zamrażania nie może być ani z plasty-
ku, ani z łatwo pękającego szkła. Pla-
styk nie nadaje się do zamrażania 
płynów, ponieważ szkodliwe czą-
steczki chemiczne w większej ilości 
migrują do płynu w niskich tempera-
turach (podobnie jak w wysokich tem-

peraturach). Woda strukturowana 

powstaje również dzięki dyskowi 
ADR-4. 

 https://szanujezdrowie.pl/jak-

zrobic-wode-strukturalna/ 
 

7/. Woda Quinton – na bazie wody 

morskiej. To woda o działaniu leczni-
czym.  https://quinton.pl/ 

8/. Woda z lodowca :  

https://luxxx.pl/svalbardi-woda-z-

lodowca-juz-dostepna-harrodsie/ 

 
      W przeciwieństwie do wody z 
roztopionego lodu, woda z lodowca to 

woda naturalnie spływająca z lodowca 
i taka woda nie jest przezroczysta, 

lecz ma zabarwienie mleczne, pocho-

dzące z „mąki skalnej”, czyli rozdrob-
nionych na proszek skał. 

9/. Woda z „cudownych źródeł”: na 

przykład w Lourdes we Francji. Po-
siada potencjal rH2 wynoszący poni-
zej -200 mV, czyli bardzo korzystny 

dla zdrowia. 

       

      Dostęp do wody to prawo czło-
wieka i każdej żywej istoty, lecz część 
ludności świata cierpi na brak wody.  
Prawa do wody bronią niektóre orga-
nizacje społeczne, ze względu na ist-
niejące ryzyko przejęcia wody, jako 
towaru przez rynki finansowe. Pro-

blem z dostępem do wody prawdopo-
dobnie będzie się pogarszać, tym bar-
dziej, że najwięcej wody słodkiej zu-
żywa rolnictwo borykające się z czę-
sto występującymi  suszami.  

      We Francji znaleziono pewne 

rozwiązanie na problem suszy, po-
przez wprowadzenie uprawy roślin 
afrykańskich – nie wymagających 
podlewania - na pasze dla zwierząt. 
Wprowadzony sposób okazał się bar-
dzo opłacalny i ekologiczny. Pozosta-
je kwestia oszczędności wody, o którą 
możemy zadbać sami. 
  

Tekst i fot.: 

E.Pietruch 

Paryż 

Francja 

  

  „Chcesz być zdrowy, młody, nie 
stroń nigdy od wody.” Andrzej Cze-
sław Klimuszko.  
  

Źródła: 
„Twoje ciało domaga się wody” – dr 

Fereydoon Batmanghelidj, Oficyna 

Wydawnicza 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=lKUrTSNui14&feature=youtu.b

e 

 

  http://www.instsani.pl/1051/

uzdatnianie-wody-polem-

magnetycznym 

 

https://euromagnesy.com/pl/18-

magnesy-ferrytowe-p%C5%

82ytkowe 

 

https://water-star.pl/2018/04/20/

mineraly-wodzie-zawartosc-

znaczenie-dla-suplementacji/ 

 

*** 

https://motywatordietetyczny.pl/2019/03/gazowana-vs-niegazowana-czy-to%20-istotna-roznica
https://motywatordietetyczny.pl/2019/03/gazowana-vs-niegazowana-czy-to%20-istotna-roznica
https://motywatordietetyczny.pl/2019/03/gazowana-vs-niegazowana-czy-to%20-istotna-roznica
https://motywatordietetyczny.pl/2019/03/gazowana-vs-niegazowana-czy-to%20-istotna-roznica
https://doultonwaterfilters.pl/Shop/
https://www.natura-zdrowie.pl/woda-alkaliczna/redox-oxidationreduction-potential/
https://www.natura-zdrowie.pl/woda-alkaliczna/redox-oxidationreduction-potential/
https://www.natura-zdrowie.pl/woda-alkaliczna/redox-oxidationreduction-potential/
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/woda-alkaliczna-zjonizowana-zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-aa-XDte-zWmy-A8W1.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/woda-alkaliczna-zjonizowana-zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-aa-XDte-zWmy-A8W1.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/woda-alkaliczna-zjonizowana-zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-aa-XDte-zWmy-A8W1.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/woda-alkaliczna-zjonizowana-zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-aa-XDte-zWmy-A8W1.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/woda-alkaliczna-zjonizowana-zywa-woda-jakie-ma-wlasciwosci-aa-XDte-zWmy-A8W1.html
https://planetazdrowie.pl/2015/07/02/terapia-magnetyczna-magnetoterapia/
https://planetazdrowie.pl/2015/07/02/terapia-magnetyczna-magnetoterapia/
https://planetazdrowie.pl/2015/07/02/terapia-magnetyczna-magnetoterapia/
https://planetazdrowie.pl/2015/07/02/terapia-magnetyczna-magnetoterapia/
https://szanujezdrowie.pl/jak-zrobic-wode-strukturalna/
https://szanujezdrowie.pl/jak-zrobic-wode-strukturalna/
about:blank
https://luxxx.pl/svalbardi-woda-z-lodowca-juz-dostepna-harrodsie/
https://luxxx.pl/svalbardi-woda-z-lodowca-juz-dostepna-harrodsie/
https://www.youtube.com/watch?v=lKUrTSNui14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKUrTSNui14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lKUrTSNui14&feature=youtu.be
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      W wykazie prac legislacyj-

nych  i  programowych  Rady 

Ministrów ukazał się projekt 
rozporządzenia  Rady  Mini-
strów w sprawie zakazów w 
ruchu lotniczym. Rząd do 25 
sierpnia chce przedłużyć za-
kaz połączeń lotniczych w ru-
chu  międzynarodowym  w 
związku z epidemią koronawi-

rusa; na liście znalazło się 45 
krajów –  wynika z projektu 

rozporządzenia  Rady  Mini-
strów. Chodzi m.in. o Stany 
Zjednoczone,  Rosję,  Izrael, 
Singapur, Luksemburg. 
      „W związku z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania  się  zakażeń 
wirusem SARS CoV-2 istnieje 

konieczność skorzystania z pra-
wa do wprowadzenia zakazów 
w ruchu lotniczym, niezbędnych 
ze względu na bezpieczeństwo 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  w 

celu  minimalizacji  zagrożenia 
dla zdrowia publicznego” – czy-

tamy w komunikacie. 

      Jak napisano, aktualnie obo-

wiązujące rozporządzenie Rady 
Ministrów z 28 lipca 2020 r. w 

sprawie zakazów w ruchu lotni-
czym utraci moc z końcem dnia 
11 sierpnia 2020 r. Dodano, że z 
uwagi na ogłoszenie w Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epide-

mii,  „konieczne  jest  wprowa-
dzenie zakazów w ruchu lotni-
czym w odniesieniu do lotów 

międzynarodowych  po  powyż-
szym terminie”. 
      Na rządowej liście znalazło 
się 45 krajów z zakazem w mię-
dzynarodowym  ruchu  lotni-

czym. Chodzi m.in, o Bośnię i 
Hercegowinę, Czarnogórę, Ro-
sję, Brazylię, Stany Zjednoczo-
ne,  Luksemburg,  Singapur, 

Oman, Mołdawię. Rozporządze-
nie będzie obowiązywało do 25 

sierpnia  2020  r. 

(propertynews.pl) 

 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 

Rząd chce zakazu lotów 

do 45 krajów z powodu pandemii 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Podkarpackie  Centrum 

Innowacji (PCI) tworzy regio-

nalną sieć  laboratoriów. Ce-
lem projektu jest m.in. pomoc 

w uzyskaniu akredytacji  dla 

poszczególnych  laboratoriów 
na oferowane usługi. W sieci 
jest już ponad 50 jednostek. 
      Jak poinformował PAP Ro-
man Tabisz  z  Podkarpackiego 

Centrum Innowacji,  uzyskanie 

akredytacji przez laboratoria jest 

bardzo ważne. „Potwierdza ono, 
że efektem pracy laboratoriów 
są  wiarygodne wyniki.  Zależy 
nam  na  tym,  aby  laboratoria 

dysponujące  profesjonalnym 
wyposażeniem  mogły  świad-
czyć specjalistyczne usługi dla 
przedsiębiorstw. Takimi możli-
wościami powinny być zaintere-
sowane firmy, których nie stać 
na zakup kosztownej aparatury i 

tworzenie laboratorium” –  do-

dał. 
      Podkarpacką Sieć Laborato-
riów Badawczych i Wzorcują-
cych – tak nazywa się projekt – 

tworzy obecnie 52 podmioty. To 

jednostki państwowe i prywat-
ne, laboratoria badawcze i wzor-

cujące, akredytowane i nieakre-
dytowane, duże i renomowane 
jednostki  oraz małe,  prywatne 
laboratoria o wąskich specjali-
zacjach. 

Jak  podkreślił  Tabisz,  celem 
utworzenia sieci jest promowa-

nie rynkowej oferty usług i ba-
dań laboratoryjnych dla podkar-
packiego  biznesu.  Ma  to  być 
możliwe dzięki specjalnej plat-
formie internetowej. 

      „W przyszłości chcemy też 
uruchomić fundusz wsparcia dla 
laboratoriów,  które  podejmą 
proces akredytacji swoich usług. 
Z funduszu będzie można po-

kryć  koszty  poszczególnych 
etapów przygotowania procesu 
lub  zakupu  aparatury  umożli-
wiającej realizację akredytowa-
nej usługi badań lub wzorcowa-
nia” – zaznaczył. 
      Z badań, które przeprowa-
dził Tabisz wynika, że 80 proc. 
podkarpackich firm zleca bada-

nia  i  testy  instytucjom spoza 

regionu.  Taka  sytuacja,  jego 

zdaniem, wynikała z braku do-
stępnej oferty laboratoriów dzia-

łających  na  Podkarpaciu  oraz 
braku jednostek dysponujących 
możliwościami  wykonywania 
potrzebnych badań. Dzięki sieci 
ta  sytuacja  ma  się  zmienić. 
(PAP) 

 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 

Na Podkarpaciu powstaje 

sieć laboratoriów badawczych i wzorcujących 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Złota 44 zaprezentowała 
kolejny apartament pokazo-

wy. To ponad 170-metrowe 

mieszkanie na 43. piętrze, 
warte 7 mln zł. Zaaranżowane 
zostało we współpracy z 
GO.CE Design, jako połącze-
nie natury, sztuki i wysokiej 

jakości wykończenia wnętrz. 
Luksus przejawia się tu w uni-
katowych rozwiązaniach eko-
logicznych, doskonałym wy-
kończeniu i innowacyjnych 
technologiach. 

 

      Apartamentowiec zaprojek-

towany w celu maksymalizowa-

nia komfortu i jakości życia 
mieszkańców, może pochwalić 
się trójszybową fasadą, która o 
20 proc.  zmniejsza zużycie 
energii i redukuje hałas z ze-
wnątrz. Powietrze jest filtrowa-
ne, a woda filtrowana i uzdatnia-

na. Złota 44 oferuje parking dla 
jednośladów, a elektrycznym 
samochodom dedykowano sta-

cje ładowania w przestrzeni ga-
rażowej. Dodatkowo dzięki inte-
ligentnym rozwiązaniom HMS 
uchylne panele okienne automa-

tycznie zamkną się gdy czujniki 

na zewnątrz budynku wykryją 
silny wiatr. 

      Luksusowy apartamento-

wiec Złota 44 spełnia oczekiwa-
nia najbardziej wymagających 
klientów. To przede wszystkim 
wysoka jakość materiałów wy-
kończeniowych, co potwierdza 
aranżacja nowego apartamentu 
we współpracy z GO.CE De-
sign. To połączenie kunsztu, 
jakości i unikatowego rozwiąza-
nia. Złota 44 dodatkowo wspiera 
polskich producentów, którzy 
dzięki ciężkiej pracy i determi-
nacji wkraczają na rynek pro-
duktów luksusowych – mówi 

 

Apartament pokazowy 

za 7 mln zł 
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      Bogaty zestaw funkcjonal-

ności do audio-wizualnej ko-

munikacji elektronicznej i or-

ganizowania  spotkań  online 
decyduje o atrakcyjności Sys-
temu  Zdalnej  Komunikacji 

VMS.  Virtual Meeting System 

opracowany przez zespół spe-
cjalistów  NOT  Informatyka 

zapewnia kompleksową obsłu-
gę  informatyczną  małych  i 
średnich  firm  oraz  innych 
podmiotów. W odróżnieniu od 
konkurencyjnych  rozwiązań 
dostępnych na rynku, gwaran-
tuje  pełne  bezpieczeństwo 
przetwarzania danych i ochro-

nę  własności  intelektualnej 
użytkowników.   Zalety syste-

my chwalą klienci spółki NOT 
Informatyka,  którą  zarządza 
prezes Kamil Wójcik, jedno-
cześnie  wiceprezes  Federacji 
Stowarzyszeń  Naukowo-

Technicznych Naczelnej Orga-

nizacji Technicznej. 

