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Efektywność energetyczna 

ciepłomierze i wodomierze 

do zdalnego odczytu 

Zapraszamy na: 

www.facebook.com/wiesciswiatowe.pl  
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Ciąg dalszy s.43 

Umowy na dokumentację 

dla trzech obwodnic 

w woj. kujawsko-pomorskim 

podpisane! 

Jedynym 

ograniczeniem 

wolności ... 
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Grupa Ignitis rozpoczęła produkcję 

energii elektrycznej 

                 w Polsce Ciąg dalszy s.60 

Program szczepień powinien być szybko uelastyczniony 

Ciąg dalszy s.91 

Zamek  

Golub-Dobrzyń 

Ciąg dalszy s.81 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych 

                           państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii           Ciąg dalszy s.9 

Zamek 

Radzyń Chełmiński 
Ciąg dalszy s.37 

Jakie turbiny wiatrowe 

staną na polskim morzu? 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

PARKI  MIEJSKIE 

Ciąg dalszy s.80 

Ciąg dalszy s.29 

Mikstura 

EKO ogrodnika 
Ciąg dalszy s.85 

Ciąg dalszy s.84 

Ciąg dalszy s.93 

Płowce 

Czechy wycofają skargę na Turów 

Polska zapłaci 
za inwestycje 
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   Komisja Wspólna Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego pozytyw-
nie  zaopiniowała  przedstawiony 
przez rząd podział środków rezer-
wy  subwencji  ogólnej  na  2021 
rok. W tym roku, podobnie jak w 

latach  poprzednich,  na  wsparcie 

zadań  samorządowych  przezna-
czymy 335 999 tys. zł. 
      Do budowy, modernizacji oraz 

remontów dróg obecny rząd pod-
chodzi kompleksowo. Oprócz inwe-
stycji na sieci dróg krajowych, czyli 
budowy autostrad, dróg ekspreso-
wych i obwodnic, wspieramy finan-

sowo samorządy w realizacji  ich 
zadań.  Inwestycje  samorządowe 
uzyskują wsparcie z rezerwy sub-
wencji  ogólnej  oraz  Rządowego 
Funduszu  Rozwoju  Dróg.  Dzięki 
temu poprawia się bezpieczeństwo i 
komfort podróżowania wszystkimi 
rodzajami dróg w Polsce – powie-

dział  minister  infrastruktury  An-
drzej Adamczyk.   

 

      W  2021  r.  dofinansowanie 

uzyska  120  jednostek  samorządu 
terytorialnego – 11 województw na 
kwotę 59 486,3 tys. zł, 36 miast na 
prawach  powiatu  na  kwotę  157 
995,4 tys. zł oraz 73 powiaty na 
kwotę  118 517,3 tys. zł.  
      Rezerwa subwencji ogólnej to 
coroczny  mechanizm  wsparcia 

inwestycji  realizowanych  przez 

samorządy.  Dzięki  tym środkom 
tylko  w 2020  r.  dofinansowanie 

uzyskało 110 jednostek samorzą-
du  terytorialnego  –  powiedział 
wiceminister infrastruktury Rafał 
Weber.  

      Rezerwa  subwencji  ogólnej 
tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 

ustawy z 13 listopada 2003 r.  o 

dochodach  jednostek  samorządu 
terytorialnego.  Środki  rezerwy 
przeznacza się na dofinansowanie: 
1/. Inwestycji na drogach publicz-

nych powiatowych i wojewódzkich 
oraz na drogach powiatowych, wo-

jewódzkich i krajowych w grani-
cach miast na prawach powiatu. 

2/. Utrzymania rzecznych przepraw 

promowych  o  średnim  natężeniu 
ruchu w skali roku powyżej 2 tys. 
pojazdów  na  dobę,  wskazanych 
przez  ministra  właściwego  do 
spraw transportu. 

3/. Remontu, utrzymania, ochrony i 

zarządzania  drogami  krajowymi  i 
wojewódzkimi w granicach miast 
na prawach powiatu. 

 

      Ministerstwo  Infrastruktury i 

Ministerstwo Finansów, po anali-
zie i weryfikacji wniosków w za-
kresie zgodności z zapisem usta-
wowym oraz dodatkowymi kryte-

riami uzgodnionymi z przedstawi-

cielami samorządów w paździer-
niku 2020 r., przedstawiły wspól-
ne stanowisko w sprawie podziału 
rezerwy  subwencji  ogólnej  na 
2021  r.  Zaproponowany podział 
środków został pozytywnie zaopi-
niowany przez Zespół ds.  Infra-
struktury,  Rozwoju  Lokalnego, 

Polityki Regionalnej oraz Środo-
wiska KWRiST.  

      Więcej  informacji  o  RSO  na 
stronie MI:  

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

infrastruktura/rezerwa-subwencji-

ogolnej  

*** 

      Inwestycje na drogach samorzą-
dowych  mogą  uzyskać  ponadto 
wsparcie  z  Rządowego  Funduszu 
Rozwoju Dróg.  

      W 2021 r. wsparcie uzyska 2 

189 zadań, w tym 622 powiatowe i 
1 567 gminnych. Dzięki temu pla-
nowana jest budowa, przebudowa 

lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 
tys. km powiatowych i 1,8 tys. km 

gminnych. Łączna wartość środków 
RFRD przeznaczonych na dofinan-

sowanie  realizacji  inwestycji  w 

2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofi-
nansowanie zadań gminnych trafi 1 
463 mln zł, na zadania powiatowe 
przeznaczonych zostało 1 295 mln 
zł,  wartość dofinansowania zadań 
na drogach obronnych to 500 mln 

zł. 
 

      21 kwietnia 2021 r. Minister 

Infrastruktury  ogłosił  ponadto 
nabór wniosków o dofinansowa-

nie zadań obwodnicowych w ra-
mach RFRD. Na wsparcie samo-

rządowych zarządców dróg prze-
znaczono 2 mld zł.  
      W ramach tego programu sa-

morządy  powiatowe  i  gminne 
mogą się też ubiegać o dofinanso-

wanie realizacji zadań poprawia-
jących bezpieczeństwo ruchu pie-
szych w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych. Na dofinan-

sowanie tych zadań przeznaczono 
dodatkową pulę środków w wyso-
kości blisko 525 mln zł.   
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczpospolita Polska 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

336 mln zł na zadania samorządowe 

z rezerwy subwencji ogólnej 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wyniki-naboru-wnioskow-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-2021
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-obwodnic-z-rfrd
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-obwodnic-z-rfrd
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-obwodnic-z-rfrd
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rusza-nabor-wnioskow-na-inwestycje-zwiekszajace-bezpieczenstwo-pieszych
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      Sytuacja kryzysu sanitarne-

go i zarządzone ograniczenia 
dotyczące wolnego przemiesz-
czania się pozwoliła ludziom 
zamkniętym w swoich domach 
uświadomić sobie jak wielka 
może być tęsknota za naturą, i 
dostrzec korzyści, jakie niesie 
kontakt ze środowiskiem natu-
ralnym. Mieszkańcy miast ze 
szczególną radością przyjęli 
odzyskanie prawa do opuszcza-

nia swoich nierzadko małome-
trażowych pomieszczeń miesz-
kalnych.  

      Odkryto na nowo urok tere-

nów zielonych, ścieżek rowero-
wych, a przede wszystkim ogro-

dów i parków miejskich. Tak 
zwany lockdown pozwolił 
uświadomić ludziom, że przeby-
wanie na świeżym powietrzu 
niesie ze sobą przyjemne uczu-
cie, i ma też wielkie znaczenie 
dla zdrowia psychicznego i fi-

zycznego. Każdy, kto przebywał 
w pobliżu wodospadu lub rzeki, 
w lesie, w wysokich górach, 
albo nad morzem, nie zapomni 

wspaniałego uczucia szczęścia i 
przypływu energii.  
      Doznań tych dostarczają 
obecne w powietrzu jony ujem-

ne, powstajace wskutek ruchu i 

zderzania się cząsteczek, z któ-
rych składają się fale wodne i 
wiatr. Największa koncentracja 
jonów ujemnych występuje zde-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 

 

PARKI  MIEJSKIE 

Gra w kule La pétanque - w parku Champ-de-Mars. 
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Drzewko cytrynowe w parku Tuileries. 
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Fontanna w ogrodzie Tuileries (Paryż). 
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Odpoczynek od miejskiego gwaru. 
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Pomnik bajkopisarza Charles Perrault, któremu dzieci 
zawdzięczały udostępnienie parku do zabaw. 
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cydowanie właśnie przy wodo-
spadach (około 10 tysięcy do 50 
tysięcy jonów ujemnych w 1 
cm² powietrza), na brzegach 
morza (4 tysiące jonów ujem-
nych w 1 cm²) i podczas desz-
czu.  

      Jony ujemne wytwarzane są 
również podczas uderzenia pio-
runa, przez promienie ultrafiole-

towe i kosmiczne. Jony ujemne 

niesie też powietrze nasycone 
substancjami pochodzenia ro-

ślinnego, zwłaszcza w lasach 
sosnowych (okolo 3 tysięcy jo-
nów ujemnych na 1 cm² powie-
trza).  

      W naturze najczęściej spoty-
kana koncentracja to średnio 
jeden jon ujemny na jeden jon 

dodatni. Zaś w pomieszczeniach 
mieszkalnych występuje raczej 

proporcja dziesięciu jonów 
ujemnych na pięćset jonów do-
datnich, czyli przewaga jonów 
dodatnich niekorzystnych dla 

zdrowia.  

      Jony dodatnie w naszych 

domach produkowane są przede 
wszystkim przez wszystkie 

urządzenia elektryczne i sprzęt 
elektroniczny. Nadmiar jonów 
dodatnich powoduje uczucie 

zmęczenia, osłabienie odporno-
ści, zaburzenia snu oraz skłon-
ność do przeróżnych alergii. 
Wskazane jest więc odłączanie 
od sieci urządzeń elektrycznych, 
jeśli nie są używane oraz ogra-
niczanie liczby takich urządzeń, 
zwłaszcza w sypialniach. 
      Jony dodatnie w naturze 

występują w powietrzu głównie 
przed burzą, na terenach su-

chych, pozbawionych roślinno-
ści oraz w rejonach obfitujących 
w skały granitowe będące źró-
dłem radioaktywnego gazu: ra-
donu.  https://muratordom.pl/

budowa/sciany-murowane/

bezpieczenstwo-na-budowie-

domu-skad-sie-bierze-radon-aa-

Amoq-PKZE-Ltxe.html 

https://

www.wentylacyjny.pl/2148-49-

234-radon-w-domu--

rakotworczy-pierwiastek-

ktorego-mozna-sie-pozbyc.html 

 

      Z punktu widzenia fizyki 

jony są to pojedyncze atomy lub 
grupy atomów posiadające ładu-
nek elektryczny ujemny (-) lub 

dodatni (+). W przypadku, gdy 

Ciąg dalszy s.61 

Dzikie ptaki w oczekiwaniu na okruchy pokarmu w ogrodzie Trocadéro w Paryżu (Francja).  

https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bezpieczenstwo-na-budowie-domu-skad-sie-bierze-radon-aa-Amoq-PKZE-Ltxe.html
https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bezpieczenstwo-na-budowie-domu-skad-sie-bierze-radon-aa-Amoq-PKZE-Ltxe.html
https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bezpieczenstwo-na-budowie-domu-skad-sie-bierze-radon-aa-Amoq-PKZE-Ltxe.html
https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bezpieczenstwo-na-budowie-domu-skad-sie-bierze-radon-aa-Amoq-PKZE-Ltxe.html
https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/bezpieczenstwo-na-budowie-domu-skad-sie-bierze-radon-aa-Amoq-PKZE-Ltxe.html
https://www.wentylacyjny.pl/2148-49-234-radon-w-domu--rakotworczy-pierwiastek-ktorego-mozna-sie-pozbyc.html
https://www.wentylacyjny.pl/2148-49-234-radon-w-domu--rakotworczy-pierwiastek-ktorego-mozna-sie-pozbyc.html
https://www.wentylacyjny.pl/2148-49-234-radon-w-domu--rakotworczy-pierwiastek-ktorego-mozna-sie-pozbyc.html
https://www.wentylacyjny.pl/2148-49-234-radon-w-domu--rakotworczy-pierwiastek-ktorego-mozna-sie-pozbyc.html
https://www.wentylacyjny.pl/2148-49-234-radon-w-domu--rakotworczy-pierwiastek-ktorego-mozna-sie-pozbyc.html
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      W ramach polskiego prze-

wodnictwa  w  Grupie  Wy-

szehradzkiej 7 maja w Warsza-

wie spotkali się szefowie dyplo-
macji  państw  Grupy  Wy-
szehradzkiej i Japonii. Gospoda-

rzem spotkania był minister Zbi-
gniew Rau. Spotkanie w forma-

cie  V4+Japonia  odbyło  się  w 
drugim  dniu  wizyty  ministra 

spraw zagranicznych Japonii w 

Polsce. 

  

      W czasie dyskusji ministro-

wie omówili szereg kwestii glo-
balnych i regionalnych; odnieśli 
się m.in. do relacji UE-Japonia, 

perspektyw  współpracy  V4  z 
Japonią, relacji ze Stanami Zjed-
noczonymi oraz sytuacji bezpie-

czeństwa w Europie i  Azji. – 

Widzę wiele podobieństw, ob-
serwując  środowisko  bezpie-
czeństwa w Europie Środkowo-

Wschodniej oraz w regionie In-

do-Pacyfiku, co skłania do re-
fleksji nad wspólną odpowiedzią 

na wyzwania i zagrożenia – oce-

nił minister Rau. Dodał również, 
że w złożonym środowisku mię-
dzynarodowym partnerstwo UE 

i Japonii jest wyjątkowym przy-
padkiem  podobnie  myślących 
państw, które mają wiele zgod-
nych interesów. – Powinniśmy 
wykorzystać te zalety, aby pro-
mować na arenie międzynarodo-
wej  nasze  wspólne  wartości  i 
standardy, takie jak nasze przy-

wiązanie  do  otwartych  społe-
czeństw,  demokracji  i  praw 
człowieka – podkreślił szef pol-
skiej dyplomacji. 

  

      Ważnym  tematem  piątko-
wych rozmów była  partnerska 
współpraca z państwami Bałka-
nów Zachodnich oraz wsparcie 
dla  ich  integracji  europej-

skiej.  Minister Rau zauważył, 
że Grupa Wyszehradzka została 
powołana  przez  państwa  defi-
niujące obecnie swoją pozycję w 
zmieniającym się świecie przede 
wszystkim poprzez członkostwo 

w UE i NATO. – Teraz nadszedł 
czas, aby Grupa jeszcze aktyw-

niej wspierała inne państwa w 
staraniach  o  zapewnienie  bez-

pieczeństwa, stabilności i dobro-
bytu – podkreślił szef polskiej 
dyplomacji.  

  

      Japonia jest pierwszym kra-

jem pozaeuropejskim, z którym 
Grupa Wyszehradzka nawiązała 
bliższy  dialog  polityczny.  W 
2013 r. w Warszawie miał miej-
sce pierwszy szczyt premierów 
V4-Japonia,  a  dialog  wy-

szehradzko-japoński  pozostaje 
ważną platformą wymiany po-
głębionych  ocen  dotyczących 
sytuacji  międzynarodowej,  ko-
ordynacji  pomocy  rozwojowej 

oraz  współpracy  naukowo-

technologicznej. 

  

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych 

państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii 

 

S3 w województwie 

Zachodniopomorskim 

dłuższa o 42 km 
      Kierowcy mogą już korzy-
stać z dwóch kolejnych odcin-
ków  drogi  ekspresowej  S3  w 
województwie zachodniopomor-

skim. Do ruchu oddano 42 km 

nowej, dwujezdniowej trasy na 

odcinkach  Brzozowo - Mięko-
wo oraz Miękowo – Rzęśnica, 
który  został  dostosowany  do 
parametrów drogi ekspresowej. 
Łączna wartość tych inwestycji 
wyniosła 583,8 mln zł. 

- Dzisiaj oddajemy do użytko-
wania kierowcom aż 40 km no-
wej drogi ekspresowej w woje-

wództwie zachodniopomorskim. 
Wielkimi krokami zbliżamy się 
do momentu, w którym droga 
S3 będzie ukończona na całym 
jej przebiegu. Już za trzy lata 
dotrzemy nią do samego Świno-

 

S-3 wydłużają się 

o kolejne kilometry 
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      27 kwietnia 2021 r. została 
podpisana umowa na projekt i 

budowę obwodnicy Gryfina w 
ciągu  drogi  krajowej  nr  31. 
Kontrakt o wartości 74,8 mln zł 
zrealizuje  konsorcjum  firm 

Roverpol i Rover Infraestructu-

ras. Zakończenie inwestycji jest 
planowane w 2025 roku. 

  

      Obwodnica  Gryfina  to 

pierwsza z dziewięciu obwodnic 

w województwie zachodniopo-
morskim ujętych w rządowym 
Programie budowy 100 obwod-

nic, dla której Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
zawarła umowę. Dotrzymujemy 
słowa i sukcesywnie kierujemy 
do  realizacji  obwodnice  miej-

scowości na terenie całego kraju 
–  powiedział  minister  infra-
struktury Andrzej Adamczyk. 

  

      Na przygotowanie projektu 

budowlanego  wraz  z  uzyska-

niem decyzji ZRID (zezwolenie 

na realizację inwestycji drogo-
wej) przewidziano 17 miesięcy. 
Roboty  budowlane  powinny 

zostać  wykonane  w ciągu  19 
miesięcy (z wyłączeniem okre-
sów  zimowych).  Rozpoczęcie 
robót budowlanych zaplanowa-
no w IV kwartale 2022 roku, a 

ich zakończenie w II kwartale 
2025 roku.  

 

Umowa na obwodnicę 

Gryfina podpisana  

ujścia – powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk. 

S3 od Brzozowa 

do Miękowa 
      W ramach tego odcinka po-

wstały  węzły  drogowe  Babi-
goszcz, Przybiernów i Brzozowo 
oraz  para  MOP  Przybiernów. 
Droga przebiega w większości 
przez tereny leśne, w związku z 
tym powstało pięć przejść dla 
dużych zwierząt, w tym cztery 
górne. Nowa dwujezdniowa S3 
połączyła zakończone w latach 
2011-2012 obwodnice Miękowa 
oraz  Troszyna,  Parłówka  i 
Ostromic.  

Kontrakt o wartości 360,5 mln zł 
zrealizowała  firma  Budimex. 
Budowa  odcinka  Brzozowo  - 

Miękowo o  długości  22,4  km 
została dofinansowana ze środ-
ków UE kwotą 191,7 mln zł. 
S3 Miękowo - Rzęśnica 

      Dwujezdniowa droga na od-

cinku Miękowo - Rzęśnica po-
wstała w drugiej połowie lat 70. 
ubiegłego wieku. Trasa nie speł-
niała współczesnych standardów 
drogi  ekspresowej.  W  ramach 

kontraktu o wartości 126,3 mln 

zł  została  dostosowana  do 
współczesnych  wymagań  dla 
drogi ekspresowej.  W miejsco-

wości Kliniska Wielkie powstał 
węzeł  drogowy,  który  zastąpił 
wcześniejsze  skrzyżowanie  z 
przejściem dla pieszych. Kom-
pleksowo przebudowany został 
również  węzeł  Rzęśnica  na 
skrzyżowaniu  z  drogą  woje-
wódzką  nr  142,  co  poprawiło 
płynność  i  bezpieczeństwo ru-
chu. Inwestycję o długości  19 
km  zrealizowała  firma  Budi-
mex.   

Coraz bliżej 
ukończenia całej S3 

      Droga  ekspresowa  S3  jest 

częścią korytarza transportowe-
go  łączącego  Skandynawię  z 
Adriatykiem. Codziennie tysiące 
ciężarówek przypływa lub  od-
pływa promami łączącymi Świ-
noujście  ze  szwedzkim  Ystad 
lub Trelleborgiem, aby drogą S3 
rozpocząć  podróż  na  południe 
Europy i w innych kierunkach.  

      Jest to również główna ma-
gistrala  drogowa  wzdłuż  za-
chodniej granicy Polski, łącząca 
trzy autostrady: A6, A2 i A4. 

Obecnie, razem z oddanymi dzi-

siaj do ruchu odcinkami z liczą-
cej około 480 km drogi, goto-
wych jest już 402,3 km, czyli 
83,6 proc. tej trasy. 

      Obecnie trwają jeszcze robo-
ty budowlane na odcinkach S3 

od Bolkowa do Lubawki, gdzie 

są drążone dwa tunele. W IV 
kwartale tego roku powinna za-

kończyć się  realizacja  odcinka 
Lubin - Polkowice (woj. dolno-

śląskie).  W województwie  za-
chodniopomorskim  w  sierpniu 

ubiegłego roku podpisano umo-
wy na realizację w formule Pro-
jektuj i buduj, odcinków od Świ-
noujścia do Troszyna. Opraco-
wywanie  projektów  budowla-
nych jest już zaawansowane, na 
wiosnę przyszłego roku powin-
ny ruszyć roboty budowlane. Ich 
zakończenie, które jest planowa-
ne w roku 2024, będzie oznacza-
ło  zakończenie  realizacji  całej 
drogi ekspresowej S3. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Obecnie  odcinek  DK31 

przebiegający  przez  Gryfino 
prowadzi  głównymi  ulicami 
miasta. Budowa obwodnicy po-

zwoli na wyprowadzenie z mia-

sta ruchu tranzytowego. Zmniej-

szenie natężenia ruchu przyczy-
ni się do wzrostu bezpieczeń-
stwa  wszystkich  uczestników 
ruchu  drogowego.  

 

      Obwodnica ominie Gryfino 

od wschodu. Będzie to jednojez-
dniowa droga klasy GP (główna 
ruchu przyspieszonego) o długo-
ści 5,6 km. Na trasie obwodnicy 
przewidziano  budowę czterech 
rond - na początku i końcu ob-
wodnicy,  na  skrzyżowaniu  z 
drogą wojewódzką nr 120 i na 
skrzyżowaniu z drogą powiato-
wą. Nowa obwodnica wyposa-
żona  zostanie  w  urządzenia 

związane  z  bezpieczeństwem 
ruchu drogowego oraz urządze-
nia  ochrony  środowiska 
(przejścia dla małych zwierząt, 
przepusty dla płazów). W miej-
scach  wymagających  ochrony 
przed  hałasem  przewidziano 
budowę ekranów akustycznych. 
  

Program budowy 100 

obwodnic w województwie 

zachodniopomorskim 
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      Spółka PKP Intercity ode-
brała pierwsze z 60 wielofunk-
cyjnych wagonów COMBO. Z 
pojazdów  o  podwyższonym 
standardzie  pasażerowie  będą 
korzystać na wielu popularnych 
trasach.  

      Wagony są w pełni dostoso-
wane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. PKP Intercity 
planuje zintensyfikować działa-
nia na rzecz tej grupy pasaże-
rów, czego wyrazem jest przy-
stąpienie przewoźnika do pro-
gramu Dostępność Plus. 
  

      Stale  rosnąca jakość usług 
sprawi,  że  pasażerowie  będą 
chętnie wracać na kolej po cza-
sowym spadku zapotrzebowania 

na  podróże  spowodowanym 
pandemią. Coraz wyższy kom-
fort  podróżowania  zapewnią 
takie  nowoczesne  wagony jak 

COMBO, które zaczynają zasi-
lać flotę PKP Intercity. Co bar-
dzo ważne, pojawienie się tych 
pojazdów  to  istotny  krok  w 
zwiększaniu  dostępności  kolei 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Nie ustają nasze dążenia do 
celu,  jakim  jest  bezpieczna, 

komfortowa, przewidywalna, a 

także dostępna kolej – powie-

dział  minister  infrastruktury 
Andrzej Adamczyk. 

  
      Wagony  typu  111A-30 

COMBO są pierwszymi takimi 
pojazdami w Polsce. To wielo-

funkcyjne  wagony o  podwyż-
szonym standardzie, w których 
zadbano o odpowiednie wyci-

szenie  wnętrza,  wymieniono 
wózki jezdne na nowe, wydzie-
lono przedziały rodzinne, prze-
dział dla osób z niepełnospraw-
nościami, w tym poruszających 
się na wózku. W pojeździe zna-
lazła się też część bezprzedzia-
łowa i przestrzeń, w której moż-

 

Pierwsze wagony COMBO 

są już w PKP Intercity 

  

      W  ramach  programu  ob-

wodnicowego w województwie 
zachodniopomorskim powstanie 

łącznie 9 obwodnic: 
1/. Obwodnica Człopy w ciągu 
drogi krajowej nr 22. 

2/. Obwodnica Gryfina w ciągu 
drogi krajowej nr 31. 

3/.  Obwodnica Kołbaskowa w 
ciągu drogi krajowej nr 13. 
4/. Obwodnica Rusinowa w cią-
gu drogi krajowej nr 22. 

5/. Obwodnica Stargardu w cią-
gu drogi krajowej nr 20. 

6/.  Obwodnica  Szczecinka  w 

ciągu drogi krajowej nr 20. 
7/. Obwodnica Szwecji w ciągu 
drogi krajowej nr 22. 

8/. Obwodnica Wałcza w ciągu 
drogi krajowej nr 22. 

9/. Obwodnica Złocieńca w cią-
gu drogi krajowej nr 20. 

  

      W  przetargu  na  realizację 
jest  obwodnica  Szczecinka  w 

ciągu DK20, obecnie trwa we-
ryfikacja ofert złożonych przez 
wykonawców. Dla pozostałych 
siedmiu inwestycji (obwodnice 

Człopy, Szwecji, Wałcza, Rusi-
nowa, Stargardu, Kołbaskowa i 
Złocieniec)  w  ubiegłym  roku 
zostały  podpisane  umowy  na 
opracowanie dokumentacji. 

  

*** 

      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. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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na bezpiecznie przewieźć rowe-
ry. 

  

      PKP Intercity i Konsorcjum 

Pojazdy Szynowe PESA Byd-

goszcz  i  Zakłady  Naprawcze 
Taboru Kolejowego Mińsk Ma-
zowiecki podpisały kontrakt na 
modernizację  40  wagonów  w 
kwietniu 2018 r. W listopadzie 

tego  samego  roku  przewoźnik 
wykorzystał zawarte w umowie 
prawo opcji i rozszerzył zamó-
wienie  o  modernizację  kolej-
nych  20  pojazdów.  Wartość 
kontraktu  wzrosła  wówczas  z 
207,6 mln zł do 310 mln zł i 
objęła dostawę łącznie 60 wago-
nów. Odbiór wszystkich pojaz-
dów przewidziany jest do końca 
grudnia 2021 roku. 