      Systemu Zdalnej Komuni-

kacji jest jedną z wielu usług w 

obszarze technologii informa-

cyjnych  świadczonych  przez 
NOT  Informatyka.  Do  kogo 

jest adresowany?   
      Zaawansowany  funkcjonal-

nie  system  VMS,  służący  do 
organizacji spotkań online,  jest 

przeznaczony zarówno dla pod-
miotów publicznych jak i pry-
watnych. Mogą z niego korzy-
stać średniej wielkości przedsię-
biorstwa,  organizacje,  szkoły i 
samorządy. Jest narzędziem in-
tuicyjnym i prostym w obsłudze, 
które  posiada  bogaty  zestaw 
funkcjonalności  do  audio-

wizualnej  komunikacji  elektro-

nicznej.  Oprogramowanie  po-

zwala na szybkie tworzenie se-

sji,  udzielanie  głosu  uczestni-
kom,  prace  w  podgrupach, 

współdzielenie tablicy, rejestra-
cję  przebiegu  spotkania  oraz 
głosowań. Na potrzeby organi-
zacji wydarzeń, użytkownik ma 
do dyspozycji szeroki wachlarz 

opcji  dostępu,  począwszy  od 
prostego linku do  spotkania a 

skończywszy  na  zaawansowa-
nym mechanizmie spersonalizo-

wanych kodów dostępu na wy-

darzenia płatne. System dosko-
nale sprawdził się już w prakty-
ce w kraju i za granicą. Stano-
wi  też cenne wsparcie w kom-
pleksowym zarządzaniu struktu-
rami przedsiębiorstwa. Korzysta 
z  niego już kilkadziesiąt  pod-
miotów. Największe oprogramo-
wanie  stworzyliśmy dotychczas 
dla Polskiej Federacji Stowarzy-

szeń Rzeczoznawców Majątko-
wych oraz Izb Notarialnych w 

Polsce. Jest to system używany 
na  terenie  całego  kraju,  który 
edukuje,  nadaje  uprawnienia, 

nagradza i spełnia szereg dodat-
kowych funkcji. Lista partnerów 
zadowolonych z naszych usług 
jest  na  stronie  www.not-

informatyka.pl   

      Co  wyróżnia  ten  system 
spośród innych rozwiązań ko-

munikacji  elektronicznej  wy-

korzystywanych na rynku? 
      Dwie  zasadnicze  przewagi 

konkurencyjne.  Najważniejsza 
to bezpieczeństwo przetwarzania 
danych osobowych, a druga to 

brak konieczności  instalowania 
dodatkowego  oprogramowania, 

 

NOT Informatyka 

krajowym liderem bezpieczeństwa informacji 

Rafał Szczepański, wiceprezes 

zarządu BBI Development SA. 
      Apartament został wyposa-
żony w meble marki GO.CE 
Design. Marka jest wynikiem 

współpracy biura projektowego 
Studio Gomez, które niemal od 
20 lat działa na rynku architek-
tonicznym, realizując międzyna-
rodowe projekty użyteczności 
publicznej i prywatnych budyn-

ków mieszkalnych oraz produ-
centa ekskluzywnych mebli RC 

Design, których zrealizowane 

projekty możemy zobaczyć w 
najdroższych butikach świata. 
Filozofią GO.CE Design stało 
się kreowanie unikalnych linii 
tematycznych posługując się 
interpretacją wybranego motywu 
przewodniego. 

      Marka GO.CE Design to 

miękkie formy mebli i zaokrą-
glone płaszczyzny, przypomina-
jące nowoczesne rzeźby nadają-
ce pomieszczeniom wrażenie 
niezwykłej plastyczności wnę-
trza. Inspirowane najbardziej 

luksusowymi jachtami formy 

powstały przy zastosowaniu no-
woczesnych technologii i ponad-

czasowych materiałów, a także 
wykorzystaniu ergonomicznych 

rozwiązań. 
      Więcej na housemarket.pl 
 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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bo  do  korzystania  z  aplikacji 

konieczna jest tylko przeglądar-
ka internetowa wspierająca pro-
tokół  WebRTC,  co  na  pewno 
spełniają najnowsze wersje Mo-
zilla Firefox, Google Chrome a 

także Safari. Wracając do pierw-
szej  przewagi,  już  na  wstępie 
informujemy,  że archiwizujemy 
informacje i nagrania wideo ze 

spotkań online wyłącznie na ży-
czenie i za zgodą klienta. Prze-
twarzamy dane zgodnie z zasa-

dami obowiązującymi na terenie 
Unii Europejskiej, a co za tym 

idzie, w pełni dbamy o własność 
intelektualną klienta, która obec-
nie  jest  największą  wartością. 
Opiekujemy się naszymi klienta-
mi  osobiście,  budując  relacje, 

jakich nie są w stanie zbudować 
nasi  konkurenci  pomimo  ich 

rozmiaru. Mamy własne, nowo-
czesne serwerownie i projektuje-

my  kolejne,  co  pozwala  nam 

jednoznacznie wskazywać, gdzie 
dane klienta są przechowywane. 
Polityka budowy centrów prze-
twarzania danych oparta jest o 

fundament decentralizacji usług, 
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który sprzyja bezpieczeństwu i 
ochronie przechowywania treści 
wrażliwych. Ta sieciowość też 
jest naszą przewagą wśród kon-
kurentów. Wszystko co robimy 
w NOT Informatyka, jest pod-

porządkowane  bezpiecznemu 
przetwarzaniu  informacji.  W 

tych działaniach mamy zdecy-
dowaną  przewagę  na  rynku. 
Gdzie konkurencja przechowuje 

wrażliwe dane klientów tego nie 
wiemy, ale one są rozproszone 
gdzieś po świecie i użytkownicy 
nie mają nad tym kontroli.  
      Jakie ryzyko z tym się wią-
że? 
      Wrażliwe dane mogą trafić 
w  niepowołane  ręce.  Takiego 
scenariusza nie da tego wyklu-

czyć, skoro nie mamy pewności, 
gdzie są przechowywane. Gdy 
zapytamy o miejsce ich przecho-

wywania gigantów jak Google, 
Microsoft czy Zoom’a, to wska-
zują  obszar  geograficzny,  ale 
nikt nie jest w stanie tego w spo-

sób wiarygodny zweryfikować, 
w której serwerowni rzeczywi-
ście nasze dane są powielone, a 
gdzie nie. One mogą być w np. 
Stanach  Zjednoczonych,  ale 

równie dobrze w Indiach, Au-
stralii, Kanadzie, a może i in-
nych miejscach, którymi te fir-
my się nie chwalą, takimi jak 
Rosja czy Peru. Nie mamy gwa-

rancji, że każda z tych lokaliza-
cji posiada właściwe procedury 
bezpieczeństwa a wrażliwe dane 
są tam bezpieczne i że stamtąd 
nie  wypływają.  Zachodzi  też 
pytanie, czy my bazując na legi-
slacji  europejskiej  w  zakresie 

ochrony  danych  osobowych, 

należycie o dbamy o dane ko-
rzystając z usług tych gigantów? 
Jeśli chociaż jeden kilobajt da-
nych wyląduje np. w USA z na-
szym głosem, z naszym wideo z 
konferencji, z naszymi pomysła-
mi to pojawia się wątpliwość, 
czy to bezpieczeństwo jest za-
gwarantowane? Każdy kraj ma 

przecież swoje regulacje. Jeśli w 
regulaminie Google czy Micro-

softu zapisano, że mają prawo 
wydać przechowywane informa-
cje wszelkim służbom, które o 
to poproszą to zadziałają zgod-
nie  ze  swoim  prawem.  Tam 

służby mają permanentny dostęp 
do wszystkiego i analizują kom-
pletnie wszystko. Mogą wyko-
rzystywać zarejestrowane treści 
do własnych celów. 
      Co  to  oznacza  dla  użyt-
kownika? 
      Jeśli ja w trakcie rozmowy 
online mówię o  badaniach nau-

kowych czy patencie, to oni mo-

gę  legalnie  wykorzystać  moje 
know how. Zrobią to w majesta-
cie  prawa,  zgodnie  zaakcepto-

wanym przez polskiego użytko-
wania regulaminem. To jest jed-

nostronna  umowa,  która  nie 
podlega negocjacjom. Mało kto 
zdaje sobie z tego sprawę, bo 
prawie nikt nie czyta tych regu-

laminów, które liczą zresztą nie-
jednokrotnie  dziesiątki  stron 
pisanych małą czcionką. Pytam 
z  ciekawości,  czy  ktoś  czytał 
regulamin ZOOM’a zanim klik-
nie akceptuję? 

      A może ten regulamin za-
bezpiecza  prawa  użytkowni-
ków?   
      Nijak nie  zabezpiecza.  Jak 

ktoś coś mądrego powie podczas 
webinarium to Zoom już to le-
galnie  posiada.  Proszę  zauwa-
żyć, że giganci mają doskona-
łych prawników. Zapisy są fan-
tastycznie złożone,  bo dopiero 
po kilku czytaniach można zau-
ważyć,  że  Zoom  i  Microsoft 
mają w szczególnych przypad-
kach dostęp do treści i mogą ich 
słuchać, a także firmy z nimi 
współpracujące. Spotykamy się 
on-line, dzielimy się naszą wie-
dzą na prawo i lewo, bo nie ma-
my  świadomości  ryzyka.  Nie 
korzystamy w należyty sposób z 
ochrony naszej własności inte-
lektualnej podczas przekazu on-

line.  Interesujące treści  można 
wyławiać  na  różne  sposoby. 
Wystarczy mało skomplikowana 
analiza i detekcja słów kluczo-
wych np. innowacja, pomysł i te 
fragmenty, gdzie te słowa pada-
ją można gdzieś rejestrować, a 
później  ktoś  je  analizuje  pod 
kątem  ich  przydatności.  Nic 
prostszego, żeby dotrzeć do tych 
informacji.  Zawsze  ktoś  może 
mieć pokusę, żeby je wykorzy-
stać  dla  własnych  celów.  Nie 
twierdzę, że tak się dzieje, ale 
jeżeli coś jest poza kontrolą mo-
gą pojawiać się takie obawy. 
      Mamy świadomość takich 
zagrożeń przy korzystaniu  z 
powszechnych  komunikato-

rów on-line? 
      Raczej  nie.  Na  przyszłość 
warto się tym zainteresować i 
czytać  dokładnie  regulaminy 
przy instalowaniu takich syste-

mów zdalnej komunikacji takie 
jak Teams czy Zoom.  My dzia-

łamy inaczej.  NOT Informatyka 

jest krajowym liderem w zakre-

sie wdrażania bezpiecznych roz-
wiązań dla Stowarzyszeń Nau-
kowo-Technicznych.  Dokonali-

śmy  opracowania  własnej  im-
plementacji z własnymi procesa-
mi wdrażając VMS. Wszystko 
to osadziliśmy we własnej bez-
piecznej  kolokacji.  Z  każdym 
partnerem  podpisujemy indywi-

dualną umowę o przetwarzaniu 
danych osobowych i nasi klienci 

dokładnie wiedzą w jaki sposób 
i gdzie ich dane są przetwarza-
ne.  W ramach usług świadczo-
nych dla klientów udostępniamy 
przestrzeń techniczną niezbędną 
do  kolokacji  jego  urządzeń,  a 
także udostępniamy własne za-
soby sprzętowe i moc oblicze-
niową. Zanim uruchomimy Vir-
tual  Meeting System czy inną 
usługę klient otrzymuje projekt, 
w którym nanosi zmiany i po 
jego  akceptacji  uzgadniamy 

ostateczną  wersję  umowy  o 
przetwarzaniu danych, która go 
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w pełni  satysfakcjonuje.  Tego 
wielkie  korporacje  nie  robią i 
tym się od nich różnimy. My 
świadczymy usługi w takim za-
kresie, w jakim klient potrzebu-

je, gwarantując mu jak najlepsze 
dopasowanie do potrzeb  z za-

chowaniem najwyższego pozio-
mu bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś 
dba o swoją prywatność to za-
chęcam  do  korzystania  z  na-
szych usług. 
      Jakie warunki musi spełnić 
klient, żeby doszło do zawar-
cia  umowy  o  zainstalowanie 

zdalnego systemu komunikacji 

z NOT Informatyka? 
      Zaczynamy  od  przesłania 
projektu dokumentów, obustron-
nej akceptacji treści i jej zawar-
cia, bo dla nas zadbanie o obu-

stronne rozumienie praw i obo-

wiązków jest kluczowe. Następ-
nie następuje podpisanie umowy 
i już po chwili usługa jest ak-
tywna. Oczywiście ta chwila jest 
zależna od stopnia personaliza-
cji,  natomiast  czas  wdrożenia 
waha się od kilku godzin do 3 
dni roboczych. A jak już wdro-
żymy  narzędzie  prowadzimy 
szkolenie i można w pełni ko-
rzystać z narzędzia. Wystarczy 
mieć  komputer z wspieranym 

systemem  operacyjnym,  prze-

glądarkę Google, Chrome albo 
Firefox kamerę i mikrofon. I to 
wszystko. Nasze narzędzie dzia-
ła  w  przeglądarce,  telefonach, 
tabletach,  na  wszystkich  urzą-
dzeniach gdzie jest przeglądarka 
internetowa. Zgodnie z oczeki-

waniami,  możemy  opracować 
indywidualny projekt dla każde-
go klienta. 

Ścisła  współpraca  z  liderami 
wdrożeń  i  technologii  stawia 
spółkę w czołówce podmiotów 
specjalizujących się we wdraża-
niu rozwiązań IT dla biznesu, 
oraz podmiotów z obszaru dzia-
łalności  stowarzyszeniowej.  Z 
wielką przyjemnością zachęca-
my do współpracy. 
 

      Z  Kamilem  Wójcikiem, 
prezesem  NOT-Informatyka, 

rozmawiała Jolanta Czudak 
 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 

*** 

 

      25 sierpnia 2020 r. minister 

infrastruktury Andrzej Adam-

czyk spotkał się w Bratysławie z 
ministrem transportu i budow-

nictwa Republiki Słowackiej 
Andrejem Doležalem. Celem 
spotkania było podsumowanie 
dotychczasowych relacji w za-

kresie infrastruktury transporto-

wej między Polską a Słowacją 
oraz nakreślenie priorytetów na 
przeszłość.  
  

      Tematami rozmów były 
m.in. sprawy związane z rozwo-
jem i budową korytarza Via Car-
patia, ciągu drogowego S1-D3 

oraz współpraca przy moderni-
zacji innych połączeń infrastruk-
tury transgranicznej, jak np. 

Chyżne - Trstena, w celu stwo-

rzenia dogodnej i konkurencyj-

nej oferty przewozowej w trans-

porcie drogowym i kolejowym. 

      Minister Adamczyk przypo-

mniał, że podpisanie w kwietniu 
2019 r. w Łańcucie deklaracji 
dotyczącej wspólnej budowy 
korytarza Via Carpatia jest czy-

telnym znakiem dla Komisji 

Europejskiej, że Polska i Słowa-
cja poważnie traktują inwestycje 
infrastrukturalne na swoim po-

graniczu, co przełoży się na po-
prawę mobilności na tym obsza-
rze. 

      Nowoczesna infrastruktura 

drogowa, zwłaszcza w regionach 
przygranicznych, jest podstawo-

wym warunkiem integracji na-

szych systemów transportowych 
oraz Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej TEN-T – powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.  

  

      W tym kontekście minister 
wskazał na niezwykle istotną, 
również z perspektywy Słowa-
cji, inwestycję kolejową na od-

cinku Podłęże – Szczyrzyc - 

Mszana Dolna/Tymbark. Jej rea-

lizacja pozwoli na skrócenie 
czasu przejazdu pociągiem mię-
dzy Krakowem a terenami gór-
skimi i granicą państwa w Mu-
szynie, w ten sposób polepszając 
dostępność transportową Pienin 
i Beskidu Sadeckiego oraz Tatr 

po słowackiej stronie granicy.  
  