  

Wagony przystosowane 

do potrzeb dla osób z 
niepełnosprawnościami 
  

      Wagony COMBO posiadają 
liczne udogodniania dla osób z 
niepełnosprawnościami. Znajdu-
je się w nich specjalny przedział 
dla dwóch osób z tej grupy pasa-
żerów oraz dwóch opiekunów. 
Przedział posiada dwa pełnowy-
miarowe fotele oraz dwa miej-

sca na wózek inwalidzki z trój-
punktowymi pasami bezpieczeń-
stwa, przyciski SOS, panel indy-

widualnego sterowania oświetle-
niem i klimatyzacją, indywidu-
alne stoliki oraz dużą śmietnicz-
kę. Rampa pozwoli osobom po-
ruszającym się na wózku bez-
piecznie wjechać do wagonu.  
      Wagony posiadają  automa-
tyczne drzwi przedziałowe oraz 
bezprogowe podłogi ułatwiające 
poruszanie się. Wszystkie pikto-
gramy są przetłumaczone w al-
fabecie Braille’a. Pojazdy posia-
dają również kontrastowe drzwi 
wejściowe,  klamki,  poręcze  i 
przyciski, umieszczone na wy-

sokości odpowiedniej dla osób 

poruszających się na wózkach. 
Toaleta  jest  przystosowana  do 

potrzeb osób poruszających się 
na wózkach. 
  

Wagony z certyfikatem 

przyznanym przez 

Fundację Integracja 

  

      Wagony COMBO jeżdżące 
w składach PKP Intercity uzy-
skały – jako pierwsze w Polsce 

–  prestiżowy  certyfikat 
„Transport bez barier”, przyzna-
ny  przez  Fundację  Integracja. 
Jest  to  znak  dostępności  tego 
taboru dla osób z ograniczoną 
sprawnością, w tym z różnymi 
rodzajami  niepełnosprawności, 
osób  starszych  czy podróżują-
cych  z  dziećmi.  Certyfikacja 
wagonów COMBO była poprze-
dzona skomplikowanym, specja-

listycznym audytem, przeprowa-

dzonym przez doświadczonych 
ekspertów Integracji.  
  

Idealne do rodzinnych 

podróży 
  

      Wielofunkcyjne  wagony 

COMBO są także przystosowa-
ne do potrzeb rodzin z małymi 
dziećmi. Pojazdy posiadają dwa 
wydzielone przedziały dla opie-
kunów  z  dzieckiem.  Są  one 
przyjazne  dla  najmłodszych  – 

ściany i wykładzinę podłogową 
zdobi  grafika  ze  zwierzętami. 
Siedziska foteli łączą się ze so-
bą, dzięki czemu powstaje jedna 
płaszczyzna,  która  może  być 
użyteczna np. podczas drzemki 
malucha. W przedziałach znaj-
dują się gniazdka elektryczne i 
gniazdka USB, a toaleta wypo-

sażona  jest  w  przewijak  dla 
dzieci. 

  

Komfortowe wagony 

ruszą 

na popularne trasy 

  

      Pozostałą  część  wagonu 
tworzyć będzie przestrzeń bez-
przedziałowa. W zależności od 
miejsca  do  siedzenia  podróżni 
będą mogli korzystać z indywi-
dualnych lub  czteroosobowych 

stolików. Do dyspozycji każde-
go pasażera będą gniazdka elek-
tryczne oraz gniazda USB. W 

wagonie  zapewniony  będzie 
dostęp  do  bezprzewodowego 
internetu oraz nowoczesny sys-

tem  informacji  pasażerskiej. 
W pojazdach COMBO wydzie-

lona  jest  także  przestrzeń,  w 
której można bezpiecznie prze-
wieźć rowery. W wagonach do-
celowo znajdą się również dwie 
maszyny vendingowe – jedna na 

napoje zimne i przekąski, a dru-
ga na ciepłe napoje. 
  

      Unowocześnione wa-
gony  są  przewidziane 
na trasy: 

1/.  Szczecin  –  Trójmiasto  – 

Olsztyn – Białystok. 
2/.  Wrocław/Zielona  Góra  – 

Poznań  –  Gdynia/Olsztyn  – 

Białystok. 
3/. Kraków/Lublin– Katowice – 

Wrocław  –  Zielona  Góra  –
Szczecin – Świnoujście. 
4/.  Przemyśl  –  Lublin  – 

Warszawa  –  Bydgoszcz  – 

Gdynia/Piła  –  Kołobrzeg/
Gorzów Wielkopolski. 

5/. Suwałki – Białystok/Lublin – 

Warszawa – Poznań – Szczecin/

Gorzów  Wielkopolski/Zielona 

Góra. 

  

Modernizacja ze wspar-

ciem unijnych funduszy 
  

      Modernizacja 40 wagonów z 

prawem opcji na dodatkowe 20 

jednostek  jest  elementem 

projektów:  „Kolej  na  dobre 
połączenia  –  unowocześnienie 
wagonów i lokomotyw dla PKP 
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Intercity  SA”  oraz 
„Przyspieszamy komfortowo – 

unowocześnienie  wagonów  i 
zakup  lokomotyw  dla  PKP 

Intercity SA”.      
      Są one współfinansowane ze 
środków  unijnych  w  ramach 

Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko.  
  

      To kolejny projekt moderni-

zacji wagonów współfinansowa-
ny funduszami z Programu In-

frastruktura i Środowisko, które-
go realizację wspiera Centrum 
Unijnych Projektów Transporto-
wych. PKP Intercity podpisało 
umowy na ponad 650 mln zł 
dofinansowania,  które  istotnie 
przyczyniają się do zwiększania 
komfortu podróżowania koleją – 

stwierdziła  Joanna  Lech,  p.o. 
Dyrektor  Centrum  Unijnych 

Projektów Transportowych. 
  

PKP Intercity 

przystępuje 

do programu 

Dostępność Plus 
  

      PKP Intercity przystąpiło do 
partnerstwa w ramach programu 

Dostępność Plus.  Podpisy pod 
deklaracją  partnerstwa  złożyli 
członkowie zarządu PKP Inter-
city. Celem tego programu jest 

zapewnienie swobodnego dostę-
pu do dóbr, usług oraz możliwo-
ści udziału w życiu społecznym 
i publicznym osobom o szcze-

gólnych  potrzebach.  Program 
koncentruje się na dostosowaniu 
przestrzeni publicznej, architek-

tury, transportu i produktów do 
wymagań wszystkich obywateli. 
Poprzez podpisanie porozumie-

nia przewoźnik zobowiązuje się 
do poszerzania swoich działań 
na rzecz osób o szczególnych 
potrzebach, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami czy senio-
rów.  
  

      Polska kolej zmienia się na 
naszych oczach.  To nie  tylko 

inwestycje w modernizację linii 
kolejowych, dworców i nowo-
czesny  tabor,  zwiększający 
komfort podróżowania. To także 
zwiększanie  dostępności  kolei 
po to, aby w sposób bezpieczny 
i wygodny mogło z niej korzy-
stać  jak  najwięcej  pasażerów. 
Polska kolej ma ambicję stać się 
w najbliższych latach środkiem 
transportu pierwszego wyboru, a 

stałe zwiększanie jej dostępno-
ści dla ogółu społeczeństwa to 
element pełnionej misji publicz-
nej – przekonuje Krzysztof Ma-

miński, Prezes Zarządu PKP SA 
i Przewodniczący Rady Nadzor-
czej PKP Intercity. 

  

      Według planów w 2021 ro-
ku flota PKP Intercity zostanie 

wzmocniona łącznie blisko 150 
nowymi lub zmodernizowanymi 

wagonami.  Wszystkie  z  nich 

będą spełniać wymogi TSI PRM 
w zakresie dostępności dla osób 
o ograniczonej możliwości po-
ruszania się, a część z nich, w 
tym wagony COMBO, będzie 
przystosowana również dla osób 
poruszających się  na wózkach 
inwalidzkich. 

  

      Realizując  największy  pro-
gram  inwestycyjny  w  historii 

naszej Spółki unowocześniamy 
tabor z myślą o różnych grupach 
podróżnych,  ich  preferencjach 
oraz potrzebach. Wśród nich są 
osoby z niepełnosprawnościami 
oraz o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Po 2023 roku w każ-
dym pociągu PKP Intercity bę-
dzie  przestrzeń  przystosowana 
do  potrzeb  osób  z  niepełno-
sprawnościami. Duży udział w 
tym będą mieć wagony COM-
BO, których odbiory rozpoczęli-
śmy i które sukcesywnie będą 
wzmacniać naszą flotę. Przystą-
pienie do programu Dostępność 
Plus to deklaracja i zobowiąza-

nie z naszej strony do intensyfi-

kacji działań w obszarze zapew-
niania dostępności do naszych 
usług absolutnie wszystkim pa-
sażerom – zadeklarował Marek 
Chraniuk, Prezes Zarządu PKP 
Intercity. 

  

19 mld zł inwestycji w 
rozwój kolei jako 

ekologicznego 

środka transportu 
  

      W ramach kontynuacji stra-

tegii taborowej „PKP Intercity – 

Kolej  Dużych  Inwestycji”  do 
2030  roku  spółka  zainwestuje 
19 mld zł w nowoczesny tabor. 
Plany  obejmują  inwestycje  w 
wagony, nowoczesne lokomoty-

wy, elektryczne zespoły trakcyj-
ne, a także piętrowe składy wa-
gonowe typu push-pull. Potężne 
inwestycje  w nowoczesne  po-

ciągi będą napędzać dalszy dal-
szy rozwój  kolei  jako  najbar-
dziej  ekologicznego  środka 
transportu zbiorowego, wpisują-
cego się w założenia Europej-
skiego Zielonego Ładu. W efek-
cie flotę przewoźnika zasilą no-
we elektryczne pojazdy o znacz-

nie mniejszej emisji CO2, a od-

powiednia liczba i jakość taboru 
dostosowanego do zmodernizo-

wanych  linii  kolejowych  po-

zwoli na stworzenie spójnej sie-
ci transportowej dla całego kra-
ju. W 2030 roku cały tabor prze-
woźnika będzie nowy lub zmo-
dernizowany, co zapewni wyso-

ki poziom bezpieczeństwa po-
dróży i wygody. PKP Intercity 
planuje stać się pierwszym pol-
skim  przewoźnikiem  pasażer-
skim, którego działalność będzie 
neutralna dla klimatu. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Rozpoczynają się prace pro-
jektowe dla obwodnicy Ciecha-

nowa w ciągu drogi krajowej nr 
60. Umowę o wartości 4,2 mln 
zł zrealizuje firma S.T.I. Termin 
zakończenia prac zaplanowano 
na II kwartał 2024 r. Obwodnica 
Ciechanowa to siódma z dzie-
więciu  inwestycji  przewidzia-
nych do realizacji na Mazowszu 

w ramach rządowego Programu 
budowy 100 obwodnic, dla któ-
rej rozpoczyna się proces przy-
gotowawczy. 

  

      Droga krajowa nr 60 to je-

den z elementów składających 
się  na  obwodnicę  tranzytową 
aglomeracji  warszawskiej,  na 

której  występuje  znaczący 
udział pojazdów ciężkich w ru-
chu drogowym. To dla miesz-

kańców  Ciechanowa  i  pobli-
skich  miejscowości  powoduje 
codzienne  utrudnienia,  a  dla 

kierowców oznacza wydłużenie 
czasu  przejazdu.  Stąd  decyzja 
rządu o realizacji tej inwestycji 
– powiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber.  
  

      Wykonawca  opracuje  stu-

dium  techniczno-ekonomiczno-

środowiskowe  z  elementami 
koncepcji programowych wraz z 

materiałami do uzyskania decy-
zji o środowiskowej. 16 kilome-
trowa trasa klasy GP (główna 
ruchu przyśpieszonego) została 
zaplanowana w nowym śladzie 
drogi krajowej nr 60, po połu-
dniowej  stronie  Ciechanowa. 

Docelowy przebieg trasy zosta-

nie określony w decyzji środo-
wiskowej. 

  

      Obwodnica  Ciechanowa 

wyprowadzi ruch tranzytowy z 

miasta,  który  obecnie  odbywa 
się drogą krajową nr 60. Dzięki 
temu  nastąpi  poprawa  bezpie-
czeństwa  mieszkańców,  odcią-
żenie układu komunikacyjnego i 
poprawa  warunków  ruchu  w 
mieście. 
  

      Inwestycja poprawi również 
warunki i bezpieczeństwo prze-
jazdu dla ruchu dalekobieżnego 
i regionalnego odbywającego się 
wokół Warszawy. Jednocześnie 
zachowane  zostaną  najwyższe 
wymogi  ochrony  środowiska, 
zdrowia  i  życia  mieszkańców 
oraz zrównoważonego rozwoju. 
 

Program budowy 100 

obwodnic w 

województwie 

Mazowieckim 

 
      W ramach programu obwod-

nicowego na Mazowszu powsta-

nie łącznie 9 obwodnic: 
1/. Ciechanowa w ciągu drogi 
krajowej nr 60. 

2/. Lipska w ciągu drogi krajo-
wej nr 79. 

3/. Łącka w ciągu drogi krajo-
wej nr 60. 

4/. Ostrołęki w ciągu drogi kra-
jowej n 53. 

5/. Pułtuska w ciągu dróg krajo-
wych nr 57 i 61. 

6/. Siedlec w ciągu drogi krajo-
wej nr 63. 

7/.  Skaryszewa w ciągu drogi 
krajowej nr 9. 

8/.  Sokołowa  Podlaskiego  w 
ciągu dróg krajowych nr 62 i 63. 

9/. Zwolenia w ciągu drogi kra-
jowej nr 79. 

 

*** 
 

      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. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Umowa na projekt obwodnicy 

Ciechanowa podpisana 
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      Generalna  Dyrekcja  Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła 
przetarg na wykonanie Koncep-

cji programowej dla obwodnic 

w ciągu drogi krajowej nr 73: 
Jasła,  Pilzna  oraz  Brzostku  i 
Kołaczyc. Nowe obwodnice, o 
łącznej długości ponad 25 km, 
powstaną w ramach rządowego 
Programu budowy 100 obwod-

nic na lata 2020-2030. 