      Było to pierwsze spotkania 
ministra A. Adamczyka i A. Do-

ležala. Nowy słowacki rząd zo-
stał zaprzysiężony w marcu 
2020 r. Ministrowie planują 
wzmocnienie koordynacji w za-

kresie inwestycji infrastruktural-

nych między Polską a Słowacją. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Minister Andrzej Adamczyk w Bratysławie o 

współpracy transgranicznej 
w obszarze infrastruktury 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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     Wojewoda Dolnośląski wydał 
decyzję o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) 
dla budowy drogi ekspresowej 

S3 na odcinku od węzła Bolków 
do węzła Kamienna Góra. Wy-
konawca, konsorcjum firm z 

liderem PORR SA, rozpoczął 27 
sierpnia 2020 r. prace budowlane 

na odcinku S3 o długości 16,1 
km. Wartość zadania to 1,54 mld 
zł.  
  

      Dzisiaj rusza budowa długo 
oczekiwanej drogi ekspresowej 

S3 od Bolkowa do Kamiennej 

Góry, która przybliża nas do wy-
godnego i bezpiecznego połą-
czenia drogowego z Republiką 
Czeską. W ramach tego odcinka 

powstanie najdłuższy pozamiej-
ski tunel drążony w skale – po-

wiedział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.  

  

      Nowy odcinek S3 będzie 
przebiegał nowym korytarzem 
na terenie województwa dolno-
śląskiego, w powiatach jawor-
skim, wałbrzyskim i kamienno-
górskim.  
  

Zakres robót 
      W ramach inwestycji zosta-

nie wybudowana dwujezdniowa 

droga ekspresowa S3 o długości 
16,1 km, na odcinku od węzła 
Bolków do węzła Kamienna Gó-
ra Północ. Każda jezdnia będzie 
miała po dwa pasy ruchu i pas 
awaryjny. Powstaną również 

dwa dwunawowe tunele drogo-

we - tunel TS-26 o długości ok. 
2,3 km, pomiędzy miejscowo-
ściami Sady Górne, Stare i No-
we Bogaczowice oraz tunel TS-

32 o długości ok. 320 m niedale-
ko miejscowości Gostków.  
  

      Tunel TS-26 po wybudowa-

niu będzie najdłuższym poza-
miejskim tunelem w Polsce rea-

lizowanym w skale, metodą gór-
niczą (NATM). Ponadto na tym 
odcinku zostanie wybudowa-

nych 15 obiektów inżynierskich, 
13 przejść zwierząt oraz 39 prze-
pustów. Zostaną wybudowane 
również drogi dojazdowe, a ist-
niejąca sieć dróg zostanie prze-
budowana. 

 

Rozpoczyna się budowa 

S3 Bolków - Kamienna Góra 
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      W najbliższych dniach roz-
pocznie się rozpoznanie saper-
skie, a także będą wykonywane 
prace archeologiczne i przyrod-

nicze.  W tym samym czasie 

ruszą roboty rozbiórkowe oraz 
prace ziemne, rozpocznie się 
budowa dróg technologicznych 
zapewniających w pierwszej 
kolejności dostęp do portali tu-
nelu.  

  

      Planowany termin zakończe-
nia robót budowlanych to II po-
łowa 2023 r. 
      Fragment trasy S3 na odcin-

ku Bolków - Kamienna Góra 
powstaje w ramach projektu 

„Realizacja drogi ekspresowej 
S3 pomiędzy Legnicą a granicą 
państwa w Lubawce” o wartości 
3,88 mld zł, który jest współfi-

nansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020. 

Wartość dofinansowania ze 
środków UE to 443 mln zł. 
  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Powstanie najbardziej wysu-

nięty na północ fragment drogi 
ekspresowej S3. Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zawarła 28 sierpnia 2020 r. 
kontrakty na zaprojektowanie i 

budowę odcinków Świnoujście - 
Dargobądz i Dargobądz - Tro-

szyn. Łączna długość obu od-
cinków to 33 km, a wartość 
umów to 1,37 mld zł. Zakończe-
nie prac jest planowane w II 

kwartale 2024 r. 

- Droga ekspresowa S3 to jeden 

z najważniejszych szlaków ko-
munikacyjnych w Polsce. Trasa 

ta łączy zespół portów Szczecin 

- Świnoujście z południem kraju 
i systemem drogowym Czech i 

Europy Środkowej – powiedział 
minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.  

      Wykonawcą odcinka S3 
Świnoujście – Dargobądz o dłu-
gości 17 km jest Polaqua. War-
tość umowy to 688,8 mln zł. 

 

Ostatni odcinek S3 

już w realizacji! 
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      Drogę ekspresową S3 na 
odcinku Dargobądz – Troszyn o 

długości 16 km zrealizuje kon-
sorcjum firm Polbud Pomorze, 

INTOP Szczecin, PRD Nowo-

gard. Wartość tego kontraktu to 
679,3 mln zł.  

Projekt i budowa 
      W ramach zawartych umów 
wykonawcy opracują projekty 
budowlane, uzyskają decyzje o 
zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej, a następnie zre-
alizują roboty budowlane. Na 

etap projektowania i uzyskiwa-

nia decyzji administracyjnych 

przewidziano 17 miesięcy od 
daty podpisania umowy. Roboty 

budowlane potrwają 19 miesię-
cy, z wyłączeniem okresów zi-
mowych. Roboty budowlane 

powinny rozpocząć się wiosną 
2022 r. Zakończenie realizacji 
robót jest planowane w II kwar-
tale 2024 r. 

Dwie jezdnie i węzły drogowe 
      Droga S3 na odcinku Świno-
ujście - Troszyn będzie miała 
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 

w każdą stronę. W ramach kon-
traktów powstanie siedem wę-
złów drogowych, z czego cztery 
na odcinku Świnoujście - Dar-

gobądz i trzy na odcinku Dargo-
bądz - Troszyn. Budowa dwu-

jezdniowej drogi będzie się wią-

zała z przebudową istniejących i 
budową nowych obiektów mo-
stowych. Na obwodnicy Wolina 

powstanie drugi, bliźniaczy do 
istniejącego, most łukowy wraz 
z estakadami dojazdowymi. 

Również na obwodnicy Mię-
dzyzdrojów powstanie druga 
estakada. Duże obiekty mosto-
we powstaną także na przecięciu 
S3 z linią kolejową między Świ-
noujściem i Międzyzdrojami. W 
ramach inwestycji przewidziano 

budowę Miejsca Obsługi Po-
dróżnych kategorii II na wschód 
od miejscowości Dargobądz i 
Obwodu Utrzymania w rejonie 

węzła Wolin Wschód.  
S3 w województwie zachod-

niopomorskim 
      Obecnie na terenie woje-

wództwa zachodniopomorskie-
go trwa realizacja dwóch odcin-
ków drogi ekspresowej S3 o 
łącznej długości 41,4 km. Nowy 
odcinek trasy powstaje od Mię-
kowa do Brzozowa. Prace mają 
zakończyć się w przyszłym ro-
ku. Od Rzęśnicy do Miękowa 
przebudowywany jest także wy-
budowany w latach 70. odcinek 

S3. Kierowcy mogą już korzy-
stać z nowych węzłów drogo-
wych i dwóch jezdni. Prace za-
kończą się w przyszłym roku. 

Cała S3 w realizacji 

      Droga ekspresowa S3 to 

element Środkowoeuropejskie-
go Korytarza Transportowego 

i  europejskiej trasy E65, o łącz-
nej długości ok. 3950 km, łączą-
cej szwedzkie Malmö z greckim 
miastem Chania na Krecie.  

Wszystkie odcinki S3 na terenie 

Polski zostały już wybudowane 
lub są w realizacji. Odcinek S3 
Świnoujście - Troszyn jest nie-

zbędny do ukończenia całej dro-
gi od Bałtyku do granicy z Cze-
chami. Ważne jest również zna-
czenie gospodarcze tej części 
S3, ze względu na skomuniko-
wanie portu morskiego z termi-

nalem promów morskich i gazo-
portu w Świnoujściu. Dodatko-
wo droga S3 będzie się łączyła z 
tunelem pod Świną w Świnouj-
ściu, który obecnie jest budowa-
ny. 

      27 sierpnia 2020 r. rozpo-

częła się budowa drogi ekspre-
sowej S3 Bolków – Kamienna 

Góra w woj. dolnośląskim. Wię-
cej na ten temat na stronie MI: 

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

infrastruktura/rozpoczyna-sie-

budowa-s3-bolkow---kamienna-

gora  

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Do lasów powracają zapo-
mniane gatunki, przykładowo na 
Opolszczyźnie wróciła koszatka  
po 100 latach. 

      Wykrycie koszatki było praw-
dziwa sensacją przyrodniczą w 
Leśnictwie Zameczek Nadleśnic-
twa Kluczbork, należących w Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Katowicach. 

      Poszukiwania małych gryzoni 
należących do popielicowatych w 
Stobrawskim Parku Krajobrazo-

wym prowadzą pracownicy Insty-
tutu Biologii Uniwersytetu Opol-

skiego. Leśnicy wraz z naukowca-
mi podejmują działania, by chro-

nić ten cenny gatunek. 
      To prawdziwy rarytas dla przy-

rodników, występujący w kraju 
jedynie w dzikich puszczach pół-
nocno-wschodniej Polski oraz w 

niektórych lasach Sudetów. Jest 
gatunkiem chronionym, umieszczo-

nym w Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt. Odkrycia koszatki na 

 

Powroty do lasów 
 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-budowa-s3-bolkow---kamienna-gora
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-budowa-s3-bolkow---kamienna-gora
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-budowa-s3-bolkow---kamienna-gora
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczyna-sie-budowa-s3-bolkow---kamienna-gora
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Koszatka  fot. G. Hebda. 

Popielica fot. G. Hebda. 
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      Rozwój nowator-
skich  technologii i terapii le-

kowych, pozwala coraz sku-

teczniej leczyć choroby siat-
kówki oka.  Imponujące doko-
nania w okulistyce chronią 
ludzi  przed utratą widzenia. 
Za wybitne osiągnięcia w tej 
dziedzinie Stowarzyszenie 

Chirurgów Okulistów Pol-
skich (SCOP) wspólnie z re-
dakcją przyznało już po raz 
drugi „Patenty  Liderów Inno-
wacyjności”.  Kapituła  pod 

przewodnictwem prof. Rober-

ta Rejdaka, prezesa SCOP, 

złożona z ubiegłorocznych lau-
reatów: prof. Marka Rękasa 
krajowego konsultanta ds. 

okulistyki i prof. Eberharta 

Zrennera, z Uniwersytetu w 

Tybindze, nagrodziła dwóch 
wybitnych retinologów: prof. 
Jerzego Nawrockiego i prof. 

Marco Zarbina za niezwykle 

ważne dokonania dla świato-
wej okulistyki. 

      Wielokrotny laureat między-
narodowych nagród prof. Jerzy 

Nawrocki ma  swój ogromny 
wkład  w rozwoju diagnostyki i 

terapii chorób siatkówki oka. 
Wprowadził wiele technik chi-
rurgii witroretinalnej. Jest m.in. 

autorem nowatorskiej metody 

leczenia otworu w plamce, która 
polega na jego zamknięciu od-
wróconym płatkiem błony gra-
nicznej wewnętrznej. Jest 
to  technika odwróconego płatka 
ILM w leczeniu chirurgicznym 

otworów plamki. Metoda ta 
wzbudziła  bardzo duże zainte-
resowanie na całym świecie i 
stała się standardem w terapii 
tego typu schorzeń. Ta koncep-
cja ma zastosowanie jeszcze w 

innych wskazaniach np. w ma-

kulopatii  czyli zamykaniu dołka 
rozwojowego tarczy nerwu 

wzrokowego płatkiem ILM. 
      Prof. Jerzy Nawrocki,  od-

grywa niezwykle ważną rolę w 
edukowaniu polskich i zagra-

nicznych  okulistów chirurgów. 
Prowadzone przez niego liczne 

wykłady i prezentacje w Polsce i 
na całym świecie, stanowią już 
kanon terapeutyczny w eduko-

waniu okulistów krajowych i 
światowych. Czerpiemy z jego 
bogatego dorobku i doświad-
czeń. My nagradzamy go za tę 
wybitną rolę jaką odgrywa dla 
polskiego środowiska okuli-
stycznego – informuje prof. 

Robert Rejdak, prezes SCOP i 

szef Kliniki Okulistyki Ogólnej 
Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie.  

      Drugim laureatem jest prof. 

Marco Zarbin z Rutgers New 

Jersey Medical School – współ-
twórca systemów telemedycz-
nych w USA oraz najbardziej 

doświadczony praktyk w tym 
zakresie. Specjalizuje się przede 
wszystkim w leczeniu chorób 
siatkówki, ale ma też wiele do-
konań w zakresie terapii geno-
wych,  leczenia schorzeń dzie-
dzicznie uwarunkowanych oraz 

urazów oka innowacyjnymi me-
todami. 

 

Patenty Liderów Innowacyjności dla profesorów: 
Jerzego Nawrockiego i Marco Zarbina 

terenie Opolszczyzny po stu latach 

dokonano na półmetku prowadzo-
nych prac, które mają przybliżyć 
obraz rozmieszczenia ssaków pil-
chowatych w Stobrawskim Parku 

Krajobrazowym – pracami kieruje 

dr Grzegorz Hebda z Uniwersytetu 

Opolskiego. Biolodzy z UO wykry-

li także wpisaną do Polskiej Czer-
wonej Księgi Zwierząt - popielicę – 

chroniony gatunek, aż na kilkuna-
stu stanowiskach w Stobrawskim 

Parku. 

Odkrycie koszatki jest tym bardziej 

sensacyjne, że ostatnie stwierdzenie 
koszatki w województwie opolskim 
datowane jest na 100 lat wstecz! 

Wykazane w Polskiej Czerwonej 

Księdze stanowisko koszatki na 

naszym terenie zostało opisane jako 
potwierdzone w latach 1901 - 1975, 

jednak szczegółowe informacje od 
krakowskiego naukowca wskazują, 
że opolska lokalizacja koszatki 
spod Prudnika w Górach Opaw-
skich datowana jest na lata 20-30 

XX w. 

      Prace badawcze w Stobrawskim 

Parku Krajobrazowym potrwają do 
października. Naukowcy liczą na 
okrycie jeszcze niejednego stano-

wiska popielicy a może i koszatki. 
      Odkrycie jest efektem badań 
prowadzonych przez pracowników 
Instytutu Biologii na zlecenie Urzę-
du Marszałkowskiego, we współ-
pracy z Nadleśnictwem Kluczbork 
oraz Zespołem Opolskich Parków 

Krajobrazowych.  

 

      Koszatka leśna: Gatunek zasie-

dla dojrzałe lasy liściaste i miesza-
ne o zróżnicowanym składzie ga-
tunkowym i piętrowym, obfitością 
dziennych schronień, jakimi są na-
turalne dziuple, podszyt czy duże 
zwarcia koron. Koszatka to praw-

dziwy śpioch, hibernujący czasem 
ponad 6 miesięcy. Bardzo niechęt-
nie schodzi na ziemię, większość 
życia spędzając wysoko w koronach 
drzew. 

 

Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych 

w Katowicach 
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      Rektor  Politechniki  Ślą-
skiej w Gliwicach, prof. Arka-

diusz Mężyk, został przewod-
niczącym Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Pol-

skich (KRASP)  na kadencję 
2020-2024 – poinformował w 
piątek  KRASP.  Nowy  prze-
wodniczący  zastąpił  na  tym 
stanowisku  prof. Jana Szmid-

ta, który otrzymał status Ho-
norowego  Przewodniczącego 
KRASP. Kadencja nowo wy-

branych władz rozpocznie się 
1 września 2020 r. 

 

Prof. Arkadiusz Mężyk 

nowym przewodniczącym KRASP 

      Od lat prof. Marco Zarbin, 

blisko współpracuje ze środowi-
skiem okulistów polskich w tym 
z Wojskowym Instytutem Me-

dycznym w Warszawie oraz ze 

środowiskiem lubelskim. Jest 
stypendystą Fundacji Fulbrighta 
w Lublinie. W ramach grantu tej 

Fundacji realizujemy wspólnie 
projekt naukowo – badawczy, z 

wykorzystanie najnowocześniej-
szych technik, opartych o tele-

medycynę oraz sztuczną inteli-
gencję. Jest też mocno zaanga-
żowany w  badania kliniczne 

nad nowymi lekami w terapii 

schorzeń plamki – dodaje prezes 

SCOP. 

      Patenty Liderów Innowacyj-
ności zostały przyznane po raz 
drugi. Będzie to nagroda co-
roczna wręczana przez Stowa-
rzyszenie Chirurgów Okulistów 
Polskich z Redakcją Liderów 

Innowacyjności za wybitne 
osiągnięcia w okulistyce  jedne-

mu polskiemu i  jednemu zagra-

nicznemu laureatowi. O dal-

szym etapie związanym z wrę-
czeniem tegorocznej nagrody 

będziemy   informować.  (JC) 

 

Redaktor 
Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com/
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     Posiedzenie Prezydium oraz 

Zgromadzenia Plenarnego Kon-

ferencji  Rektorów  Akademic-
kich Szkół Polskich odbyło się 
w  Akademii  Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. Podczas 

posiedzenia  grono  rektorów 
uczelni z całego kraju zdalnie 
wybrało nowe władze KRASP. 
      W trakcie posiedzenia wy-

brano również zastępców prze-
wodniczącego KRASP na ko-
lejną  kadencję.  Zostali  nimi 
prof. Jacek Popiel, rektor-elekt 

Uniwersytetu  Jagiellońskiego 
oraz prof. Michał Zasada, rektor
-elekt Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warsza-

wie.  Wybrani  zostali  także 
członkowie Komisji Rewizyjnej 
KRASP – czytamy w komuni-

kacie  na  stronie  internetowej 

KRASP. 

      Prof.  Mężyk był  rektorem 
Politechniki Śląskiej w kadencji 
2016-2020, będzie nim również 
w kadencji 2020-2024. Od 2020 

roku jest przewodniczącym Ko-
mitetu Budowy Maszyn PAN. 

Od 1 września 2020 roku bę-

dzie też przewodniczącym Re-
gionalnej Konferencji Rektorów 
Uczelni  Akademickich 

(RKRUA). 

Ukończył  studia  na  kierunku 
mechanika i budowa maszyn na 

Wydziale Mechanicznym Tech-

nologicznym Politechniki  Ślą-
skiej w 1987 roku. W 1994 ro-

ku obronił rozprawę doktorską, 
a rozprawę habilitacyjną, także 
z wyróżnieniem, w 2002 roku. 
W 2007 roku Prezydent Rzecz-

pospolitej  Polskiej  nadał  mu 
tytuł  profesora  w  dziedzinie 
nauk technicznych – czytamy w 

informacji KRASP. 

Politechnika Śląska pod kierun-
kiem prof. Arkadiusza Mężyka 
uzyskała status laureata konkur-
su „Inicjatywa Doskonałości – 

Uczenia Badawcza”. 
      Jego  dorobek  naukowy 

obejmuje ponad 180 publikacji 

naukowych  w  czasopismach 

naukowych i materiałach konfe-
rencyjnych krajowych i zagra-

nicznych.  Był  kierownikiem i 
wykonawcą projektów realizo-
wanych  m.in.  z  jednostkami 

przemysłowymi należącymi do 
Polskiej  Grupy  Zbrojeniowej, 

Fundacją  Rozwoju  Kardiochi-
rurgii i instytucjami naukowo-

badawczymi. Kierował 16 pro-
jektami naukowymi. Jest współ-
autorem 18 patentów, które są 
ściśle związane z tematyką pro-
wadzonych  badań  i  dotyczą: 
dynamiki maszyn, mechatroniki 

oraz  projektowania  pojazdów 
wojskowych. 

      W swojej działalności kła-
dzie nacisk na rozwój współpra-
cy świata nauki z przemysłem. 
Stąd m.in. jego zaangażowanie 
w  powołanie  Śląskiego  Cen-
trum  Kompetencji  Przemysłu 
4.0  oraz  utworzenie  Polsko-

Niemieckiego Centrum Hybry-

dowych Konstrukcji Lekkich. 

      Jak  relacjonuje  KRASP, 

prof.  Mężyk zadeklarował,  że 
będzie kontynuował dotychcza-
sowe  kierunki  działania 
KRASP. W swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie integracji i 
wzajemnego  wsparcia  akade-

mickiego; budowania wizerun-

ku KRASP na różnych płasz-
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      Uniwersytet  Zielonogórski 
i Krajowi Producenci Leków 
rozpoczynają  współpracę  w 
zakresie  prowadzenia  prac 

badawczo-rozwojowych,  ko-

mercjalizacji wyników realizo-
wanych wspólnie projektów, a 
także  organizacji  praktyk  i 
staży dla studentów oraz ab-
solwentów w firmach farma-
ceutycznych.  List intencyjny 

między  Polskim  Związkiem 
Pracodawców Przemysłu Far-
maceutycznego  a  Instytutem 

Nauk Biologicznych Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego podpisa-
ny został 27 sierpnia br. w Zie-
lonej  Górze. 
      Cieszymy się, że nasza uczel-
nia  rozpoczyna  współpracę  z 
najbardziej innowacyjną gałęzią 
przemysłu. Myślę, że największy-
mi beneficjentami tej współpra-
cy będą studenci kierunku bio-
technologii – powiedział rektor 
elekt prof. Wojciech Strzyżew-
ski 
      Mamy nadzieje, że takie ini-
cjatywy przyczynią się do wzro-
stu innowacyjności polskiej go-

spodarki.  Jej  rozwój  wymaga 
współpracy uczelni i instytutów 
badawczych dysponujących po-
tencjałem  naukowym  oraz 
przedsiębiorców  absorbujących 
nowe  technologie  –  dodał 
Krzysztof  Kopeć,  prezes 
PZPPF. 

      Uniwersytet  Zielonogórski 
jest uczelnią, która bardzo dyna-
micznie się rozwija. Postała w 
2001  r.  w  wyniku  połączenia 
Politechniki  Zielonogórskiej  i 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 
W roku akademickim 2019/2020 

kształci  blisko 10 tys.  studen-
tów.  Biotechnologia  jest  jed-

nym  z  młodszych  kierunków 
studiów i stanowi odpowiedź na 
zapotrzebowanie  na  kadry  dla 

innowacyjnej  gospodarki.  Od 

kilkunastu lat w Zielonej Górze 
kształcą  się  też  pielęgniarki, 
od  2015 r. lekarze, a najmłod-
szy  kierunek  to  ratownictwo 

medyczne (od 2 lat). 

      Polski  Związek  Pracodaw-
ców  Przemysłu  Farmaceutycz-
nego reprezentuje 18 wiodących 
krajowych  producentów  le-
ków. Zrzesza firmy polskie i te, 

które zdecydowały się w Polsce 
rozpocząć  działalność  produk-
cyjną. 
Współpraca biznesu z nauką 

      Choć z roku na rok w Polsce 
rośnie  zainteresowanie  środo-
wisk akademickich kooperacją z 
przedsiębiorcami, to nadal trans-
fer wiedzy do technologii napo-

tyka wiele barier.  Trudno wciąż 
pogodzić cele i priorytety oby-
dwu  stron.  Celem pracy  nau-

kowców jest dokonywanie prze-
łomowych odkryć, biznes kon-
centruje się na szybkim rozwoju 
projektu do gotowego produk-

tu.   Tymczasem dla  poprawy 

wskaźników  innowacyjności 
naszego kraju współpraca mię-
dzy nauką i biznesem jest ko-
nieczna. Zwłaszcza że w wyli-
czanym przez  Bloomberga  in-

deksie innowacyjności jesteśmy 
dopiero  na  25.  miejscu.  Prze-

mysł farmaceutyczny jest branżą 
strategiczną dla poprawy inno-
wacyjności  i  konkurencyjności 
polskiej  gospodarki.Wiele  firm 

farmaceutycznych kooperuje już 
z uniwersytetami w naszym kra-

ju. Pierwszy raz jednak współ-

 

Współpraca uczonych i 
przedsiębiorców 

czyznach; wdrażania tzw. Usta-
wy 2.0; działalności uczelni w 
nowym  roku  akademickim  w 

okresie epidemii. 

      Podczas  dwudniowych  ob-

rad przedstawiciele władz uczel-
ni dyskutowali m.in. o aktual-

nych  problemach  szkolnictwa 

wyższego i nauki w Polsce, a 
także funkcjonowaniu uczelni w 
niepewnym  czasie  pandemii 

COVID-19 w kontekście współ-
pracy  międzynarodowej  czy 

organizacji  kształcenia  w  no-
wym roku akademickim – infor-

muje KRASP na stronie interne-

towej. 

      KRASP  jest  instytucją 
przedstawicielską  środowiska 
szkolnictwa wyższego  i  nauki 
(w rozumieniu Ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce). 
Obecnie  Konferencję  tworzą 
rektorzy 108 szkół wyższych, w 
tym 11 uczelni niepublicznych. 

Ponadto 9 szkół ma status uczel-

ni  stowarzyszonych.  Celem 

KRASP jest m.in. inspirowanie i 

koordynowanie  współdziałania 
uczelni członkowskich, a także 
reprezentowanie wspólnych in-
teresów  uczelni  akademickich. 
(PAP) 
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pracę taką zaczyna związek pra-
codawców producentów leków. 

Branża farmaceutyczna 

najbardziej innowacyjną 
      Jak wynika z danych GUS, 

produkcja  wyrobów farmaceu-
tycznych jest najbardziej inno-

wacyjną  branżą  w  Pol-
sce .Najwięcej (52 proc.) przed-
siębiorstw  innowacyjnych  sta-
nowią wytwórcy wyrobów far-
maceutycznych, którzy wyprze-
dzają  producentów  kompute-
rów, wyrobów elektronicznych i 
optycznych.  Przemysł  farma-
ceutyczny znajduje się  też na 
pierwszym miejscu we wprowa-

dzaniu  innowacji  produkto-

wych. – Jednak zyski z komer-

cjalizacji  wynalazków polskich 
uczonych są jednak często kon-
sumowane  zagranicą.  Dlatego 

tak ważna jest kooperacja nauki 
z krajowym biznesem – zaznacza 

Grzegorz  Rychwalski,  wice-

prezes PZPPF.  – Jeśli chcemy 
gonić takie kraje jak Szwajca-
ria, gdzie nakłady branży far-
maceutycznej na B+R są jedny-
mi z najwyższych, musi rosnąć 
rentowność krajowych firm far-
maceutycznych. Mając jedne z 
najniższych cen leków w Euro-
pie i nie promując w żaden spo-
sób  krajowych  producentów, 
nigdy się to nie uda – dodaje 

Krzysztof Kopeć. 

Biotechnologia –
perspektywiczna 

gałąź gospodarki 
      Przyszłością  nowoczesnej 
medycyny  jest  biotechnologia. 

To także perspektywiczna gałąź 
gospodarki, która ma w Polsce 

duże szanse rozwoju. Do tego 
potrzebny  jest  przyjazny  eko-

system, na który złożą się sty-
mulujące  do  rozwoju   ramy 

prawne,  system  finansowania, 

dobrze  wykształcone  kadry 
oraz  współpraca  sektora  prze-
mysłu i  nauki. Wygasanie pa-

tentów  na  leki  biologiczne 
umożliwia  krajowym  firmom 
rozpoczęcie  produkcji  leków 
biologicznych  równoważnych. 
W wyniku konkurencji na rynku 

ich ceny spadają, dzięki czemu 
terapia te stają się bardziej do-
stępne. Dlatego chcąc wspierać 
rozwój biotechnologii w Polsce 
należy  automatycznie  obejmo-
wać  refundacją  krajowe  leki 
biologiczne,  które  ze  względu 
na konkurencyjne ceny umożli-
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wiają objęcie leczeniem więk-
szej liczby pacjentów.  
      Dla nas jest to wielka szansa 

zarówno dla rozwoju naukowe-
go, jak i dla kształcenia studen-
tów.  Planujemy  uruchomienie 
specjalności biotechnologia far-
maceutyczna.  Studenci  będą 
dobrze przygotowani m.in. dzię-
ki możliwości odbycia praktyk i 
staży w firmach produkujących 
leki. Natomiast absolwenci będą 
mogli podjąć niezwykle ciekawą 
i dobrą pracę. Także współpra-
ca naukowa w zakresie rozwią-
zywania  problemów  technolo-
gicznych zapowiada się intere-
sująco. Zaangażujemy nasz po-
tencjał  naukowy. Bardzo mnie 
cieszy chęć współpracy ze stro-
ny PZPPF. – mówi prof. Leszek 

Jerzak. 