  

      Ogłoszenie przetargu ozna-
cza uruchomienie prac projekto-

wych dla kolejnych zadań z Pro-
gramu budowy 100 obwodnic na 

Podkarpaciu.  Oznacza  to,  że 
prowadzone  są  przygotowania 
do realizacji wszystkich zadań, 
zaplanowanych do  wybudowa-

nia w tym regionie Polski – po-

wiedział  wiceminister  infra-
struktury Rafał Weber.  
  

      Przetarg dotyczy wykonania 

Koncepcji  programowej  z peł-
nym  rozpoznaniem  geologicz-

nym dla obwodnic: Jasła, Pilzna, 
Brzostku  i  Kołaczyc  w  ciągu 
DK73.  

      Koncepcja programowa do-

precyzuje przyjęte wstępnie roz-
wiązania  projektowe  poszcze-
gólnych  obwodnic,  w  tym 
przedstawi wariantowe rozwią-
zania  skrzyżowań,  obiektów 
inżynierskich, a także sposobu 
zabezpieczenia  posadowienia 

nasypu  drogowego.  Jej  celem 

będzie  umożliwienie  ustalenia 
ostatecznych rozwiązań projek-
towych i technologii realizacji, a 

także uściślenie zakresu rzeczo-
wego i finansowego inwestycji, 

czyli określenie założeń dla rea-

lizacji  inwestycji  w  systemie 

projektuj i buduj, w ramach któ-
rego wykonawcy będą zobowią-
zani  do  opracowania  projektu 

budowlanego,  a  następnie  do 
zrealizowania obwodnicy.  Dla 

obwodnic Jasła, Pilzna, Brzost-
ku i Kołaczyc trwa także proce-
dura uzyskiwania decyzji środo-
wiskowej.  

  

Obwodnica Pilzna 

  
      Obwodnica  Pilzna  będzie 
drogą klasy GP (główna ruchu 
przyspieszonego) o długości ok. 
2,6 km.  

      W  ramach  inwestycji  po-

wstaną  skrzyżowania  jednopo-
ziomowe (ronda), odcinki dodat-

kowych jezdni zapewniających 
obsługę  przyległego  terenu, 
obiekty inżynierskie (1 most, 1 
wiadukt),  urządzenia  ochrony 
środowiska, oświetlenie drogo-
we, urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  

  

Obwodnica 

Brzostku i Kołaczyc 

  
      Nowa  trasa  będzie  drogą 
klasy GP (główna ruchu przy-
spieszonego) o długości ok. 13,4 
km.  

      W  ramach  inwestycji  po-

wstaną  skrzyżowania  jednopo-
ziomowe (ronda), odcinki dodat-

kowych jezdni zapewniających 
obsługę  przyległego  terenu, 
obiekty inżynierskie (8 mostów i 
1 wiadukt), urządzenia ochrony 
środowiska, oświetlenie drogo-
we, urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.  

  

Obwodnica Jasła 
  

      Obwodnica  będzie  drogą 
klasy GP (główna ruchu przy-
spieszonego) o długości ok. 9,1 
km, w tym 6,6 km drogi po no-

wym śladzie oraz 2,5 km rozbu-
dowy istniejącej DK73.  W ra-

mach  inwestycji  powstaną 
skrzyżowania  jednopoziomowe 
(ronda),  odcinki  dodatkowych 

jezdni  zapewniających  obsługę 
przyległego terenu, obiekty in-
żynierskie (1 most, 2 wiadukty), 
urządzenia ochrony środowiska, 
oświetlenie drogowe, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go.  

  

Cel realizacji inwestycji 
  

      Podstawowym celem budo-

wy  obwodnic:  Jasła,  Pilzna, 
Brzostku i Kołaczyc jest wypro-
wadzenie ruchu tranzytowego z 

centrum miejscowości.  
      Inwestycje  poprawią  rów-
nież warunki i bezpieczeństwo 
jazdy dla ruchu dalekobieżnego 
i regionalnego. DK73 łączy ko-
rytarz transportowy DK94/A4 z 

drogą krajową nr 28, stanowiącą 
główny kręgosłup komunikacyj-
ny  południowej  części  woje-
wództwa podkarpackiego i ma-
łopolskiego.  
      Dzięki  realizacji  obwodnic 
nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców,  ograniczona  zo-
stanie emisja spalin i hałas. Jed-
nocześnie  zachowane  zostaną 
najwyższe wymogi ochrony śro-
dowiska, zdrowia i życia miesz-
kańców oraz  zrównoważonego 
rozwoju. 

  

 

Przetarg na prace projektowe 

dla trzech obwodnic w ciągu DK73 
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Program budowy 100 

obwodnic w województwie 
podkarpackim 

  

      W ramach rządowego Pro-
gramu na Podkarpaciu powsta-

nie łącznie osiem obwodnic: 
1/. Kolbuszowej w ciągu DK9.  
2/. Nowej Dęby w ciągu DK9 

3/.  Miejsca  Piastowego  w  ciągu 
DK28.  

4/. Pilzna w ciągu DK73.  
5/.  Brzostku i  Kołaczyc w ciągu 
DK73.  

6/. Jasła w ciągu DK73.  
7/. Przemyśla w ciągu DK28/77.  
8/. Sanoka w ciągu DK84 - II etap.  

  

      Poza  obwodnicami  Jasła, 
Pilzna, Brzostku i Kołaczyc na 
etapie przetargu jest także ob-
wodnica  Nowej  Dęby oraz  II 

etap obwodnicy Sanoka. Nato-

miast dla obwodnic: Kolbuszo-

wej, Przemyśla i Miejsca Piasto-
wego zawarte zostały umowy na 
opracowanie dokumentacji pro-

jektowej: studium korytarzowe, 

studium  techniczno-

ekonomiczno-środowiskowe  z 
elementami  koncepcji  progra-

mowej oraz materiały do wnio-
sku o wydanie decyzji środowi-
skowej.  

  

      W ramach rządowego Pro-
gramu do 2030 r. powstanie 100 

obwodnic na sieci dróg krajo-
wych o łącznej długości ok. 830 
km.  

      Będą to trasy o najwyższych 
parametrach  technicznych,  do-

stosowane do przenoszenia ob-

ciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom 
tym będą towarzyszyły urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego,  w  tym  oświetlenie 
spełniające wytyczne prawidło-
wego  oświetlenia  przejść  dla 
pieszych. 

  

      Jednym  z  najważniejszych 
efektów realizacji programu bę-
dzie  poprawa  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-

nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze  powietrze,  mniejszy 

hałas i poprawa przepustowości 
sieci drogowej.   

   

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Rozpoczynają się prace nad 
dokumentacją  projektową  dla 
obwodnic Strzelna, Kruszwicy i 

Brześcia Kujawskiego. Realiza-
cja inwestycji o łącznej długości 
ok.  15  km jest  planowana w 

systemie  Projektuj  i  buduj  w 

latach  2025-2029.  Obwodnice 

trzech  miast  w województwie 
kujawsko-pomorskim powstaną 
w ciągu dróg krajowych nr 12, 
15 i 62 w ramach rządowego 
Programu budowy 100 obwod-

nic.  

  

      Inwestujemy w bezpieczne i 

komfortowe drogi w całej Pol-
sce. Budowa nowych obwodnic 

w  województwie  kujawsko-

pomorskim to szansa na nowe 

miejsca pracy i rozwój gospo-
darczy regionu. Dzięki tym in-
westycjom kierowcy bezpiecz-

nie i komfortowo ominą centra 
kolejnych  miejscowości  -  po-

wiedział  wiceminister  infra-
struktury Rafał Weber.  
  

      Wykonawcą  dokumentacji 
będzie  konsorcjum  firm 
TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. oraz 

TRAKT Sp. z o. o. Koszt prac 

projektowych  dla  obwodnicy 

Kruszwicy to 1,92 mln zł, dla 
obwodnicy Brześcia Kujawskie-
go 2,26 mln zł, a dla obwodnicy 
Strzelna  2  mln  zł.  Zadaniem 
projektantów będzie wykonanie 
studium  techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji progra-

mowej (STEŚ-R) oraz materia-

łów do  wniosków o  wydanie 
decyzji środowiskowej dla każ-
dej inwestycji.  

  

Obwodnica Kruszwicy 
      Szacunkowa  długość  ob-
wodnicy to około 7 km. Celem 
inwestycji  jest  wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego,  jaki  kon-

centruje się w mieście na drodze 
krajowej nr 62. Jest to ruch pro-

wadzący  ze  strony  autostrady 
A1  i  Włocławka.  DK62  jest 
istotna dla układu komunikacyj-
nego  województwa  kujawsko-

pomorskiego.  Rozprowadza 

ruch na osi wschód-zachód po-
między autostradą  A1 i  Wło-
cławkiem  a  korytarzami  dróg 
krajowych nr 15 i 25. Inwesty-

cja pozwoli na uspokojenie ru-

chu w centrum miasta.  

  

Obwodnica 

Brześcia Kujawskiego 
      Szacunkowa  długość  ob-
wodnicy to około 9 km. Celem 
inwestycji  jest  wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego,  jaki  kon-

centruje się w mieście w ciągu 
DK62. Jest to ruch prowadzący 
ze strony autostrady A1 i Wło-
cławka.  Inwestycja  poprawi 
również warunki i bezpieczeń-
stwo przejazdu dla ruchu dale-

kobieżnego  i  regionalnego, 
szczególnie związanego ze stre-
fą ekonomiczną, która posiada 
liczne tereny w okolicy miejsco-

wości.  
  

Obwodnica Strzelna 
      Szacunkowa  długość  ob-
wodnicy to około 8,5 km. Inwe-
stycja umożliwi wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego,  jaki  kon-

centruje  się  w  mieście.  W 
Strzelnie krzyżują się drogi kra-
jowe nr 15, 25 oraz 62. DK15 i 

DK25 prowadzą od strony pół-
nocnej z Torunia i Bydgoszczy, 

dalej na południe do korytarzy 
drogi ekspresowej S5 oraz auto-

strady A2.  Ponadto od strony 

wschodniej  ruch  do  Strzelna 

doprowadza DK62, biegnąca od 
Włocławka i autostrady A1.  
  

Program budowy 100 

obwodnic w województwie 
kujawsko-pomorskim 

      W ramach programu obwod-

nicowego w województwie ku-
jawsko-pomorskim  powstanie 

łącznie 6 obwodnic: 
1/.  Brześcia  Kujawskiego  w 
ciągu drogi krajowej nr 62. 
2/.  Kowalewa Pomorskiego w 

ciągu drogi krajowej nr 15. 
3/.  Kruszwicy  w  ciągu  drogi 
krajowej nr 62. 

4/. Lipna w ciągu drogi krajo-
wej nr 67. 

5/. Strzelna w ciągu drogi krajo-
wej nr 15/25. 

6/. Nowej Wsi Wielkiej w ciągu 
drogi krajowej nr 25. 

  

*** 

      W ramach rządowego Pro-
gramu powstanie 100 obwodnic 

na sieci dróg krajowych o łącz-
nej długości ok. 820 km. Będą 
to trasy o najwyższych parame-
trach technicznych, dostosowa-

ne do przenoszenia obciążenia 
11,5 t/oś.  
      Inwestycjom tym będą  to-
warzyszyły urządzenia  bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w 
tym oświetlenie spełniające wy-
tyczne prawidłowego oświetle-
nia przejść dla pieszych. Koszt 
realizacji 100 obwodnic został 
oszacowany na blisko 28 mld zł. 
Ich budowa będzie finansowana 
ze środków Krajowego Fundu-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Umowy na dokumentację dla trzech obwodnic 

w woj. kujawsko-pomorskim podpisane! 
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      Państwowe  Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie i Urząd 
Marszałkowski  Województwa 
Świętokrzyskiego podpisały 11 
maja 2021 r. umowę na dofinan-
sowanie  projektu 

„Zabezpieczenie  przeciwpowo-
dziowe miasta Ostrowiec Świę-
tokrzyski,  gminy  Ostrowiec 

Świętokrzyski oraz gminy Bo-
dzechów w oparciu o regulację 
rzeki Modły, z wykorzystaniem 

istniejącego zbiornika w Często-
cicach jako polderu zalewowego 

do redukcji fali powodziowej”. 
Efektem jego realizacji  będzie 
ochrona przed powodzią miesz-
kańców gmin Ostrowiec Święto-
krzyski i Bodzechów. W wyda-
rzeniu wziął udział wiceminister 
infrastruktury  Grzegorz  Wit-

kowski. 

  

      Zadanie  obejmuje  budowę 
czterech  suchych  zbiorników 

retencyjnych z przegrodami pię-
trzącymi,  odmulenie,  pogłębie-
nie rzeki Modły oraz ubezpie-
czenie  jej  skarp,  przebudowę 
dwóch przepustów na Modle (w 
miejscowości Mychów Kolonia) 
oraz podwyższenie lewego wału 
Modły  na  terenie  Ostrowca 
Świętokrzyskiego.  
  

      To ważne zadanie pozwoli 
na  retencję  nadmiaru  spływu 
wód po gwałtownych deszczach 

 

Wody Polskie dbają o bezpieczeństwo 

powodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego 

szu Drogowego prowadzonego 

przez Bank Gospodarstwa Kra-

jowego. Inwestycje związane z 
budową nowych obwodnic będą 
realizowane przez Generalnego 

Dyrektora  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad.  Jednym  z  najważ-
niejszych efektów realizacji pro-
gramu będzie poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, wy-
prowadzenie ruchu z zatłoczo-
nych miast, czystsze powietrze, 

mniejszy hałas i poprawa prze-
pustowości sieci drogowej. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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i poprawi zdolność przepustową 
rzeki Modły. Pozwoli to ochro-
nić  przed  powodzią  ok.  2000 
mieszkańców  miasta  i  gmin 
Ostrowiec Świętokrzyski i Bo-
dzechów – powiedział wicemi-
nister  infrastruktury  Grzegorz 

Witkowski.  

  

      W październiku w 2020 r. 
rozpoczęto  wytyczanie  obiek-

tów  w  terenie  oraz  wycinkę 
drzew  w  miejscach  planowa-

nych do  wykonania  przegród. 
Rozpoczęcie  zasadniczych  ro-
bót planowane jest  w trzecim 
kwartale  tego  roku.  Zadanie 

planowane jest do wykonania w 

latach 2021-2022.  

 

      Inwestycja  będzie  realizo-
wana z wykorzystaniem środ-

ków  Unii  Europejskiej  w  ra-
mach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa 
Świętokrzyskiego. Wartość pro-
jektu to 18 530 000 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków UE 
wynosi 15 750 500 zł. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Alimenty  natychmiastowe, 

rodzinne postępowanie informa-
cyjne,  ochrona  najmłodszych 
przed przemocą, skuteczne eg-
zekwowanie prawa dziecka do 

kontaktów z rodzicami – to pod-

stawowe założenia projektu re-
formy prawa rodzinnego przy-

gotowanego przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości.  
- Dobro dziecka jest najważniej-
sze. By skutecznie o nie zadbać, 
przygotowaliśmy projekt przepi-
sów o alimentach natychmiasto-
wych. To prawdziwa rewolucja 

w dobrym tego słowa znaczeniu 
– powiedział Minister Sprawie-
dliwości  Prokurator  Generalny 
Zbigniew Ziobro  podczas  dzi-

siejszej (11 maja br.) konferencji 

prasowej.  

  

      Minister  przypomniał,  jak 
spektakularny  efekt  przyniosły 
przygotowane  przez  Minister-

stwo Sprawiedliwości zmiany w 
egzekwowaniu  obowiązku  ali-
mentacyjnego. Regulacje, które 
weszły w życie w 2017 roku, 
skończyły  z  bezkarnością  ali-
menciarzy  niepłacących  należ-
nych  świadczeń.  W  rezultacie 
ściągalność alimentów do pań-

stwowego Funduszu Alimenta-

cyjnego wzrosła  o  ponad 230 
proc. Jeszcze w 2015 r. wynosiła 
13 proc., a w 2020 r. osiągnęła 
43,2 proc. 

Przełom w sytuacji dziecka 
      Kontynuacją tych działań są 
rozwiązania,  które  przyspieszą 
procedurę przyznawania alimen-
tów. Nowelizacja Kodeksu ro-
dzinnego  i  opiekuńczego  oraz 
niektórych  innych  ustaw  ma 
przede wszystkim poprawić sy-
tuację dzieci, które nie powinny 
ponosić konsekwencji  tego, że 
między  rodzicami  doszło  do 
konfliktu. Temu celowi służyć 
ma między innymi wprowadze-
nie  alimentów  natychmiasto-
wych.  

      Ta  formuła  nie  wyklucza 
ubiegania się o alimenty według 
dotychczasowych reguł. Chodzi 
o przełom w sytuacji  dziecka, 
które nie może ponosić konse-
kwencji tego, że rodzice się roz-
stają. Dzięki alimentom natych-
miastowym nie będzie trwającej 
nieraz  wiele  miesięcy  „dziury 
czasowej”, w której nie udaje się 
ściągać pieniędzy na utrzymanie 
dziecka  -  podkreślił  minister 
Zbigniew Ziobro. 

      To kolejny i nie ostatni pro-

jekt, dzięki któremu wzmacnia-
my pozycję rodziny.  Te kom-
pleksowe  działania  chronią 
szczególnie dzieci, bo te nie mo-
gą cierpieć, gdy rodzice uchylają 
się od wykonywania swoich ob-
owiązków – powiedział Podse-

kretarz Stanu Marcin Romanow-

ski, który nadzorował prace nad 
nowymi rozwiązaniami. Podkre-
ślił też wagę rodzinnego podstę-
powania informacyjnego, które 
może pomóc rozwiązać proble-
my  rodziny  lub  przynajmniej 

ułatwić porozumienie dotyczące 
opieki nad dziećmi. Wicemini-
ster  zaprezentował  szczegóły 
projektu.  

Alimenty natychmiastowe 
      Przyznanie  alimentów  na-
tychmiastowych na rzecz dziec-

ka od rodziców ma się odbywać 
w ciągu kilkunastu dni w naka-
zowym postępowaniu alimenta-
cyjnym. Obecnie sprawy o zasą-
dzenie alimentów trwają miesią-
cami. W tym czasie tysiące sa-
motnych  matek,  bo  to  ich  w 

przeważającej  mierze  dotyczy 
problem, czekają na ostateczną 
decyzję w sprawie świadczenia. 
      Uzyskanie  alimentów  na-
tychmiastowych będzie możli-
we  dzięki  maksymalnemu 

Ciąg dalszy ze s.1 

Reforma prawa rodzinnego 

zmiany dla dobra dzieci i rodzin 
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uproszczeniu formalności: 
  

1/.  Ubiegający się  o  alimenty 
będą mogli  składać pozew na 
gotowym formularzu dostępnym 
w Internecie. 

2/. Jest on łatwy do wypełnienia 
– większość ubiegających się o 
alimenty  dzięki  temu  uniknie 
wydatków na adwokatów. 
3/. Poza odpisem aktu urodzenia 

dziecka do pozwu nie dołącza 
się dowodów.   
  

Wysokość świadczeń 
      Wysokość alimentów będzie 
zależna od minimalnego wyna-
grodzenia za pracę i liczby dzie-
ci w rodzinie, a to pozwoli pre-

cyzyjnie  ustalić  świadczenie. 
Przy  jednym  dziecku  stawka 

alimentów  natychmiastowych 
wynosiłaby 21 proc. minimalne-
go wynagrodzenia, przy dwojgu 

– 19 proc., przy trojgu  - 17, 

przy czworgu - 15 i przy pię-
ciorgu  oraz  większej  liczbie 
dzieci – 13 proc.  

      Na dziś alimenty natych-
miastowe wynosiłyby (netto): 
1/. przy jednym dziecku – 588 

zł.  
2/. Przy dwójce dzieci – 532 zł 
na każde dziecko.  
3/. Przy trójce - 476 zł na każde 
dziecko. 

4/. Przy czwórce dzieci -  420 zł 
na każde dziecko.  
5/. Przy piątce i większej liczbie 
dzieci – 364 zł na każde dziec-
ko. 

  

      Co  ważne,  uzyskanie  ali-
mentów natychmiastowych nie 
zamyka drogi do domagania się 
w  przyszłości  wyższej  kwoty 
alimentów na podstawie dotąd 
obowiązujących przepisów.  
      Intencją  wprowadzenia  no-
wych alimentów natychmiasto-
wych jest to, by samotni rodzice 

w prosty i szybki sposób mogli 
otrzymać pieniądze. Zachowana 
zostanie  możliwość  odwołania 
się od alimentacyjnego nakazu 

zapłaty. 
Alimenty do 25. roku życia 

      Projekt  przewiduje  wyga-

śnięcie  alimentów  na  dziecko 
(poza dzieckiem z orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności) z 
chwilą ukończenia przez nie 25. 
roku życia. Jednak ze względu 
na  wyjątkowe  okoliczności,  z 
powodu których dziecko nie jest 
w  stanie  utrzymać  się  samo-
dzielnie, sąd na żądanie upraw-
nionego przedłuży obowiązywa-
nie świadczenia alimentacyjne-
go.  

Rodzinne postępowanie infor-
macyjne 

      Projekt przewiduje też wpro-
wadzenie  rodzinnego  postępo-
wania informacyjnego. Ma ono 

poprzedzać sprawy o rozwód i 
separację małżonków posiadają-
cych wspólne małoletnie dzieci. 
Jego celem jest pojednanie mał-
żonków, ale jeśli nie będzie to 
możliwe, to ma doprowadzić do 
tego, aby rozwód lub separacja 
przebiegły przed sądem w miarę 
sprawnie  i  bezkonfliktowo,  ze 

szczególnym  uwzględnieniem 
dobra dzieci.  Ma dać małżon-
kom  czas  na  wyjaśnienie 
wszystkich problemów i wypra-
cowanie uzgodnień w sprawach 
dzieci, których dobro jest naj-
ważniejsze. 
      Przed rozwodem lub separa-

cją strony będą mieć możliwość 
spotkania  się  na  neutralnym 
gruncie. Przede wszystkim cho-

dzi o dobro dzieci, bo rodzinne 

postępowanie informacyjne bę-
dzie dotyczyło wyłącznie spraw, 
w  których  małżonkowie  mają 
wspólne małoletnie dzieci. 

Darmowe mediacje 
      Główną rolę będą odgrywać 
mediatorzy,  którzy  uzgodnią 
warunki rozwodu, kwestie opie-

ki nad dziećmi i wysokość ali-
mentów. Dzięki  temu rozwód, 
jeśli do niego dojdzie, powinien 
przebiegać znacznie sprawniej i 
bezkonfliktowo, bez kosztownej 

potrzeby angażowania adwoka-

tów. Większość spraw rozwodo-
wych, w których dochodzi do 
mediacji,  trwa kilka  miesięcy. 
W przypadku rozwodu bez me-

diacji  sprawa trwa przeważnie 
do 2 lat.  

      Rodzinne  postępowanie  in-
formacyjne  będzie  bezpłatne. 
Państwo bierze na siebie ciężar 
poniesienia kosztów, które być 
może doprowadzą do ugodowe-
go zakończenia sporu. 
      Rodzinne  postępowanie  in-
formacyjne nie będzie przepro-
wadzane  w  przypadkach,  gdy 

małżonek znęca się nad rodziną. 
Ochrona dzieci przed przemo-

cą 
      Nowe prawo ma  pozwolić 
na błyskawiczną i zdecydowaną 
reakcję,  gdy  dzieci  spotyka 
krzywda.  Zdarzają  się  rodziny 
dysfunkcjonalne, nawet patolo-

giczne. Dzieci nie mogą na tym 
cierpieć.  Kiedy  informacja  o 
sytuacjach groźnych dla dzieci 
wpływa  do  odpowiedzialnych 
organów państwa, powinna być 
natychmiastowa reakcja.  

      Dlatego sądy rodzinne będą 
miały obowiązek zawiadamiania 
prokuratury  o  prowadzonych 

przez siebie sprawach wszczę-
tych z urzędu o ograniczenie lub 
pozbawienie  władzy  rodziciel-
skiej, gdy zachodzi podejrzenie 

zagrożenia dobra dziecka. 
      Nowelizacja Kodeksu postę-
powania cywilnego w tym za-

kresie  to  wspólna  inicjatywa 
Ministerstwa Sprawiedliwości i 
Prokuratury Krajowej,  wynika-

jąca z prokuratorskiej praktyki. 
Jest odpowiedzią na przypadki 
drastycznych przestępstw prze-
ciwko dzieciom. 

      Do niepokojących wydarzeń 
dochodzi  często  w  rodzinach, 
które są objęte nadzorem kurato-
ra sądowego albo w trakcie to-
czących się z urzędu spraw o 
ograniczenie  lub  pozbawienie 

praw rodzicielskich. Włączenie 
w  porę  prokuratury  będzie 
wzmacniało  ochronę  dobra 
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dziecka i pozwalało na podjęcie 
działań  zapobiegających trage-
diom. 

      Reforma  zakłada  ponadto, 
że w sprawach rodzinnych dzie-
ci będą wysłuchiwane w przyja-
znych  pokojach,  zapewniają-
cych im swobodę wypowiedzi i 
poczucie bezpieczeństwa. 

Obowiązkowe badanie DNA 
      Projekt wprowadza obowią-

zek badania kodu genetycznego 

w sprawach o ustalenie lub za-

przeczenie  pochodzenia  dziec-

ka.  Badanie  to  pozwala  prak-

tycznie ze 100-procentową pew-
nością  ustalić  pochodzenie 
dziecka.  Jest  więc  najbardziej 
racjonalnym dowodem.  Dzięki 
nowym przepisom możliwe bę-
dzie  nakładanie  grzywny  lub 
doprowadzenie osób zobowiąza-

nych do poddania się badaniu 
DNA w sprawach o ustalenie 

lub  zaprzeczenie  pochodzenia 

dziecka.  Zdyscyplinuje  to 

uczestników  postępowania  i 
usprawni  je,  co  służy  dobru 
dziecka. 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      12 maja 2021 r. zostały pod-
pisane  umowy  na  wykonanie 

dokumentacji  dla  dwóch  ob-
wodnic  w  województwie  ślą-
skim: Blachowni i Herb w ciągu 
drogi krajowej nr 46 oraz Nakła 
Śląskiego i Świerklańca w ciągu 
drogi krajowej nr 78. Tym sa-

mym wszystkie pięć obwodnic 
w województwie śląskim, reali-
zowanych w ramach rządowego 
Programu budowy 100 obwod-

nic, jest już w fazie projektowa-
nia.  

      Nowe, bezpieczne drogi po-

wstają w całej Polsce. Tym ra-
zem rozpoczynamy prace  nad 

dokumentacją  projektową  dla 
dwóch obwodnic w wojewódz-
twie śląskim. Dzięki tym inwe-
stycjom kierowcy bezpiecznie i 

komfortowo ominą centra kolej-
nych miejscowości - powiedział 
wiceminister infrastruktury Ra-

fał Weber. 
      Dokumentacje będą obejmo-
wały opracowanie studium tech-
niczno-ekonomiczno-

środowiskowego z elementami 
koncepcji programowej (STEŚ-

R),  materiałów do wniosku o 
wydanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla bu-

dowy obwodnic oraz jej uzyska-

nie. 