Zakres współpracy 

      Podpisany w Zielonej Górze 
list intencyjny przewiduje pro-

wadzenia wspólnych prac roz-
wojowych i badań naukowych 
oraz realizację projektów zwią-
zanych z opracowywaniem in-

nowacji  produktowych,  proce-

sowych  i  organizacyjnych,  a 

także ich wdrażanie i komercja-
lizację.  Zakłada  też  wspólny 
udział  w  programach  badaw-
czych MNiSW, Unii  Europej-

skiej oraz w projektach finanso-

wanych z funduszy struktural-

nych i wspólnotowych. Zapla-
nowano również przedsięwzię-
cia mające na celu podnoszenie 
kwalifikacji,  umiejętności  i 
kompetencji studentów i absol-
wentów Instytutu Nauk Biolo-
gicznych Uczelni, w szczegól-
ności poprzez udział firm człon-
kowskich PZPPF w formułowa-
niu oczekiwań, co do umiejętno-

ści i kwalifikacji absolwentów 
Instytutu,  proponowaniu  tema-

tów i realizacji prac dyplomo-
wych, organizowaniu praktyk i 

staży studenckich oraz staży dla 
absolwentów.  Elementem 
współpracy będzie też zapropo-
nowany przez resort  przedsię-
biorczości program doktoratów 
wdrożeniowych. W jego ramach 

została  uruchomiona  nowa 
ścieżka kariery akademickiej dla 
doktorantów, którzy otrzymując 
stypendium  z  MNiSW  mogą 
w  ramach  doktoratu  podjąć 
współpracę z  przedsiębiorcami, 
by rozwiązać konkretny techno-
logiczny problem firmy. 
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      Wizyty pacjentów i ich ro-
dzin w szpitalach dziecięcych 
wiążą  się  z  dużym  stresem. 
Wynika to nie tylko ze stanu 

zdrowia dziecka, ale również 
biurokratycznych  procedur, 

towarzyszących  przyjęciu  i 
leczeniu  chorego.  Eksperci 

Fundacji K.I.D.S. podkreślają, 
że dziecięcy szpital przyszłości 
powinien być  miejscem bar-
dziej przyjaznym dla pacjen-

tów i personelu. – Chcemy do 

tych  placówek  wprowadzać 
technologie, do których przy-
zwyczailiśmy się w życiu co-
dziennym, żeby kontakt z pa-
cjentem,  jego  przyjęcie  do 
szpitala oraz pobyt w poradni 

przebiegały zgodnie z najwyż-

szymi standardami medyczny-

mi i nie były obarczone zbęd-
ną papierologią – mówi dr n. 
med. Marek Migdał, dyrektor 
Instytutu Pomnik – Centrum 

Zdrowia Dziecka i przewodni-

czący Rady Fundacji K.I.D.S. 
      Wprowadzanie  światowych 
standardów szpitali dziecięcych 
do  Polski  wymaga  zmian.  – 

Chcemy wdrażać nowe techno-
logie, do których przyzwyczaili-
śmy się już w naszym codzien-
nym życiu, a których wciąż bra-
kuje w szpitalach. Na przykład 
bezpośredni kontakt z bankiem 
nie musi się już odbywać osobi-
ście, wiele rzeczy można zrobić 
przez internet.  W szpitalu  też 
możemy  wiele  aspektów 
usprawnić,  żeby  pacjent  bez 

problemu  mógł  znaleźć  odpo-
wiednią  placówkę,  poradnię, 
lekarza  czy  oddział  –  mówi 
agencji Newseria Biznes dr n. 

med. Marek Migdał, dyrektor 

Instytutu  Pomnik  –  Centrum 

Zdrowia Dziecka i przewodni-

czący  Rady  Fundacji  K.I.D.S. 
(Klub Innowatorów Dziecięcych 
Szpitali). 

      Podobne  usprawnienia  to 

jeden z elementów „Dziecięcego 
szpitala przyszłości”, o którym 
mówi  raport  przygotowany 
przez ekspertów K.I.D.S. Fun-
dacja obserwowała sytuację pla-
cówek medycznych w Polsce i 
za  granicą.  Na  tej  podstawie 
powstał raport, który identyfiku-
je obszary zmian w szpitalach i 

proponuje nowoczesne rozwią-
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zania. Kluczowe obszary, które 
zostały wyróżnione w raporcie, 
to m.in. digitalizacja, zintegro-

wana opieka, rozwiązania tele-
medyczne oraz nastawienie na 

poprawę doświadczeń pacjenta i 
pracownika. 

      Badania do raportu były pro-
wadzone m.in. w Centrum Zdro-

wia Dziecka. Pacjenci i ich ro-

dziny zwracali  przede wszyst-

kim uwagę na to, żeby jak naj-
więcej  informacji  otrzymywać 
jeszcze  przed  przyjazdem  do 

szpitala i jak najwięcej formal-
ności załatwić z domu. – Zgła-
szali m.in. to, że dużo czasu zaj-
mują procedury administracyjne 
i  wszystkie  czynności,  które 
trzeba wykonać, zanim dziecko 
dostanie się  w ręce personelu 
medycznego.  Chodzi  m.in.  o 

dane,  na  podstawie  których 
sprawdzamy  i  potwierdzamy, 

czy pacjent ma uprawnienie do 

korzystania  z  bezpłatnych 
świadczeń,  finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdro-

wia. Rodzice często się w nich 
mylą  albo  zapominają  zabrać 

dokumenty  z  domu.  A każdy 
błąd sprawia, że NFZ nie rozli-
cza danego świadczenia – mówi 
przewodniczący Rady Fundacji 
K.I.D.S. 

      Dziecięcy szpital przyszłości 
powinien być przyjazny pacjen-
tom i ich rodzinom. Ale musi 

być także przyjazny dla pracow-
ników, czyli żeby mieli oni od-
powiednie przygotowanie i na-

rzędzia do tego, żeby jak najle-
piej  i  najbardziej  zrozumiale 

komunikować się z pacjentami i 
ich rodzicami. 

      Czasami musimy przekazy-

wać  rodzicom  bardzo  trudne 
informacje  o  tym,  że  dziecko 
wymaga specjalistycznego, dłu-
gotrwałego  leczenia.  Jednak 
wiedza medyczna jest tak skom-

plikowana, że rodzice mają pro-
blem z jej zrozumieniem – tłu-
maczy dr Marek Migdał. 
      W tym obszarze pomogłyby 
takie  rozwiązania  jak  np.  za-
mieszczenie  części  informacji 
na stronach internetowych szpi-

tali czy aplikacje dla pacjentów 
i rodziców, gdzie każdy z pozio-

mu smarftona mógłby znaleźć 
dodatkowe informacje przekaza-

ne prostym językiem. 
      Potrzebujemy  też  narzędzi 
ułatwiających rejestrację, ustale-
nie dokładnej godziny przyjęcia 
do poradni czy szpitala, ale tak-

że  usprawniających  wszelkie 
działania już na terenie szpitala 
oraz po powrocie pacjenta do 

domu – mówi dyrektor Instytutu 
Pomnik  –  Centrum  Zdrowia 

Dziecka. 

      Jednym z głównych proble-
mów wszystkich szpitali w Pol-
sce są luki kadrowe oraz niedo-
stateczne  dofinansowanie.  Nie 

inaczej jest w placówkach wy-
specjalizowanych  w  leczeniu 

dzieci.    –  Wysoko  specjali-

styczne  szpitale  pediatryczne, 

które nie prowadzą świadczeń w 
innych  obszarach  medycyny, 

mają jeszcze większy problem z 
dofinansowaniem,  dlatego  że 
niektóre procedury pediatryczne 
są niedoszacowane przez NFZ, 
a koszty często są wyższe. Na 
przykład  dorosła  osoba,  która 
poddaje się badaniu rezonansem 
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magnetycznym,  nie  potrzebuje 

znieczulenia, natomiast u dziec-

ka musimy przeprowadzić głę-
boką sedację albo znieczulenie, 
żeby mogło wytrzymać 40 mi-

nut bez ruchu. Obie te procedu-

ry są tak samo wyceniane, więc 
w  przypadku  takiego  dziecka 

musimy dokładać kilkaset zło-

tych – mówi dr Marek Migdał. 
(newseria.pl) 
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      Jako pierwszy Polak prof. 

Zbigniew  Kundzewicz  otrzy-

mał Międzynarodową Nagro-
dę  Wodną  Księcia  Sułtana 
(Award of the Prince Sultan 

Bin  Abdulaziz  International 

Prize  for Water).  Doceniono 

jego badania dotyczące relacji 
między klimatem a zasobami 
wodnymi – informuje Polska 

Akademia Nauk. 
      Prestiżowe  wyróżnienie 
ustanowił w 2002 roku saudyj-
ski Książę Sułtan Bin Abdulaziz 
Al Saud. Chodzi o docenienie 

wybitnych osiągnięć, które po-
magają  łagodzić  globalne pro-
blemy związane z wodą. W tym 
roku nagrodę otrzymało sześciu 
naukowców. 
      Prof. Zbigniew Kundzewicz 

dostał  nagrodę  w  kategorii 
„wody powierzchniowe” za po-
głębianie  wiedzy  o  zależno-
ściach między ryzykiem powo-
dzi,  przepływem  rzecznym  i 
zmianą klimatu. „Wykorzystuje 
tę wiedzę, aby opracować różno-
rodne podejścia do zarządzania 
ryzykiem powodziowym” – na-

pisano na stronie nagrody. Do-

dano, że jego badania pomagają 
ograniczać ryzyko powodziowe, 
ale i dają wiedzę, jak przygoto-
wać się na wypadek powodzi. 
      PAN infomuje, że prof. Zbi-
gniew Kundzewicz znalazł się w 
elitarnym gronie  4  ekspertów, 
którzy mają w swoim dorobku 
obie prestiżowe nagrody nauko-
we  związane  z  wodą.  Oprócz 
Międzynarodowej  Nagrody 
Wodnej Księcia Sułtana badacz 
otrzymał już bowiem Międzyna-
rodową Nagrodę Hydrologiczną 
i medal Dooge’a. Ta druga na-
groda przyznawana jest wspól-

 

Prof. Zbigniew Kundzewicz nagrodzony 

przez saudyjskiego księcia 
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nie przez 3 organizacje: Między-
narodową Asocjację Nauk Hy-
drologicznych (IAHS), Organi-

zację  Narodów Zjednoczonych 
ds.  Oświaty,  Nauki  i  Kultury 
(UNESCO) oraz Światową Or-
ganizację  
Meteorologiczną (WMO). 
      Prof. Zbigniew Kundzewicz 

jest  hydrologiem  i  klimatolo-

giem, członkiem Polskiej Aka-
demii Nauk. Pracuje w Instytu-

cie  Środowiska  Rolniczego  i 
Leśnego PAN w Poznaniu. Brał 
udział w pracach międzynarodo-
wej  organizacji  IPCC 

(Międzynarodowego Panelu ds. 
Zmian Klimatu), m.in. w roku, 

kiedy wyróżniono ją Pokojową 
Nagrodą Nobla (2007). Jest au-

torem ponad 400 prac  nauko-

wych. (PAP) 
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      Współpraca  Fundacji 
K.I.D.S.  z Centrum Zdrowia 

Dziecka w Warszawie wkracza 

na  kolejny  etap.  Podczas 

czwartkowej konferencji pra-

sowej, została odsłonięta tabli-
ca upamiętniająca dotychcza-
sowe dokonania Fundacji  na 

rzecz szpitala. Honorów dopeł-
nili dr. Marek Migdał – dyrek-

tor Instytutu ,,Pomnik – Cen-

trum Zdrowia Dziecka’’ oraz 
Patrycja Piekutowska – prezes 

Fundacji  Klub  Innowatorów 
Dziecięcych  Szpitali.  Podczas 
spotkania  zaprezentowano 

także raport “Dziecięcy Szpital 
Przyszłości”,  który  wyznacza 
kierunki działania K.I.D.S. na 
kolejne lata. 
      Historia  współpracy  rozpo-
częła  się  dokładnie 1 czerwca 
2019 roku,  gdy grupa liderów 
biznesu  postanowiła  połączyć 
swoje siły, by dokonać transfor-
macji Instytutu ,,Pomnik – Cen-

trum  Zdrowia  Dziecka’’  oraz 
innych  dziecięcych  szpitali  w 
Polsce, dając początek Fundacji 
Klub Innowatorów Dziecięcych 
Szpitali. Dotychczasowe działa-
nia Fundacji na rzecz Centrum 

Zdrowia Dziecka są warte nie-

mal 2 mln złotych. Jakie zmiany 
zaszły przez ten czas? 

Koncert charytatywny 

“Wielcy Artyści 
Małym Pacjentom” 

      Fundacja K.I.D.S. zorganizo-

wała  koncert  charytatywny 
“Wielcy Artyści Małym Pacjen-
tom”  z  udziałem  światowych 
gwiazd  opery  Aleksandry  Ku-

rzak i Roberto Alagna, którym 
towarzyszyła  orkiestra  symfo-
niczna.  Koncert  odbył  się  na 
rzecz  przeniesienia  Pracowni 

Immunologii  Transfuzjologicz-

nej z Bankiem Krwi. Występu 
artystów  na  żywo  wysłuchała 
ponad  1100  osobowa  publicz-

ność.  Partnerem koncertu była 
stacja TVN, która retransmito-
wała  wydarzenie  w  okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Cały 
dochód z biletów przeznaczony 
został na realizację celu koncer-
tu. 

Przeniesienie Banku Krwi 

bliżej Bloku Operacyjnego 
      Klub Innowatorów Dziecię-
cych  Szpitali  przeniósł  oraz 
zmodernizował  Pracownię  Im-
munologii Transfuzjologicznej z 

Bankiem Krwi w Centrum Zdro-

wia  Dziecka.  Pracownia  przed 

remontem znajdowała się w od-
ległości niemal 1 km od Bloku 

Operacyjnego, dziś to jedynie 30 
metrów i współpracuje z 28 od-
działami   i  10 poradniami IP-

CZD,  w szczególności  z  Blo-
kiem Operacyjnym,  Oddziałem 
Intensywnej  Terapii  I,  Oddzia-

łem  intensywnej  Terapii  II. 
Obecnie  zmodernizowana  Pra-

cownia Immunologii Transfuzjo-

logicznej z Bankiem Krwi speł-
nia wszystkie współczesne stan-
dardy  i  wymagania  technolo-

giczne. 

Modernizacje Poradni 

Specjalistycznych 
      Zmiana doświadczenia szpi-
talnego  to  także  modernizacje 
starych  wnętrz.  Setki  małych 
pacjentów dziennie mogą prze-
bywać teraz w nowoczesnych i 
przyjaznych przestrzeniach wy-

pełnionych specjalnie zaprojek-
towanymi grafikami. Po remon-

cie pacjenci Poradni Okulistycz-

nej  i  Gastroenterologicznej  w 

trakcie  oczekiwania  na  wizyty 

mogą wysłuchać audiobooków. 
Fundacja kompleksowo zmoder-

nizowała również Poradnię Cho-
rób Płuc, Immunologii i Alergo-
logii, a obecnie trwa generalny 

remont dwóch gabinetów zabie-
gowych w tych poradniach. 

Raport ,,Dziecięcy Szpital 
Przyszłości’’ 

 

Fundacja K.I.D.S. 

wspiera modernizację CZD 
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      Raport  ,,Dziecięcy  Szpital 
Przyszłości’’ to dokument wy-
znaczający  siedem  obszarów 
zmian, w ramach których Fun-
dacja  będzie  wdrażać  do  pol-
skich szpitali innowacje inspiro-

wane  projektami  stosowanymi 

już  w  szpitalach  na  świecie. 
Oprócz  wolontariuszy  K.I.D.S. 
projekt wsparły również Infutu-
re.  Institute  Natalii  Hatalskiej, 

Rzecznik  Praw  Pacjenta  oraz 

IPPiEZ. Działania uwzględnione 
w dokumencie skupiają się na 
zminimalizowaniu stresu u ma-

łych pacjentów i ich rodziców 
związanego z diagnozą i poby-
tem w szpitalu oraz zwiększeniu 
komfortu  pracy personelu  me-

dycznego. Wszystko zaczęło się 
od pytania – ,,Dlaczego na wizy-

tę u fryzjera możemy się umó-
wić przez aplikację w telefonie a 
do  lekarza  nie?’’.  Projekt  po-
wstawał przez 14 miesięcy i był 
tworzony przez 27 wolontariu-

szy kompetencyjnych. 

Robot na Izbie Przyjęć 
      Fundacja  zainstalowała  w 
Izbie Przyjęć robota, dzięki któ-

remu kolejki stały się znacznie 
krótsze. Technologia usprawniła 
proces  rejestracji  pacjentów 
pierwszorazowych,  odciążając 
personel medyczny i co najważ-
niejsze,  skracając  czas  oczeki-
wania na wizytę u specjalisty. 

Telemedycyna 
      W Centrum Zdrowia Dziec-

ka pojawiły się też pierwsze roz-
wiązania telemedyczne. W trud-
nym  okresie,  jakim  jest  czas 

pandemii  Fundacja  K.I.D.S. 

przekazała specjalistyczne lapto-
py,  które  umożliwiły   teleme-

dyczne wizyty. 

Aplikacja Pacjenta 
      To już ostatnie szlify! Fun-
dacja tworzy obecnie aplikację, 
która pomoże pacjentom łatwo 
odnaleźć się w Centrum Zdro-
wia Dziecka, dzięki wbudowa-
nemu systemowi GPS. Aplikacja 

będzie  gotowa jeszcze  w tym 
roku. 

Działania edukacyjne 
      Klub Innowatorów Dziecię-
cych Szpitali przeprowadził ak-
cję  “Zmieniajmy Na Dobre” i 
#DołączDoStada,  które  eduko-

wały o istotnej roli telemedycy-
ny w dzisiejszym świecie i za-
chęcały  do  wsparcia  projektu. 
Dzięki tym kampaniom Funda-
cja i Centrum Zdrowia Dziecka 

zyskały grono znanych i lubia-
nych  ambasadorów  takich  jak 
Agata Młynarska, Misiek Koter-
ski czy Magdalena Różczka. 

O FUNDACJI K.I.D.S. 
      Fundacja K.I.D.S. to Klub 

Innowatorów Dziecięcych Szpi-
tali – powstała, by wprowadza-
jąc do szpitali innowacje i nowe 
technologie, zmieniać je w przy-
jazne i nowoczesne miejsca. 

Wiemy, że na proces leczenia 
ma wpływ wiele czynników, 
dlatego w swoich działaniach 
łączymy różne perspektywy i 
patrzymy na szpital oczami dzie-

ci, rodziców i tych, którzy wal-
czą o ich zdrowie. Więcej infor-
macji znajdziesz na: 

www.kids.org.pl     (IW) 
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      Zaburzona  sekwencja 

skurczu  komór  serca  często 
wiąże się z jego niewydolno-
ścią. Wielu pacjentom mogą 
pomóc stymulatory i kardio-
wertery-defibrylatory z funk-

cją  resynchronizacji.  Układy 
pomagają  uporządkować 
skurcze serca i poprawić sa-
mopoczucie pacjenta – mówi 
dr hab. n. med. Maciej Kem-

pa, przewodniczący-elekt Sek-

cji Rytmu Serca Polskiego To-

warzystwa Kardiologicznego. 
      –  Niewydolność  serca  to 
obecnie jedna z głównych przy-
czyn  śmiertelności  osób  doro-
słych na całym świecie. Pomimo 
stosowanej powszechnie farma-

koterapii rokowanie chorych z 

zaawansowaną  niewydolnością 
serca jest bardzo poważne. Na 
szczęście pewnej grupie pacjen-
tów  możemy  pomóc  stosując 
stałą stymulację serca, określa-
ną  mianem  stymulacji  resyn-
chronizującej  (cardiac  resyn-
chronization  therapy,  CRT)  – 

mówi dr hab. n. med. Maciej 

Kempa,  kierownik  Pracowni 

Elektrofizjologii i Elektroterapii 

Serca  Kliniki  Kardiologii  i 

Elektroterapii Serca Gdańskiego 
Uniwersytetu  Medycznego, 

przewodniczący-elekt  Sekcji 

Rytmu Serca Polskiego Towa-

rzystwa Kardiologicznego. 

Uporządkować skurcze 
      Terapia  resynchronizująca 
polega  na  wprowadzeniu  do 

układu  naczyniowego  dwóch 
lub trzech elektrod i umieszcze-

niu ich w prawym przedsionku i 

prawej  komorze  oraz  w  żyle 
otaczającej serce, nazwanej za-

toką wieńcową, a przebiegającej 
w pewnym fragmencie po bocz-

nej ścianie lewej komory serca. 
Elektrody podłączone są do sty-
mulatora  wyposażonego  w 
funkcję  resynchronizacji.  Po-
dobnie może działać kardiower-
ter-defibrylator  posiadający  tę 
funkcję. 
      –  Resynchronizacja, w du-

żym  uproszczeniu,  polega  na 

jednoczesnej stymulacji prawej i 

lewej komory serca. Ma to zna-

czenie zwłaszcza w przypadku 
osób z tak zwanym blokiem le-
wej odnogi pęczka Hisa, czyli 
przypadłością  charakterystycz-
ną dla chorych z zaawansowaną 
niewydolnością serca. Blok le-
wej odnogi powoduje upośledze-
nie  dotarcia  pobudzenia 

(impulsów  elektrycznych)  z 

 

Terapia resynchronizująca 

pomoże słabemu sercu 
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przedsionków do komór. W na-
stępstwie  tego  komory  serca 
kurczą  się  niejednocześnie,  co 
zaburza  opróżnianie lewej  ko-
mory z krwi, a także upośledza 
funkcję  zastawek.  W  efekcie 
skurcz serca jest mniej efektyw-

ny.  Resynchronizacja  poprzez 

jednoczesną stymulację obu ko-
mór niweluje ten defekt i popra-
wia  samopoczucie  pacjenta  – 

wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej 
Kempa. 

Właściwe wskazania 
      Eksperci Sekcji Rytmu Ser-

ca Polskiego Towarzystwa Kar-

diologicznego  podkreślają,  że 
terapia  resynchronizująca  nie 

jest metodą leczenia wskazaną 
we wszystkich przypadkach nie-

wydolności serca. 
      – Aby korzystny efekt resyn-

chronizacji  mógł  się  ujawnić, 
stosujemy go u osób z tak zwaną 
dyssynchronią  skurczu.  Tylko 
wtedy ta metoda terapii ma sens 

–  nie  można  bowiem 
„zsynchronizować” czegoś, co z 
założenia działa prawidłowo. W 
przypadku CRT bardzo istotne 

jest zatem właściwe zakwalifiko-
wanie pacjenta do implantacji 

układu – mówi dr hab. n. med. 
Maciej Kempa. 

      Terapia resynchronizująca to 
metoda  odpowiednia  przede 

wszystkim dla osób z zaawanso-
waną  niewydolnością  serca  i 
istotną  dyssynchronią  skurczu 
serca  (najczęściej  w  mechani-
zmie bloku lewej odnogi pęczka 
Hisa). Niekiedy na zastosowanie 

takiego leczenia jest zbyt późno 
i ryzyko związane z zastosowa-
niem terapii może przewyższyć 
ewentualne  korzyści,  dlatego 
decyzja o wszczepieniu układu 
musi być zawsze dobrze prze-
myślana. 

Rosnące potrzeby 
      Jak  potwierdzają  eksperci 
Sekcji  Rytmu Serca Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego, 

stymulacja  resynchronizująca 

Radiogram klatki piersiowej chorego po implantacji kardiowertera-defibrylatora z funkcją resyn-
chronizacji. Widoczne trzy elektrody: w prawym przedsionku, prawej komorze (defibrylująca) i ga-



Nr 09 (97) Wieści Światowe 01 września 2020 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 93                                        

stale się rozwija, a liczba im-
plantacji układów CRT z roku 
na rok stale rośnie. – W Polsce 

rocznie wszczepia się  około 5 
tys. urządzeń typu CRT. Głównie 
są  to  kardiowertery-

defibrylatory  z  funkcją  resyn-
chronizacji.  Stosowane  układy 
są stale udoskonalane. Wprowa-
dzane są nowe algorytmy po-
zwalające zwiększać skuteczność 
stymulacji oraz ograniczać ryzy-
ko powikłań.  Dużym postępem 
było  wprowadzenie  elektrod 

wielobiegunowych,  pozwalają-
cych na stosowanie dwupunkto-

wej  stymulacji  lewej  komory 

serca, jak też na uniknięcie przy-
padkowej  stymulacji  nerwu 

przeponowego.  Współczesne 
układy pozwalają na bezpieczne 
przeprowadzenie u pacjenta ba-

dania za pomocą rezonansu ma-
gnetycznego. Obecnie wprowa-

dzane są nowe metody, pozwala-
jące  na  jeszcze  bardziej 
„fizjologiczną” stymulację ser-
ca, umożliwiającą przywrócenie 

prawidłowej  sekwencji  jego 
skurczu. Należy do nich na przy-
kład stymulacja pęczka Hisa – 

mówi dr hab. n. med. Maciej 
Kempa. (IW) 
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      Resort  nauki  zwiększył 
subwencję dla siedmiu insty-
tutów Polskiej Akademii Na-
uk.  Dotacja  będzie  większa 
dla instytutów PAN: Botaniki, 
Fizjologii  i  Żywienia  Zwie-
rząt,  Fizyki  Molekularnej, 
Geografii  i  Przestrzennego 

Zagospodarowania, Inżynierii 
Chemicznej,  Parazytologii,  a 

także Środowiska Rolniczego i 
Leśnego. Łącznie jest to do-
datkowe 5 mln zł – wynika z 

komunikatu  opublikowanego 

na stronie MNiSW. Środki te 
przeznaczone są na utrzyma-
nie  i  rozwój  potencjału ba-
dawczego. 
      Zwiększenia wysokości sub-
wencji na utrzymanie i rozwój 
potencjału badawczego zostały 
przyznane  instytutom wskaza-

nym  przez  prezesa  Polskiej 

Akademii Nauk. „Z uwagi na 
fakt  podejmowania  przez  te 

podmioty działań mających na 
celu  podwyższenie  kategorii 
naukowych  poprzez  zabezpie-

czenie odpowiednich warunków 
do  prowadzenia  działalności 
naukowej oraz zapewnienie roz-

woju pracownikom naukowym, 

zwiększenie wysokości subwen-
cji  pozwoli  tym  podmiotom, 

 

Zwiększona subwencja 

dla kilku instytutów PAN 
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     Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 31 sierp-

nia 2020 r. uruchomiła procedu-
rę przetargową na wykonanie 
studium korytarzowego wraz ze 

studium techniczno-

ekonomiczno-

środowiskowym  z elementami 

Koncepcji programowej (STEŚ-

R) oraz uzyskaniem decyzji o 

uwarunkowaniach środowisko-
wych dla budowy obwodnicy 

Nowej Dęby w ciągu drogi kra-
jowej DK9. Uzyskana doku-

mentacja pozwoli na przygoto-

wanie postępowania na realiza-

cję nowej drogi omijającej mia-
sto. 

      - Kierujemy do realizacji 

kolejne zadania z Programu bu-

dowy 100 obwodnic. Nowa Dę-
ba zyska tak bardzo potrzebną 
mieszkańcom i kierowcom ob-
wodnicę. Obecny rząd po raz 
kolejny udowadnia, że dotrzy-
mujemy danego słowa - powie-

dział wiceminister infrastruktury 
Rafał Weber.  
 

      To już trzeci przetarg ogło-
szony na inwestycje ujęte w 
Programie budowy 100 obwod-

nic w województwie podkarpac-

kim. Dotąd ruszyły postępowa-
nia na prace przygotowawcze 

inwestycji omijającej Kolbuszo-
wą w ciągu DK9 i II etapu ob-
wodnicy Sanoka w ciągu DK28. 
      Prace przygotowawcze roz-

poczną się od prac studialnych, 
które wyznaczą potencjalne wa-
rianty przebiegu obwodnicy. 

Następnie zostanie wykonane 
rozpoznanie geologiczne oraz 

analiza wielokryterialna, która 
pozwoli wybrać preferowany 
wariant. W ramach STEŚ-R, 

podzielonego na dwa etapy, zo-

staną przygotowane założenia 
projektowe i rozwiązania obiek-

 

Bliżej do budowy 

obwodnicy Nowej Dęby 

utrzymać płynność finansową w 
bieżącym roku” –  napisano w 

komunikacie Ministerstwa Nau-

ki i Szkolnictwa Wyższego. 
      Wyjaśniono tam, że zwięk-
szenie wysokości subwencji dla 
poszczególnych instytutów nau-

kowych zostało ustalone propor-
cjonalnie  do  zapotrzebowania 

zgłoszonego  przez  prezesa 
PAN.  Kwoty  przyznanych 

zwiększeń wysokości subwencji 
mają  charakter  jednorazowy  i 
nie będą uwzględniane w pod-

stawie naliczania subwencji na 

rok 2021.  