      Wykonawcą  dokumenta-
cji   będzie  konsorcjum  firm 
TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) 

oraz  TRAKT  Sp.  z  o.  o. 

(partner) – dla obwodnicy Bla-

chowni i  Herb w ciągu drogi 
krajowej nr 46,  za kwotę 4 mln 
zł, oraz biuro projektowe Mosty 
Katowice - dla obwodnicy Na-

kła Śląskiego i Świerklańca,  za 

kwotę 4,2 mln zł.  
      Przeprowadzenie  procesu 

przygotowawczego dla tych in-

westycji przewidziano w latach 

2020-2024.  Realizacja inwesty-

cji w systemie Projektuj i buduj 

planowana jest w latach 2025-

2028.     

  

Obwodnica Blachowni i Herb 

       Budowa obwodnicy pozwo-

li na wyprowadzenie ruchu tran-

zytowego, jaki przejeżdża przez 
te miejscowości. W przyszłości 
odcinek ten będzie kluczowy z 
uwagi na połączenie autostrady 
A1 z planowaną drogą ekspreso-
wą S11. Przyczyni się do popra-
wy  bezpieczeństwa  mieszkań-
ców   oraz  odciąży  istniejący 

układ komunikacyjny. Inwesty-
cja poprawi również komfort i 
warunki  przejazdu  dla  ruchu 

dalekobieżnego  i  regionalnego 
na  drodze  krajowej  nr  46  od 

Lublińca  do  Częstocho-
wy. Długość obwodnicy wynie-

sie ok. 10,8 km.  

  

Obwodnica Nakła Śląskiego 
oraz Świerklańca 

      Podstawowym celem budo-

wy  obwodnicy  jest  wyprowa-

dzenie ruchu tranzytowego, jaki 

przejeżdża przez te miejscowo-
ści. Wraz z realizowaną obecnie 
obwodnicą Poręby i Zawiercia 
oraz przygotowywanymi do rea-

lizacji  obwodnicami  Kroczyc, 

Pradeł  i  Szczekocin przyczyni 
się  do  odciążenia  istniejącego 
układu  komunikacyjnego  na 
obszarze obejmującym północ-
no-wschodnie tereny wojewódz-
twa śląskiego. Nowo budowana 
droga przejmie znaczącą część 
ruchu tranzytowego i regional-

nego. Dzięki temu nastąpi po-
prawa  bezpieczeństwa  miesz-
kańców oraz zwiększenie prze-
pustowości  połączenia  z  auto-
stradą A1 oraz drogą krajową nr 
11,  a  w  przyszłości 

 

Umowy na dokumentację dla kolejnych obwodnic 

w województwie śląskim podpisane 
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S11. Długość obwodnicy wynie-

sie ok. 12 km. 

  

Program budowy 100 obwod-

nic  w województwie śląskim 
      W ramach programu obwod-

nicowego w województwie ślą-
skim powstanie  łącznie  5  ob-
wodnic: 

1/.  Obwodnica  Blachowni  i 

Herb w ciągu drogi krajowej nr 
46.  

2/. Obwodnica Pradeł w ciągu 
drogi krajowej nr 78.  

3/. Obwodnica Kroczyc w ciągu 
drogi krajowej nr 78.  

4/. Obwodnica Szczekocin i Go-

leniowych w ciągu drogi krajo-
wej nr 78.  

5/. Obwodnica Nakła Śląskiego 
oraz Świerklańca w ciągu drogi 

krajowej nr 78.  

  

      W ramach rządowego Pro-
gramu powstanie 100 obwodnic 

na sieci dróg krajowych o łącz-
nej długości ok. 820 km. Będą 
to trasy o najwyższych parame-
trach technicznych, dostosowa-

ne do przenoszenia obciążenia 
11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą 
towarzyszyły urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego,  w 
tym oświetlenie spełniające wy-
tyczne prawidłowego oświetle-
nia przejść dla pieszych. Koszt 
realizacji  100 obwodnic został 
oszacowany na blisko 28 mld zł. 
Ich budowa będzie finansowana 
ze środków Krajowego Fundu-
szu  Drogowego prowadzonego 

przez Bank Gospodarstwa Kra-

jowego. Inwestycje związane z 
budową nowych obwodnic będą 
realizowane przez Generalnego 

Dyrektora  Dróg  Krajowych  i 
Autostrad.  

      Jednym  z  najważniejszych 
efektów realizacji programu bę-
dzie  poprawa  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-

nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze  powietrze,  mniejszy 

hałas i poprawa przepustowości 
sieci drogowej. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Podlaski oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad zawarł umowę na zapro-
jektowanie i budowę obwodni-
cy Suchowoli w ciągu drogi kra-

jowej nr 8. Inwestycja położona 
na  odcinku  tej  trasy  łączą-
cym Białystok  z  Augustowem 

powstanie w ramach rządowego 
Programu budowy 100  obwod-

nic. Oddanie nowej trasy do ru-

chu jest  planowane w drugim 

kwartale 2025 roku.  

      Obwodnica  Suchowoli  to 

inwestycja  oczekiwana  od  lat. 

Obecnie na drodze krajowej nr 8 

od Białegostoku do Augustowa, 

Suwałk i granicy z Litwą kon-
centruje się ruch o znaczącym 
udziale pojazdów ciężarowych. 
Umowa na wykonanie obwodni-

cy dla mieszkańców tej miejsco-
wości  oznacza  początek  drogi 
do bezpieczeństwa, koniec zato-
rów, hałasu i czyste powietrze – 

powiedział  wiceminister  infra-
struktury Rafał Weber.  
      Obwodnica  Suchowoli  bę-
dzie  realizowana  w  systemie 

Projektuj i buduj. Jej wykonaw-

ca, firma Budimex, zaprojektuje 

nową  trasę,  uzyska  wszystkie 
niezbędne  decyzje  administra-
cyjne, a następnie wybuduje 15-

kilometrową  obwodnicę.  War-
tość kontraktu to 249,1 mln zł.  
      W  ramach  obwodnicy  Su-

chowoli powstanie pięć skrzyżo-
wań, w tym cztery ronda, ponad 
180-metrowa estakada, pięć mo-
stów  w  ciągu  drogi  krajowej 

nr 8 oraz dwa w ciągu dodatko-
wych jezdni, które zostaną wy-
budowane w ramach tego zada-

nia. Powstanie też dziewięć wia-
duktów, przejścia  dla zwierząt 
oraz drogi do obsługi ruchu lo-
kalnego.   

      Nowa  droga  od  strony 

wschodniej  ominie  Suchowolę 
oraz szereg mniejszych miejsco-

wości,  tj.  Zagórze,  Wyso-

 

Jest umowa na realizację 

obwodnicy Suchowoli 
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kie,  Skindzierz,  Chodorówkę 
Nową, Poświętne oraz Krzywą.  
      Budowa obwodnicy Sucho-

woli ma kluczowe znaczenie dla 

poprawy  przepustowości 
i płynności ruchu tranzytowego 

w  ciągu  DK8.  Jej  realizacja 

wpł-
nie także na poprawę bezpiecze

ństwa  w  korytarzu  istnieją-
cej  drogi  krajowej  nr 

8,  m.in. dzięki  odseparowaniu 
ruchu lokalnego, w tym pojaz-

dów rolniczych, od tranzytowe-
go.   

  

Program budowy 100 

obwodnic w województwie 
podlaskim 

      W  ramach  programu  ob-

wodnicowego na Podlasiu po-

wstanie łącznie 5 obwodnic: 
1/.  Obwodnica  Suchowoli  w 

ciągu drogi krajowej nr 8. 

2/. Obwodnica Sztabina w ciągu 
drogi krajowej nr 8. 

3/. Obwodnica Białobrzegów w 
ciągu drogi krajowej nr 8. 
4/.  Obwodnica  Augustowa  w 

ciągu drogi krajowej nr 16. 
5/.  Obwodnica  Zambrowa  w 

ciągu dróg krajowych nr 63 i 
66. 

 

*** 

      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. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      14 maja 2021 r. został ogło-
szony  przetarg  na  wykonanie 

dokumentacji  projektowej  dla 

budowy  obwodnic  Szczebrze-

szyna i Zamościa w ciągu drogi 
krajowej nr 74. Drogi te powsta-

ną w ramach rządowego Progra-
mu budowy 100 obwodnic. Rea-

lizacja  nowych  obwodnic  jest 

planowana w systemie Projektuj 

i buduj w latach 2026-2029. 

      Dzięki  budowie  obwodnic 
nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, odciążenie ukła-
du  komunikacyjnego  i  zwięk-
szenie  przepustowości  drogi 

krajowej nr 74 pomiędzy Jano-
wem Lubelskim, Zamościem i 
polsko-ukraińską granicą w Zo-
sinie. Obwodnica Zamościa bę-
dzie stanowić również uzupeł-
nienie dojazdu do realizowanej 

trasy Via Carpatia - powiedział 
wiceminister infrastruktury Ra-

fał Weber.  
      Zadaniem  wykonawcy  bę-
dzie  przygotowanie  studium 

techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego z elementami 
koncepcji  programowej,  które 
posłuży m.in.  do  opracowania 
wstępnych wariantów obwodnic 
oraz uzyskania decyzji środowi-

skowej. Możliwe warianty prze-
biegu obwodnic  będą analizo-
wane pod względem technicz-
nym, ekonomicznym, środowi-
skowym i społecznym.  
      Głównym  celem  budowy 
obwodnic Szczebrzeszyna i Za-

mościa jest wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego z tych miej-

scowości.  Inwestycje poprawią 
również  bezpieczeństwo  kie-
rowców i mieszkańców, wpłyną 
też na komfort podróżowania i 
życia w tych miastach. 
  

Program budowy 100 obwod-

nic w województwie lubelskim 

 

Rusza przetarg na dokumentację 

dla obwodnic 

Szczebrzeszyna i Zamościa 
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      W ramach programu obwod-

nicowego w województwie lu-
belskim powstanie łącznie 7 ob-
wodnic: 

1/. Obwodnica Dzwoli w ciągu 
drogi krajowej nr 74. 

2/. Obwodnica Gorajca w ciągu 
drogi krajowej nr 74. 

3/.  Obwodnica  Janowa  Lubel-

skiego w ciągu drogi krajowej nr 
74. 

4/. Obwodnica Łęcznej w ciągu 
drogi krajowej nr 82. 

5/. Obwodnica Łukowa w ciągu 
dróg krajowych nr 63 i 76. 
6/.  Obwodnica  Szczebrzeszyna 

w ciągu drogi krajowej nr 74. 
7/. Obwodnica Zamościa w cią-
gu drogi krajowej nr 74.  

  

*** 

      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 pro-

wadzonego przez Bank Gospo-

darstwa Krajowego. Inwestycje 

związane z budową nowych ob-
wodnic będą realizowane przez 
Generalnego  Dyrektora  Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

 

      Jednym  z  najważniejszych 
efektów realizacji programu bę-
dzie  poprawa  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-

nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze  powietrze,  mniejszy 

hałas i poprawa przepustowości 
sieci drogowej. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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       14 maja 2021 r. wicemini-

ster infrastruktury Rafał Weber 
oraz Prezes Stowarzyszenia Pol-

ski  Kongres  Drogowy  (PKD) 

Zbigniew Kotlarek podpisali list 

intencyjny,  który  ma  na  celu 
ustanowienie  PKD ciałem do-
radczym Ministra, a w konse-

kwencji ustalenie zasad współ-
pracy  w  zakresie  tworzenia  i 

zapewnienia  aktualności  wzor-
ców  i  standardów 
w drogownictwie. 

      22 września 2022 r. stracą 
moc  obowiązujące  przepisy 
techniczno-budowlane w obsza-

rze dróg publicznych. W związ-
ku  z  tym Ministerstwo  Infra-

struktury z wyprzedzeniem pod-

jęło  działania  mające  na  celu 
stopniową zmianę  obowiązują-
cych regulacji  prawnych,  a  w 

konsekwencji  opracowanie  no-

wego systemu wymagań  tech-
nicznych  w  drogownic-

twie.  Realizowane od kilku lat 

prace  powoli  zbliżają  się  do 
końca.  
      Docelowo przepisy technicz-

no-budowlane uregulowane bę-
dą w jednym rozporządzeniu, a 
nie  jak  dotychczas  w  trzech. 

Prace nad projektem rozporzą-
dzenia  są  w  fazie  końcowej. 

Wkrótce zostanie on skierowany 
do uzgodnień z członkami Rady 
Ministrów, a następnie do kon-
sultacji publicznych. 

      Uszczegółowieniem  przepi-
sów  techniczno-budowlanych 

będą wzorce i standardy, które 
na podstawie ustawy o drogach 

publicznych rekomenduje mini-

ster właściwy do spraw trans-
portu. Obecnie, w części doty-
czącej  projektowania  drogo-
wych  obiektów  inżynierskich, 
Minister  Infrastruktury  reko-

mendował wszystkie 15 opraco-
wań. Natomiast w części drogo-
wej – 3 z 26 opracowań. Prace 
nad  pozostałymi  są  kontynuo-
wane, w związku z konieczno-
ścią zachowania spójności z pro-
jektem rozporządzenia.  
      Opracowanie  wytycznych 

jest  dopiero  początkiem  prac. 
Istotne jest ciągłe monitorowa-
nie ich aktualności i rozpozna-
wanie obszarów, które powinny 
być objęte tego rodzaju opraco-
waniami. 

      Długo zastanawialiśmy się, 
w  jaki  sposób  zrealizować  te 
cele.  Po  wielu  konsultacjach 

doszliśmy do wniosku, że naj-
lepszym  rozwiązaniem  będzie 
zaangażowanie środowiska dro-

gowego  do  bezpośredniego 
udziału w pracach nad utrzyma-
niem aktualności już opracowa-
nych  wytycznych,  jak  i  nad 

opracowaniem nowych regulacji 

– powiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber. 
      Mając na uwadze dotychcza-
sową, bardzo dobrą współpracą 
z  Polskim Kongresem Drogo-

wym, m.in. przy konsultowaniu 

wzorców  i  standardów,  oraz 
fakt, że PKD pełni rolę Komite-
tu Narodowego w Światowym 
Stowarzyszeniu  Drogowym 

PIARC (Permanent International 

Association  of  Road Congres-

ses), Ministerstwo Infrastruktury 

zdecydowało się podjąć współ-
pracę na najbliższe trzy lata z 
Polskim  Kongresem  Drogo-

wym. 

       Zachęcamy do zapoznania 
się  z  informacjami  o  nowym 
systemie wymagań technicznych 
w drogownictwie, które można 
znaleźć na stronie internetowej 
MI.   https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/o-wzorcach-i-

standardach  
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wzorce i standardy w drogownictwie 

będą aktualizowane na bieżąco 

 

      Od 15 maja 2021 r. kierowcy 

mogą już korzystać z  obwodnicy 
Stalowej Woli i Niska. Nowa droga 

w ciągu drogi krajowej nr 77 ma 
15,3 km długości. To jedna z dzie-
sięciu  obwodnic  realizowanych 
przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg 

Krajowych i Autostrad na terenie 

województwa podkarpackiego.  
 

Otwarta obwodnica 

Stalowej Woli i Niska 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
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      Trasa obwodnicy poprowadzo-

na została po północno-wschodniej 

stronie Stalowej Woli i Niska. W 

ramach inwestycji została wybudo-
wana jednojezdniowa droga klasy 

GP (główna ruchu przyspieszone-
go) o nawierzchni odpornej na ko-

leinowanie, a także  węzeł łączący 
obwodnicę z drogą powiatową oraz 
cztery ronda komunikujące obwod-
nicę ze Stalową Wolą, strefą prze-
mysłową,  Niskiem  oraz  z  drogą 
krajową nr 19. 
 

      Oddajemy dziś  do  ruchu  15-

kilometrowy  odcinek  nowej  ob-

wodnicy. To dobra wiadomość dla 
mieszkańców Stalowej Woli i Ni-
ska oraz podróżujących drogą kra-
jową nr 77. Do końca roku w całej 
Polsce  oddamy  380  kilometrów 
nowych tras – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

 

      Inwestycja  obejmowała  także 
m.in. budowę dróg obsługujących 
przyległy teren, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i ochro-
ny środowiska, przebudowę infra-
struktury technicznej oraz budowę 
obiektów  inżynierskich:  mostu  z 
funkcją dolnego przejścia dla zwie-

rząt, dwóch estakad, wiaduktu nad 
linią  kolejową,  trzech  wiaduktów 
drogowych,  sześciu  przejazdów 
gospodarczych,  przejazdu  gospo-

darczego  z  funkcją  przejścia  dla 
zwierząt, przejścia dla pieszych pod 
korpusem drogi oraz trzech dolnych 

przejść dla zwierząt. 
 

      Obwodnica  usprawni  komuni-

kację drogową w regionie, zwięk-
szy przepustowość dróg i wyprowa-
dzi  ruch  tranzytowy  z  centrum 

miast, co wpłynie na poprawę kom-
fortu życia ich mieszkańców oraz 
poprawi  bezpieczeństwo  ruchu. 
Dzięki  zastosowaniu  nawierzchni 
odpornej  na  koleinowanie  nowa 

droga  skutecznie  przejmie  ruch 

pojazdów powyżej 3,5 tony, który 
do tej  pory kierowany był  przez 
centra miast – powiedział wicemi-
nister infrastruktury Rafał Weber. 
 

      Budowa  obwodnicy  Stalowej 

Woli i Niska uzyskała dofinanso-
wanie ze środków UE. Całkowity 
koszt projektu to ponad 297 mln zł, 
a wysokość wsparcia UE to ponad 
194 mln zł.  
  

Obwodnice na Podkarpaciu 

      Obwodnica  Stalowej  Woli  i 

Niska jest jedną z dziesięciu ob-
wodnic  na  sieci  dróg  krajowych 
realizowanych na terenie Podkarpa-

cia.  W  budowie  jest  obwodnica 

Łańcuta (rozbudowa DK94 na od-
cinku Łańcut - Głuchów), na której 
prace zakończą się jeszcze w tym 
roku. W przygotowaniu jest także 8 
obwodnic,  które  ujęte  zostały  w 
rządowym Programie budowy 100 
obwodnic.  

      Na etapie przetargu na wykona-

nie  dokumentacji  projektowej  są 
obwodnice  Nowej  Dęby  (DK9), 
Jasła  (DK73),  Pilzna  (DK73), 
Brzostku i Kołaczyc (DK73). Trwa 
również  przetarg  na  opracowanie 
koncepcji programowej dla II etapu 

obwodnicy Sanoka (DK84). Nato-

miast  obwodnice  Kolbuszowej 

(DK9),  Przemyśla  (DK28/77)  i 
Miejsca Piastowego (DK28) są już 
na etapie projektowania. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Miejscowość  Golub-

Dobrzyń od  ponad pół  wieku 
formalnie  istnieje  jako  jedno 

miasto. W przeszłości  były to 
dwie  oddzielne  miejscowości 
położone  na  przeciwległych 
brzegach tej samej rzeki Drwę-
cy.  

      W przeszłości rzeka Drwęca 
nie  tylko  oddzielała  od  siebie 

dwa  miasta  ale  też  stanowiła 
granicę państwową, oddzielają-
cą Polskę od państwa krzyżac-
kiego.  

      Na wznoszącym się bardzo 
wysoko prawym brzegu Drwę-
cy, a nad samą Drwęcą, Krzyża-
cy pobudowali zamek obronny, 

którym  był  w  swoim  czasie 
twierdzą  pogranicza.  Według 
źródeł historycznych przyjmuje 

się,  że  Golub otrzymał  prawa 
miejskie  z  rąk Krzyżaków.  A 
znacznie później prawa miejskie 
otrzymał Dobrzyń i to z rąk pol-
skich. 

      Czas  mijał  i  granice  się 
zmieniały. Nastał też taki okres, 
że Drwęca była granicą między 
Rosją a Prusami. A jeszcze póź-
niej wszystko wróciło do Polski. 
      Na temat dokładniejszej hi-

Ciąg dalszy ze s.1 

Zamek  

Golub-Dobrzyń 

Dojazd do zamku jest bardzo dobrze oznakowany. 



str. 30               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           Nr 06 (106) Wieści Światowe 01 czerwca 2021 r. 

storii Golubia-Dobrzynia, czyli 

pokrzyżackiego zamku, stronie 
internetowej:  https://

pl.wikipedia.org/wiki/Golub-

Dobrzy%C5%84 

 można  przeczytać,  cyt.: 
„(…).Golub-Dobrzyń  powstał 
formalnie 15 maja 1951 (de fac-

to już w 1941 roku[2]) przez po-

łączenie 
miast Golubia i Dobrzynia nad 

Drwęcą[3], leżących na przeciw-
ległych brzegach Drwęcy. 

      Rzeka nie tylko oddzielała 
od siebie miasta, lecz także sta-
nowiła linię graniczną między 
Polską  a  państwem  zakonu 
krzyżackiego  w  latach  1231-

1454; w latach 1466-1772 od-

dzielała  woj.  chełmińskie  od 
ziemi dobrzyńskiej, a od 1815-

1918 oddzielała zabór pruski od 
rosyjskiego.[4] 

      Prawobrzeżny  Golub  był 
miastem już w XIV w., chociaż 
dokładna data ustanowienia je-
go praw miejskich nie jest zna-

na. Pierwszy dokument lokacyj-

ny zaginął już w średniowieczu. 
Wznowił go wielki mistrz zako-
nu  krzyżackiego  Michał 
Küchmeister  w roku 1421. W 

1772 r. znalazł się w  zaborze 

pruskim, przejściowo w latach 
1807–1815  w Księstwie  War-
szawskim, po  czym ponownie 

w Królestwie Prus  do 1918 r. 

Jest prawie sześć razy mniejszy 
od Dobrzynia; w 2011 roku li-

czył  1887  mieszkańców[5]. 

(…).” 

      Natomiast ze strony interne-

towej:   

https://www.google.com/

search?q=dobrzyn+nad+drw %

C4% 99ca+kto+nada % C5%

82+prawa+miejskie&rlz=1C1A

VNG_enPL639PL639&oq=dobr

zyn+nad+drw % C4%

99ca+kto+nada % C5%

82+prawa+miejskie&aqs=chro

me..69i57.34915j0j15&sourceid

=chrome&ie=UTF-8    można 
dowiedzieć  się,  cyt.:  „      
Wreszcie w 1789 r. na 4 lata 

przed II rozbiorem, hrabia Igna-

cy  Działyński  nadał  osadzie 

Przedmieście Golubskie prawa 

miejskie  i  nazwał  ją  Dobrzy-
niem, ofiarowując miastu swój 
herb rodowy. Po II rozbiorze w 

1793 roku oba miasta znalazły 
się pod zaborem pruskim, a w 
latach  1807  -1815  weszły  w 
skład  Księstwa  Warszawskie-
go.” 

 

      Obecnie  Golub-Dobrzyń 
administracyjnie należy do wo-

Zamek na wysoko wznoszącym się brzegu 
Drwęcy widoczny jest z daleka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrzy%C5%84_(Golub-Dobrzy%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrzy%C5%84_(Golub-Dobrzy%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drw%C4%99ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_K%C3%BCchmeister_von_Sternberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_K%C3%BCchmeister_von_Sternberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84#cite_note-brzuda-5
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&rlz=1C1AVNG_enPL639PL639&oq=dobrzyn+nad+drw%C4%99ca+kto+nada%C5%82+prawa+miejskie&aqs=chrome..69i57.34915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Przed zamkiem jest słynna armata.  

Tak jak w muzeum należy,, przy eksponacie jest stosowna informacja. 
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Zamek w pełnej okazałości, od strony głównej bramy wjazdowej. 

Główna brama wjazdowa do zamku. 
Gości witają, od lewej: król Zygmunt III Waza (1566-1632); 

królewna Anna Wazówna (1568-1625).    
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Dziedziniec zamkowy widziany z parteru. 

Urządzenie do zadawania tortur, dyby na dziedzińcu zamkowym. 
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Kolejne urządzenie do za-
dawania tortur, specjalny 

stołek na który skazany 
musiał siadać okrakiem. 

Piwnice zamkowe obecnie służą 
jako wystawowe sale muzealne. 
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jewództwa  kujawsko-

pomorskiego i jest siedzibą po-
wiatu  golubsko-dobrzyńskiego, 
jest  to  niewielkie  miasteczko 

liczące około trzynaście tysięcy 
mieszkańców. 
      Oczywiście  największą 
atrakcją historyczną i turystycz-
ną jest pokrzyżacki zamek, wi-
doczny z daleka  posadowiony 

na  bardzo  wysokim  prawym 

brzegu Drwęcy. Tak, było to i 
jest doskonałe miejsce do pro-
wadzenia różnego rodzaju ob-
serwacji. 

 

      O samym zamku i jego hi-

storii  na  stronie  internetowej: 

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

Zamek_w_Golubiu    można 
przeczytać, cyt.: „Zamek w Go-

lubiu  –  czteroskrzydło-
wy konwentualny zamek krzyża

cki z przełomu XIII i XIV wie-
ku, wzniesiony na wzgórzu gó-
rującym nad miastem, obecnie 
w  granicach  miasta  Golub-

Dobrzyń;  zachowany  w  stylu 

gotycko-renesansowym, należał 
do  starostwa  golubskiego  w 

1664 roku[2]. 

      W  1258  roku  vila  Golu-

be  została  nadana  biskupowi 
włocławskiemu  Wolimirowi. 

Do końca XIII wieku znajdował 
się tu drewniany gród strzegący 
przeprawy przez Drwęcę[3], któ-
ry w 1293 roku na drodze wy-

miany  pomiędzy  biskupstwem 

włocławskim  a  Zakonem zna-

lazł  się  w  granicach  państwa 
zakonnego. 

      Zamek murowany rozpoczę-
to budować między latami 1304
–1306  z  inicjatywy  pruskiego 

mistrza  krajowego  Konrada 

Sacka[4].  W  pierwszym etapie 

wymurowano kurtynę obwodo-
wą z cegły w  wątku wendyj-
skim i  zakończono ją  poniżej 
poziomu  przyszłego  ganku, 
tymczasowo wieńcząc krenela-
żem[4]. W kolejnym etapie do-

stawiono  skrzydło  południowe 
(główne), w którym mieściła się 
kaplica  św.  Krzyża  z  ozdob-
nym portalem i refektarz (uważa
ny  dawniej  błędnie 
za  kapitularz)[4].  Następnie 
wzniesiono skrzydło zachodnie i 
rozpoczęto od strony północno-

zachodniego narożnika wznosić 
wieżę główną na planie kwadra-
tu, ale podczas prac zrezygno-

wano z jej budowy[4]. W kolej-

nym etapie wzniesiono skrzydło 
wschodnie  i  północne,  które 
różnią się od poprzednich styli-
styką oraz były nieco niższe[4]. 

Dziedziniec zamkowy widziany z pietra. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golub-Dobrzy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/1258
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolimir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drw%C4%99ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_w%C5%82oc%C5%82awska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_w%C5%82oc%C5%82awska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Sack
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Sack
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85tek_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85tek_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Refektarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitularz_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-:0-4
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Zamek  w  latach  1329–1333 

trzykrotnie  (i  bezskutecznie) 

próbował  zdobyć  Władysław 
Łokietek[5]. (…).” 