Nauka w Polsce 
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Konkurs „Woda na młyn pol-
skiego rolnictwa” 

      Narodowy Instytut Kultu-

ry i Dziedzictwa Wsi ogłosił 
konkurs „Woda na młyn pol-
skiego rolnictwa – tradycja 

i perspektywy gospodarki 

wodnej na polskiej wsi”, któ-
rego celem jest sporządzenie 
dokumentacji dziedzictwa kul-

turowego i przyrodniczego 

związanego 
z gospodarowaniem zasobami 

wodnymi na obszarach wiej-

skich. 

      Konkurs jest podzielony 

na dwa obszary tematyczne: 

dziedzictwo kultury materialnej 

– młyny wodne oraz dziedzic-
two przyrodnicze – naturalna 

i sztuczna retencja. Jego przed-

miotem są opracowania lub pro-
jekty identyfikujące, dokumen-
tujące i popularyzujące dzie-
d z i c t w o  m a t e r i a l n e 

i przyrodnicze polskiej wsi 

związane z gospodarowaniem 

wodą. Mogą one zawierać zdję-
cia, rysunki, opisy, w tym opisy 

rozwiązań technicznych, środo-

wiskowych i organizacyjnych. 

Zgłoszenia, na zasadach opisa-

nych w regulaminie konkursu, 

m o ż n a  s k ł a d a ć 
do 31 października 2020 roku 
n a  a d r e s :  w o d a -

namlyn@nikidw.edu.pl lub 

w sekretariacie Narodowego 

Instytutu Kultury i Dziedzictwa 

Wsi, ul. Krakowskie Przedmie-

ście 66, 00-322 Warszawa. Wię-
cej informacji znajduje się 
na stronie organizatora: 

www.nikidw.edu.pl. Zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie! 

 

Informacje różne 

tów drogowych i inżynierskich. 
Etap II STEŚ-R uściśli rozwią-
zania projektowe, technologicz-

ne oraz zakres rzeczowy i finan-

sowy inwestycji. Równolegle 
zostanie uzyskana decyzja o 

uwarunkowaniach środowisko-
wych. 

 

      Obwodnica Nowej Dęby 
realizowana będzie w systemie 
Projektu i buduj. Inwestycja 

pozwoli na usprawnienie ruchu 

tranzytowego, a także, m.in. 
poprzez skrócenie czasu prze-
jazdu, ułatwi transport samo-
chodów osobowych w kierunku 
Rzeszów - Radom i dalej do 

Warszawy. Realizacja obwodni-

cy w ciągu DK9  pozwoli na 

skierowanie ruchu tranzytowego 

poza zabudowę Nowej Dęby, co 
zapewni odciążenie miasta z 
ruchu pojazdów ciężarowych 
oraz  poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
      Obwodnica Nowej Dęby 

wybudowana zostanie jako dro-

ga klasy GP. W ramach inwesty-

cji powstaną dodatkowe jezdnie, 
zapewniające obsługę przyległe-
go terenu, a także ron-
da.  Zbudowany lub przebudo-

wany zostanie  system odwod-

nienia, powstaną urządzenia 

ochrony środowiska, oświetle-
nie i urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  

Program budowy 100 

obwodnic w województwie 
podkarpackim 

      W ramach programu obwod-

nicowego na Podkarpaciu po-

wstanie łącznie 8 obwodnic: 
1/. Obwodnica Brzostka i Koła-
czyc w ciągu drogi krajowej nr 
73. 

2/. Obwodnica Jasła w ciągu 
drogi krajowej nr 73. 

3/. Obwodnica Kolbuszowej w 

ciągu drogi krajowej nr 9. 
4/. Obwodnica Miejsca Piasto-

wego w ciągu drogi krajowej nr 
28. 

5/. Obwodnica Nowej Dęby w 
ciągu drogi krajowej nr 9. 
6/. Obwodnica Pilzna w ciągu 
drogi krajowej nr 73. 

7/. Obwodnica Przemyśla w 
ciągu drogi krajowej nr 28/77. 
8/. Obwodnica Sanoka w ciągu 
drogi krajowej nr 84 (II etap). 

  

*** 

      W ramach rządowego Pro-
gramu do 2030 r. powstanie 100 

obwodnic na sieci dróg krajo-
wych o łącznej długości ok. 820 
km. Będą to trasy o najwyż-
szych parametrach technicz-

nych, dostosowane do przeno-

szenia obciążenia 11,5 t/oś. In-
westycjom tym będą towarzy-
szyły urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym 

oświetlenie spełniające wytycz-
ne prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych. 
      Koszt realizacji 100 obwod-

nic został oszacowany na blisko 
28 mld zł. Ich budowa będzie 
finansowana ze środków Krajo-
wego Funduszu Drogowego 

prowadzonego przez Bank Go-

spodarstwa Krajowego. Inwe-

stycje związane z budową no-
wych obwodnic będą realizowa-
ne przez Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad. 
      Jednym z najważniejszych 
efektów realizacji programu 
będzie poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-

nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze powietrze, mniejszy 

hałas i poprawa przepustowości 
sieci drogowej. 

      Więcej o Programie budowy 
100 obwodnic na stronie Mini-

sterstwa Infrastruktury. 

   

 Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
https://nikidw.edu.pl/2020/08/19/konkurs-woda-na-mlyn-polskiego-rolnictwa-tradycja-i-perspektywy-gospodarki-wodnej-na-polskiej-wsi-wypelnijcie-zgloszenie-i-wraz-ze-zdjeciami-przeslijcie-do-nas/
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
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Na autorów najlepszych projek-
tów czekają atrakcyjne nagrody! 

 

***  
 

Aktualne wymagania 

dotyczące producentów 

rolnych w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin 
 

      Informacje na temat zmian 

w zakresie obrotu i stosowania 

środków ochrony roślin oraz 
wymagań dla podmiotów profe-
sjonalnych w okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii 

w związku z zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2 oraz 

w okresie 30 dni od dnia odwo-

łania tych stanów znajdują się 
na stronie: http://piorin.gov.pl/sl

-aktualnosci/sl-aktualnosci-

wojewodzkie/tarcza-

antykryzysowa-zmiany-w-

zakresie-obrotu-i-stosowania-

srodkow-ochrony-roslin-oraz-

wymagan-dla-podmiotow-

profesjonalnych,119.html, 

a na temat badań i kalibracji 

opryskiwaczy na stronie: http://

piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/

wm-aktualnosci-wojewodzkie/

badanie-i-kalibracja-

opryskiwaczy,105.html. 

 

***  

Ogólnopolski konkurs 
„Najlepsza wędzarnia 

tradycyjna” 
 

      Centrum Doradztwa Rolni-

czego w Brwinowie Oddział 
w Radomiu we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi organizuje ogól-
nopolski konkurs na najlepszą 
wędzarnię tradycyjną. Celem 

konkursu jest wyłonienie naj-
lepszych wędzarni umożliwiają-
cych wędzenie produktów mię-
snych systemem tradycyjnym, 

z zachowaniem bezpieczeństwa 
zdrowotnego produktu 

i najwyższej jakości wędzonek. 
W konkursie zostaną nagrodzo-
ne najlepsze wędzarnie 

„tradycyjne” w Polsce. Ocenia-

ne będą: kiełbasa cienka 
i szynka. Termin przyjmowa-

nia zgłoszeń upływa 
18 września 2020 r. Szczegóły 
są dostępne na stronie organiza-

tora: https://www.cdr.gov.pl/

aktualnosci-instytucje/3376-

ogolnopolski-konkurs-najlepsza

-wedzarnia-tradycyjna. 

 

***  
 

Festiwal Starych Ciągników i 
Maszyn Rolniczych oraz Wy-

stawa Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych Roltechnika 

       Klub „Traktor i Maszyna”, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipnie, Gmina Lipno 

i Międzynarodowe Targi Po-
znańskie zapraszają 
na XIX Ogólnopolski Festiwal 
Starych Ciągników i Maszyn 

Rolniczych im. Jerzego Samel-

czaka oraz Wystawę Urządzeń 
Rolniczych Roltechnika, które 
odbędą się 22 i 23 sierpnia 

2020 roku w Wilkowicach 
(gmina Lipno, województwo 
wielkopolskie). Udział mogą 
wziąć tylko osoby zarejestro-
wane. Na stronie 

www.traktorimaszyna.pl można 
pobrać formularz zgłoszenia 
oraz zapoznać się 
z regulaminem festiwalu 

uwzględniającym zasady sani-
tarne związane z pandemią CO-
VID-19. 

Do pobrania: 

festiwal-starych-ciagnikow.jpg 

 

***  

Wsparcie dla rolników w ra-
mach PROW po 2020 r. 

      Komisja Europejska propo-

nuje podniesienie budżetu prze-
znaczonego na rolnictwo 

i rybołówstwo. Pieniądze te ma-
ją posłużyć do ekologicznej 

transformacji produkcji rolnej 

i rybołówstwa oraz powiąza-
nych z nimi sektorów. Więcej 
informacji znajduje się 

pod linkiem: https://

ec.europa.eu/poland/

news/200603_agri_MFF_pl. 

 

***  

 

Wielki Dzień Pszczół 
      Wielki Dzień Pszczół przy-
pada 8 sierpnia. Jest to inicja-

tywa, której początki sięgają 
2013 r. Co roku w tej akcji biorą 
udział między innymi Lasy Pań-
stwowe, muzea, parki krajobra-

zowe i ośrodki edukacyjne. Ob-
chody tego dnia polegają 
na pogłębianiu poprzez zabawę 
wiedzy o pszczołach i ich zna-

czeniu, które jest trudne 
do ocenienia. Wiadomo, 

że w Polsce 50 gatunków polo-
wych roślin uprawnych oraz 
60 gatunków warzyw korzysta 
z zapylania przez pszczoły. Po-
nadto pszczoły zapylają około 
140 gatunków roślin ogrodni-
czych, w tym 15 gatunków 
drzew owocowych i krzewów 
oraz ponad 60 gatunków upraw-
nych roślin leczniczych (dane 
na podstawie publikacji: Skubi-

da P., Pruszyński G.: Dobra 
praktyka ochrony roślin. Ochro-
na zapylaczy podczas stosowa-

nia środków ochrony roślin. 
2012). Warto więc pamiętać 
o ochronie tych zapylaczy pod-

czas stosowania środków ochro-
ny roślin. 

***  
 

Przyłącz się do akcji 
#saveinvisiblefood 

      Europejska Komisja Go-

spodarcza ONZ ogłosiła kam-
panię na rzecz zapobiegania 

marnotrawieniu żywności – 

#saveinvisiblefood. Stało się 
tak z uwagi na kryzys spowodo-

wany chorobą COVID-19, który 
zaburzył równowagę 
w systemie żywnościowym, 
najdotkliwiej uderzając 
w najsłabszych. 
      Europejska Komisja Gospo-

darcza ONZ – organizacja pro-

http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/sl-aktualnosci/sl-aktualnosci-wojewodzkie/tarcza-antykryzysowa-zmiany-w-zakresie-obrotu-i-stosowania-srodkow-ochrony-roslin-oraz-wymagan-dla-podmiotow-profesjonalnych,119.html
http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/badanie-i-kalibracja-opryskiwaczy,105.html
http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/badanie-i-kalibracja-opryskiwaczy,105.html
http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/badanie-i-kalibracja-opryskiwaczy,105.html
http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/badanie-i-kalibracja-opryskiwaczy,105.html
http://piorin.gov.pl/wm-aktualnosci/wm-aktualnosci-wojewodzkie/badanie-i-kalibracja-opryskiwaczy,105.html
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna
https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3376-ogolnopolski-konkurs-najlepsza-wedzarnia-tradycyjna
http://www.traktorimaszyna.pl
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/ROW/7154/festiwal-starych-ciagnikow.jpg
https://ec.europa.eu/poland/news/200603_agri_MFF_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200603_agri_MFF_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/200603_agri_MFF_pl


Nr 09 (97) Wieści Światowe 01 września 2020 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 97                                           

mująca paneuropejską integra-
cję gospodarczą, a także działa-
jąca od kilu lat na rzecz szerze-

nia świadomości i zapobiegania 

marnotrawieniu żywności – po-

stanowiła rozpocząć kampanię, 
której celem jest zwiększenie 
świadomości na temat marno-

wania żywności oraz zachęce-
nie do redystrybucji 

i ponownego wykorzystywania 

produktów. Według zebranych 
w raporcie Food Outlook da-

nych, kryzys miał wpływ 
na ograniczenie kanałów zbytu, 
przepełnienie podaży z powodu 

zmniejszonego popytu 

w ograniczonym sektorze hote-

larskim, restauracyjnym, gastro-

nomicznym i żywienia zbioro-
wego, zamykanie rynków świe-
żej żywności oraz zmniejszoną 
liczbę zamówień w sektorze 

świeżej żywności. 
      Kryzys żywnościowy staje 
się kryzysem społecznym 
o ogromnych kosztach, szcze-

gólnie dla osób najbardziej po-
datnych na zagrożenia – rolni-

ków, osób pomagających 
w zbiorach, handlowców i firm 

pakujących. Poprzez kampanię 
#saveinvisiblefood ONZ chce 

zainspirować do działania nas 
wszystkich – zaczynając 
od rządów, rolników, handlow-
ców, eksporterów i importerów, 
sprzedawców detalicznych 
i kończąc na każdym konsu-
mencie. Do akcji powinien 

przyłączyć się każdy! Co można 
zrobić? Należy rozpowszech-
niać wiedzę, dzielić się infor-
macjami na temat podejmowa-

nych działań oraz używać hash-
tagu: #saveinvisiblefood 

na platformach mediów spo-
łecznościowych. Tylko zjedno-
czone wysiłki będą prowadzić 
do bardziej zrównoważonego 
i przejrzystego systemu żywno-
ściowego, mniejszych strat 
i marnotrawstwa żywności, 
a także większej świadomości 

na temat bezpieczeństwa żyw-
nościowego. 
Źródło informacji: Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, https://

www.gov.pl/web/ijhars/. 

 

***  
 

Komisja zatwierdza nowe 

oznaczenie geograficzne z Pol-

ski – „Miód spadziowy z Be-
skidu Wyspowego” 

      W Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej 5 sierpnia 

2020 r. zostało opublikowane 
rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 

29 lipca 2020 r. rejestrujące 
w rejestrze chronionych nazw 

pochodzenia i chronionych 

oznaczeń geograficznych nazwę 
„Miód spadziowy z Beskidu 

Wyspowego” (ChNP). Chro-

niona Nazwa Pochodzenia 

podkreśla nierozerwalny 
związek produktu 
z konkretnym obszarem geo-

graficznym, któremu zawdzię-
cza on szczególną jakość 
i wyjątkowe cechy. Miód spa-
dziowy z Beskidu Wyspowego 

to już 44. polski produkt, który 
został wpisany do rejestru Ko-

misji Europejskiej. Rejestr 

tworzony jest w ramach euro-

pejskiej polityki jakości 
i ochrony wyjątkowych pro-
duktów regionalnych. Infor-

macje na temat wszystkich do-

tychczas zarejestrowanych pro-

duktów można znaleźć pod lin-
kiem: https://www.gov.pl/web/

rolnictwo/produkty-

zarejestrowane-jako-chronione-

nazwy-pochodzenia-chronione-

oznaczenia-geograficzne-oraz-

gwarantowane-tradycyjne-

specjalnosci. 

Źródło informacji: https://

www.gov.pl/web/rolnictwo/miod

-spadziowy-z-beskidu-

wyspowego-z-oznaczeniem-

chnp. 

***  

Agroturystyka w reżimie sani-
tarnym  w  trakcie  epidemii 

COVID-19 w Polsce 

W reżimie sanitarnym, narzuco-
nym przez epidemię koronawi-
rusa, gospodarstwa agrotury-

styczne muszą umiejętnie pogo-
dzić gwarancje komfortu wypo-
czynku gości z wymogami sani-

tarnymi określonymi 
w wytycznych Głównego In-
spektoratu Sanitarnego (GIS) 

dla funkcjonowania turystyki 

wiejskiej, w tym agroturystyki 

w trakcie epidemii COVID-19 

w Polsce. Działania te są ko-
nieczne, by zapewnić bezpie-
czeństwo i ochronę zdrowia 
gościom – klientom gospo-

darstw i osobom prowadzącym 
takie obiekty. 

      W ostatnich dniach zanoto-

wano w Polsce znaczne wzrosty 

liczby zakażeń. Trwa okres wa-
kacyjny, czas wyjazdów 
i powrotów, przemieszczanie 
się w różne środowiska. Zacho-
wajmy więc szczególną ostroż-
ność. Nośmy maseczki, często 
myjmy i dezynfekujmy ręce. 
Istotne jest, żebyśmy dbali 
o siebie i o innych. Najważniej-
sza jest mądrość i rozsądek 
w codziennym postępowaniu 
oraz bezwzględne wdrożenie 
i przestrzeganie wszystkich za-

leceń zawartych w wytycznych 

GIS, załączonych poniżej 
w pliku PDF.  

Źródło informacji: agroturysty-
ka.pl 

Do pobrania: 

wytyczne-dla-funkcjonowania-

turystyki-wiejskiej.pdf 

 

***  

Wniosek o oszacowanie strat 

w uprawach rolnych spowo-

dowanych przez suszę 2020 

      W 2020 r. nastąpiły zmia-
ny w procedurze szacowania 

strat spowodowanych przez 

suszę.       Wnioskowanie 

https://www.gov.pl/web/ijhars/
https://www.gov.pl/web/ijhars/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkty-zarejestrowane-jako-chronione-nazwy-pochodzenia-chronione-oznaczenia-geograficzne-oraz-gwarantowane-tradycyjne-specjalnosci
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-spadziowy-z-beskidu-wyspowego-z-oznaczeniem-chnp
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-spadziowy-z-beskidu-wyspowego-z-oznaczeniem-chnp
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-spadziowy-z-beskidu-wyspowego-z-oznaczeniem-chnp
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-spadziowy-z-beskidu-wyspowego-z-oznaczeniem-chnp
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-spadziowy-z-beskidu-wyspowego-z-oznaczeniem-chnp
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KON/7206/wytyczne-dla-funkcjonowania-turystyki-wiejskiej.pdf
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KON/7206/wytyczne-dla-funkcjonowania-turystyki-wiejskiej.pdf
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o oszacowanie strat 

i sporządzanie protokołu doko-
nywane będzie poprzez aplika-
cję publiczną, bez udziału Ko-
misji Gminnej powołanej przez 
Wojewodę. 
Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach 
Państwowy Instytut Badawczy 
(IUNG-PIB), zajmujący się mo-
nitoringiem suszy w Polsce, 

opracował w ramach prac 

na rzecz projektu „Klimat 2020” 
metodykę szacowania strat plo-
nów dla wszystkich monitoro-

wanych przez Instytut roślin. 
Pozwala ona generować mapy 
strat dla dowolnie określonych 
obszarów: dla działek rolnych, 
gmin, powiatów, województw. 
 

      Wniosek o oszacowanie 

strat spowodowanych przez 

suszę może złożyć producent 
rolny: 

1/. Któremu został nadany nu-
mer identyfikacyjny.  

2/. W którego gospodarstwie 
rolnym powstały szkody 
w uprawach rolnych spowodo-

wane wystąpieniem suszy. 
3/. Będący mikro-, małym, śred-
nim albo dużym przedsiębior-
stwem.  

4/. Który posiada Profil Zaufany 
(PZ) lub założy go przed przy-
stąpieniem do składania wnio-
sku, ponieważ PZ umożliwia 
podpisanie wniosku podpisem 

zaufanym.  

 

      Suszę oznaczają szkody 
spowodowane wystąpieniem, 
w dowolnym sześciodekado-
wym okresie od 21 marca 

do 30 września danego roku, 
klimatycznego bilansu wodne-

go poniżej określonej wartości 
dla poszczególnych gatunków 
lub grup roślin uprawnych 
oraz kategorii glebowych. 
Dzięki złożeniu wniosku produ-
cent rolny może otrzymać proto-
kół oszacowania szkód, który 

jest niezbędny do ubiegania się 
o dostępną pomoc w ramach 

określonych przez Radę Mini-
strów programów pomocy. Co 

należy przygotować? 
1/. Numer identyfikacyjny go-

spodarstwa. 

2/. Skan polisy ubezpieczenia – 

co najmniej 50% powierzchni 

upraw rolnych uprawianych 

w plonie głównym, 
z wyłączeniem wieloletnich 
użytków zielonych – od ryzyka 

suszy, gradu, deszczu nawalne-

go, ujemnych skutków przezi-
mowania, przymrozków wiosen-
nych, powodzi lub huraganu.  

3/. Opcjonalnie dokumentację 
fotograficzną szkód spowodo-
wanych wystąpieniem suszy, 
potwierdzającą ich zakres 
(załącznik niekonieczny).  
      W załączonym poniżej pli-
ku PDF znajduje się instrukcja 
zgłaszania szkody rolniczej. 
Źródło informacji: https://
www.gov.pl/web/gov/zloz-

wniosek-o-oszacowanie-

spowodowanych-przez-susze-

strat-w-uprawach-rolnych, 

http://

www.susza.iung.pulawy.pl/

wykazy/2020,3009/. 

Do pobrania: 

instrukcja_susza.pdf 

 

***  

XIV Ogólnopolski Festiwal 
Dobrego Smaku w Poznaniu 

      W dniach 13-16.08.2020 r., 

jak co roku na poznańskim 
Starym Rynku, odbywa się – 

stanowiący jeden 
z najważniejszych elementów 
festiwalu – wielki Jarmark 

Dobrego Smaku. 

 

      Niespieszny spacer pośród 
festiwalowych kramów pozwoli 
kulinarnie odwiedzić wiele za-
kątków Polski. Można skoszto-
wać serów z Wielkopolski, Ka-

szub czy Podhala, nalewek 

z Kampinosu i Lubelszczyzny, 

ryb z Pomorza i Mazur, wędlin 
i sękaczy z Podlasia, win 

z Lubuskiego i Dolnego Śląska, 
piw rzemieślniczych z każdego 
zakątka kraju. Można zaopatrzyć 
się w miody, przetwory 

i prawdziwy chleb. 

     Na poznańskim Starym Ryn-
ku można również kulinarnie 
odwiedzić wiele wspaniałych 
miejsc: węgierskie langosze 
i tureckie baklawy, bałkański 
burek i słodkości 
z Azerbejdżanu, wietnamskie 
pierożki i bułgarski giuwecz, 
włoskie panini i greckie souvla-

ki. Wszystko można zjeść 
na miejscu i przy okazji zaopa-

trzyć się w przysmaki z całego 
świata. 
      Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku to dużo więcej niż 
staromiejski Jarmark. Organiza-

torzy zapraszają na laboratoria 

smaku, degustacje, wykłady 
i konkursy dla zawodowców 
i amatorów. W turnieju       Pol-

ska Nalewka Roku, oprócz 
Grand Prix konkursu, zostaną 
przyznane złote, srebrne 
i brązowe medale aż dziewięciu 
zgłoszonym nalewkom. Na Fe-
stiwalu nie zabraknie także 
atrakcji muzycznych. 

Źródło informacji: www.ofds.pl 

 

***  

Ile zapłacimy za dzierżawy? 

      Zgodnie z obwieszczeniem 

Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 17 lipca 

2020 roku, średnia krajowa cena 
skupu pszenicy w pierwszym 

półroczu 2020 roku wyniosła 
76,56 zł/dt. Kwota ta jest brana 
do wyliczenia czynszów dzier-
żawnych za grunty dzierżawione 
od Skarbu Państwa. 
 

   Dla porównania analogicznym 

okresie roku poprzedniego, śred-
nia krajowa cena skupu pszenicy 

w pierwszym półroczu 
2019 roku wynosiła 81,20 zł/dt, 

http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KOL/7173/instrukcja_susza.pdf
http://www.ofds.pl
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a w drugim półroczu 2019 roku 

– 67,20 zł/dt. Czynsz 
w umowach dzierżawy 
z Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa (KOWR) ustalany 

jest najczęściej jako równowar-
tość odpowiedniej ilości pszeni-
cy albo jako suma pieniężna. 
Jeżeli czynsz w umowie okre-

ślony został w decytonach psze-

nicy, to należność do zapłaty 
wylicza się na podstawie śred-
niej krajowej ceny skupu pszeni-

cy w półroczu roku kalendarzo-
wego poprzedzającego termin 
płatności, przyjmując 
do wyliczeń połowę rocznej 
stawki czynszu. Jeżeli czynsz 
w umowie wyrażony jest 
w mierniku pieniężnym, to po-
cząwszy od drugiego terminu 

płatności podlega on waloryza-
cji przy zastosowaniu wskaźni-
ków zmian cen skupu podstawo-
wych produktów rolnych 
w półroczu roku kalendarzowe-
go poprzedzającego termin płat-
ności. 

***  

Agroturystyka – program 

Polski Bon Turystyczny 

      Bon turystyczny przysługuje 
na każde dziecko i można nim 
płacić za noclegi i usługi tury-
styczne do 31 marca 2022 roku 

tylko tym podmiotom, które 
znajdują się na liście podmiotów 
przyjmujących płatności w tej 

formie. Polska Organizacja Tu-

rystyczna (POT) prowadzi listę 
podmiotów przyjmujących płat-
ności w formie bonu turystycz-

nego i udostępnia ją na stronie 

internetowej https://

bonturystyczny.polska.travel/

lista-podmiotow. 

      Właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, którzy są 
zainteresowani tą formą płatno-
ści, muszą dopisać swoje gospo-
darstwo do listy podmiotów 
przyjmujących płatności 
w formie bonu turystycznego. 

Nie ma znaczenia, gdzie jest 

ubezpieczony właściciel gospo-
darstwa agroturystycznego. 

Kwaterodawca musi kolejno 

wykonać następujące kroki: 
1/. Zarejestrować się przez 
PUE ZUS jako pomiot tury-

styczny na liście POT. 
2/. Dodać na PUE ZUS siebie 

lub inną osobę jako recepcjoni-
stę. W tym celu właściciel go-
spodarstwa agroturystycznego 

musi złożyć elektronicznie 
„Oświadczenie przedsiębiorcy 
turystycznego lub organizacji 

pożytku publicznego w celu 

przystąpienia do programu Pol-

ski Bon Turystycz-

ny” (oświadczenie PBT).  
Pomocne linki: 

https://www.zus.pl/o-platformie-

uslug-elektronicznych-pue-/

profil-zaufany-epuap1 

 

https://www.zus.pl/o-zus/

aktualnosci/-/publisher/

aktualnosc/1/na-pue-zus-rusza-

rejestracja-podmiotow-

turystycznych-do-programu-

polski-bon-turystyczny/3499338  

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/

o-platformie-uslug-

elektronicznych-pue-/o-

platformie-uslug-

elektronicznych-pue-/jak-

zarejestrowac-konto-na-pue  

 

https://www.zus.pl/o-zus/

aktualnosci/-/publisher/

aktualnosc/1/polski-bon-

turystyczny/2619185 

 

***  

Agroturystyka – działalność 
gospodarstw agroturystycz-

nych w czasie epidemii 

      Główny Inspektorat Sanitar-
ny opracował „Wytyczne 
dla funkcjonowania turystyki 

wiejskiej, w tym agroturystyki 

w trakcie epidemii COVID-19 

w Polsce”. W załączeniu przesy-
łamy ten dokument. Można go 
także pobrać ze strony: https://

agroturystyka.pl/upload wytycz-

ne_agro.pdf. Warto zapoznać się 
w zaleceniami GIS, aby pobyt 

gości w gospodarstwie agrotury-

stycznym był dla wszystkich 

bezpieczny. 

Do pobrania: 

wytycz-

ne_dla_funkcjonowania_turysty

ki_wiejskiej.pdf 

 

 ***  

Uwaga! Termin wysiewu po-

plonów ścierniskowych w ra-
mach zazieleniania oraz prze-

chowywanie obornika 

      W ramach spełnienia prakty-
ki zazieleniania międzyplon 
ścierniskowy należy wysiać 
do 20 sierpnia. Poplon musi zo-

stać utrzymany na polu 

do 15 października, chyba że 
ktoś wcześniej w ciągu 7 dni 

od wysiewu zgłosił, że już wy-
siał, to może zaorać w ciągu 
8 tygodni od momentu wysiewu. 

Natomiast międzyplon ozimy 
musi zostać wysiany w terminie 

do 1 października i utrzymany 

na polu do 15 lutego. 

 

      Przypominamy również, że 
obornik może być składowany 
bezpośrednio na gruncie tylko 

przez 6 miesięcy. Następnie na-
leży zlikwidować pryzmę. 
W tym samym miejscu pryzma 

obornika może być umieszczona 
dopiero po 3 latach. Miejsce 

pryzmy należy zaznaczyć na 
mapce oraz wpisać datę założe-
nia pryzmy, a także likwidacji 
pryzmy. Więcej informacji 
na stronach Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnic-

twa oraz u doradców Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu. 

 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 
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