      W połowie XIV wieku na 
wschód od  zamku zbudowano 
warowne przedzamcze z wieża-
mi  i  basztami,  które  mieściło 
stajnie,  stodoły,  spichlerze.  W 
latach 1409–1411 zebrała się tu 
część wojsk zakonnych idących 
na Grunwald. Tutejszy komtur 

Nicolaus  Roder  był  jednym z 
dwustu braci rycerzy poległych 
podczas bitwy[6]. W 1410 roku 

zamek został zajęty przez rycer-
stwo polskie i przekazany przez 

króla  Władysława  Jagiełłę  w 

zarząd  rycerzowi  Niemście  ze 
Szczytnik.  Jednak wkrótce za-
mek został zajęty przez wspo-
magające  Krzyżaków  oddziały 

Zakonu  Kawalerów  Mieczo-
wych, co spotkało się kontrakcją 
oddziałów polskich, które jesie-
nią 1410 roku pod wodzą staro-
sty  bydgoskiego  Dobiesława 
Puchały herbu Wieniawa pobiły 
pod zamkiem w bitwie przewa-

żające liczebnie wojska inflanc-
kie[7].  Po podpisaniu  I pokoju 

toruńskiego w 1411 roku zamek 

zwrócono Krzyżakom. (…).” 

      Na przestrzeni dziejów za-
mek przechodził z rąk do rąk i 
ulegał różnym zniszczeniom. A 
obecnie pełni funkcje muzeum, i 
to już od roku 1920. 
      Dla  bardziej  zainteresowa-

nych dodajemy, że z tej samej 
strony  internetowej:  https://

pl.wikipedia.org/wiki/

Zamek_w_Golubiu  można  do-
wiedzieć się w jaki sposób daw-

ny zamek pogranicza, twierdza 

pogranicza, jest wykorzystywa-

ny obecnie, cyt.: „(…). W 1977 
roku na zamku odbyła się jedna 
z  pierwszych 

w Polsce rekonstrukcji historycz

nych  –  zainscenizowano 

tam turniej rycerski[11]. Obecnie 

mieści się tu muzeum, hotel i 
restauracja[12].    

      Od 2017 roku w okresie ferii 

zimowych i  kolonii  letnich  w 

Zamku odbywają się tematyczne 
kolonie dla dzieci i młodzieży
[13].” 

 

Zamek zwiedzali: 

R.Milewski 

E.P. 

04.05.2021r. 

Na wysokim prawym brzegu zamek, 

poniżej płynie Drwęca.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-historia-5
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/1410
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobies%C5%82aw_Pucha%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobies%C5%82aw_Pucha%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_toru%C5%84ski_(1411)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_toru%C5%84ski_(1411)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1411
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukcja_(bitwy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_rycerski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-Bielicki-11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Golubiu#cite_note-13
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      Zanim Krzyżacy pojawili się 
na Ziemi Chełmińskiej, a poja-
wili  się  przy pomocy ognia i 
miecza, to był taki czas, że Zie-
mia Chełmińska stanowiła część 
państwa  Bolesława  Chrobrego. 
A w Radzyniu Chełmińskim był 
gród polski,  który w pewnym 
okresie jego czasu został zdoby-
ty  i  zasiedlony przez  Krzyża-
ków.  
      Krzyżacy  chcąc  utrzymać 

zagrabiony gród i ziemie, wybu-
dowali na zdobytym terenie po-

tężny zamek.   
      W ten sposób zamek w Ra-
dzyniu  Chełmińskim  stał  się 
kolejną  twierdzą  krzyżacką  na 
zagrabionych terenach.  Z tym, 

że obecnie jest to twierdza bar-
dzo zniszczona, twierdza będącą 
w  stanie  ruiny.  Owszem,  jest 

jeszcze główny zarys konstruk-
cji  zamkowej,  ale  wygląda  to 

wszystko bardzo mizernie. 

      W  historii  zamku  jest  też 
piękny okres, ale patrząc oczami 
krzyżackimi. Otóż był taki czas, 
że  zamek w Radzyniu Chełmiń-
skim był jedną z najpotężniej-
szych twierdz krzyżackich i był 
też siedzibą komturii. 
      Z dokładniejszą historią Ra-
dzynia  Chełmińskiego  można 
zapoznać się na stronie interne-
towej   https://pl.wikipedia.org/

Ciąg dalszy ze s.1 

Zamek 

Radzyń Chełmiński 

Główna brama wjazdowa da zamku w 
Radzyniu Chełmińskim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84_Che%C5%82mi%C5%84ski
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Przed bramą stosowna informacja. 

Widok z murów zamkowych.  
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Widok z murów zamkowych, inne ujęcie. 

Zamek widziany z dziedzińca zamkowego. 
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Inne ujęcie zamku widziane-
go z dziedzińca zamkowego.  

Zamek widziany od wewnątrz. A ściślej mówiąc, 
to co pozostało z sal zamkowych. 
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wiki/Radzy % C5% 84_Che %

C5% 82mi % C5% 84ski    cyt.: 

„(…). W XI wieku tereny Ziemi 
chełmińskiej wchodziły w skład 
państwa Bolesława Chrobrego i 

Mieszka II. Tutejszy gród został 
zdobyty  przez  Krzyżaków  po 

1231 roku, którzy po 1310 roku 
wybudowali  tu  murowany za-

mek,  będący  siedzi-
bą  komtura.  Prawa  miej-

skie (chełmińskie) otrzymał w 
1234  roku.  W  dniu  24  lute-

go  1397  roku  założono 
tu Towarzystwo Jaszczurcze. W 

roku  1440  wszedł  w 
skład  Związku  Pruskiego.  W 

roku 1466 teren ten powrócił w 
granice Polski i Radzyń został 
siedzibą starosty niegrodowego. 

W  latach  1772-1920 

pod zaborem pruskim. (…).” 

 

      Natomiast  dokładniejszą 
historię  zamku  w  Radzyniu 
Chełmińskim można poznać na 
stronie  internetowej   https://

pl.wikipedia.org/wiki/

Zamek_w_Radzyniu_Che %

C5%82mi%C5%84skim   cyt.: 

„(…).  W  1234  r.  z  inicjaty-

wy  Hermanna  von  Bal-

ka wzniesiono tu prowizoryczną 
fortyfikację  drewniano-ziemną, 
która  obroniła  się  w  czasie 
pierwszego powstania Prusów w 
latach  1242-1249.  W  latach 

1270-1285 konstrukcję drewnia-
ną zastąpiono kolejną, tym ra-
zem murowaną. Podczas budo-
wy nieukończona druga warow-
nia  została  opanowana  przez 
Prusów w 1278 roku. Z tej fazy 
budowli  pozostały  do  dzisiaj 

nieliczne relikty w postaci mu-

rów parchamu, piwnic pod ka-

plicą oraz przedzamcza. W la-
tach 1310-1330 zbudowano za-

mek w znanej dziś czworobocz-
nej  formie  z  narożną  wie-
żą bergfriedem, który został za-
projektowany  prawdopodobnie 

przez  tego  samego  architekta, 

który  wcześniej  zbudował  za-
mek  w  Gniewie  i  prezbite-

rium kościoła św. Jakuba w To-
runiu[2]. Był to ówcześnie jeden 
z najmocniejszych zamków na 
południowych  rubie-
żach  państwa  zakonne-
go  w  Prusach[3].  Od  1251  r. 

znajdowała  się  tu  siedzi-
ba  komturii.  Po  bitwie  pod 

Grunwaldem  zamek  zdobyły 
wracające 
spod Malborka wojska polskie 2

Kule armatnie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84_Che%C5%82mi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzy%C5%84_Che%C5%82mi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komtur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1397
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Jaszczurcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starostwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Radzyniu_Che%C5%82mi%C5%84skim
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1 września 1410 r. Według Jana 

Długosza Władysław II Jagieł-
ło dał w dzierżawę zamek Ra-
dzyń  Jaśkowi  Sokołowi  (Jan 

Sokol z Lamberka, dowódca od-
działów czeskich walczących po 
stronie  polskiej),  a  w  zamku 

pozostała polsko-czeska załoga, 
m.in. Jan Žižka[4]. Jednak po I 

pokoju toruńskim w 1411 r. za-

mek  powrócił  w  rę-
ce Krzyżaków. Po wojnie trzy-

nastoletniej znalazł się w grani-
cach  Prus  Królewskich,  będąc 
już  od  1454  r.  siedzibą  pol-
skich starostów. W czasie wojny 

polsko-szwedzkiej w 1628 roku 

został  poważnie zniszczony w 
trakcie  oblężenia 
przez  Szwedów,  a  następnie 
opuszczony. Po I rozbiorze Pol-

ski w 1772 r. zaczął być stop-
niowo rozbierany przez władze 

pruskie. Z pozyskanego materia-

łu  budowlanego  wzniesiono 
wiele domów w Radzyniu. (…). 
      Zamek składa się z zamku 
wysokiego założonego na pla-
nie  kwadratu  o  boku  49,4  x 

49,6 m, z dziedzińcem z dwu-
kondygnacyjnym  krużgankiem, 

wielką  wolno  stojącą  ośmio-
boczną wieżą (bergfriedem) w 

narożu  północno-zachodnim 

oraz mniejszymi czworoboczny-

mi wieżami we wszystkich naro-
żach. Skrzydło południowe ak-
centowane było przez ozdobne 
szczyty. W nim też znajdowała 
się  brama  wjazdo-
wa,  refektarz  ze  sklepieniem 

gwiaździstym[6]  i  kościół.  We 
wschodnim skrzydle znajdował 
się kapitularz i dormitorium. Na 

południe od zamku znajdowało 
się  trapezoidalne  przedzamcze 

otoczone  murem obwodowym. 

Być może na wschód od zamku 
wysokiego znajdowało się dru-
gie przedzamcze. (…). 
      Do dzisiaj częściowo zacho-
wało  się  skrzydło  południowe 
z kaplicą (bez sklepienia), fasa-

da w prawie pełnej wysokości, 
dwie narożne wieżyczki, przyle-
gła  do  niego  część  skrzydła 
wschodniego, partie murów po-
zostałych skrzydeł oraz piwnice. 
Z  przedzamcza  zachowały  się 
prawie  w całości  dolne  partie 
murów południowego i zachod-
niego. (…).” 

 

 Zamek zwiedzali: 

R.Milewski 

E.P. 

04.05.2021r.  

Portrety komturów. 
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      Płowce są małą wsią położoną 
na Ziemi Kujawskiej i jest to miej-

sce szczególne nie tylko dla dzie-
jów Polski  ale  i  średniowiecznej 
Europy. A miejscem szczególnym 
dlatego, bo właśnie na polach wsi 
Płowce król polski Władysław Ło-
kietek w roku 1331 stoczył zwycię-
ską bitwę z liczebniejszymi wojska-
mi krzyżackimi. I  dzięki zwycię-
stwu Władysław Łokietka zostały 
zmienione plany krzyżackie doty-
czące  dalszych  bandyckich  napa-
dów na Ziemie Polskie.  
      Wieś Płowce położona jest na 
trasie Radziejów a Brześć Kujaw-
ski.  

      Na  tablicy  informacyjnej  na-

zwanej  HISTORIA  PŁOWIEC  i 
ustawionej przy pomniku w Płow-

cach można przeczytać, że nazwa 
wsi pochodzi od osadzonych jeń-
ców wojennych pochodzenia turec-
kiego POŁOWCÓW. 
      A na tablicy informacyjnej na-

zwanej BITWA POD PŁOWCAMI 
można przeczytać, że Krzyżacy pod 
Płowcami  bardzo duże straty, oko-
ło trzydzieści procent całej armii, w 
tym poległo około osiemdziesięciu 
Krzyżaków. A ci którzy uciekli do 
Torunia byli  bardzo ciężko ranni. 
      Krzyżacy byli tak spłoszeni, że 
nawet nie pochowali swoich zabi-

tych. 

      W tamtym czasie Zakon Krzy-

żacki  był  największym  wrogiem 
Polski. 

      A na stronie internetowej 
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%

C5% 82owce_(wojew % C3%

B3dztwo_kujawsko-pomorskie)  
można m.in. przeczytać, cyt.: 
„(…).  Pierwsza  wzmianka  o 

Płowcach (cum Placius) pochodzi 

z roku 1143 przy oznaczaniu granic 

wsi Radziejowa. Płowce pierwotnie 
należały do dóbr królewskich. Hi-

storyczne  warianty  nazewnicze 

miejscowości to: Plowcze, Plowecz, 

Plowce, Blewo. 

      27 września 1331 r. na terenie 
wsi  rozegrała  się  nierozstrzygnię-
ta bitwa, w której starły się wojska 
polskie  pod  dowództwem  kró-
la Władysława Łokietka z wojska-

mi zakonu krzyżackiego dowodzo-
nymi  przez  wielkiego  mi-

strza  Dietricha  von Altenburga[5]. 

(…). 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Płowce 

Płowce - miejsce pamięci. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82owce_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82owce_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82owce_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1143
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radziej%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lewszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_P%C5%82owcami
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Altenburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82owce_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)#cite_note-SgKP-5


str. 44               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 06 (106) Wieści Światowe 01 czerwca 2021 r. 

Pomnik, a po bokach dwie tablice informacyjne. 

Na jednej jest przedstawiona historia Płowiec, a 
na drugiej historia bitwy (27 września 1331r.). 
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Zajazd przy pomniku. 
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Kilkaset metrów od pomnika jest 
cmentarz poległych rycerzy. 
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Obok cmentarza jest kaplica. 

Tabliczka na ścianie kaplicy. 
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      Jan  Długosz  pisał,  że  biskup 

kujawski Maciej kazał wybudować 
kaplicę na miejscu, gdzie pochowa-
no  kości  poległych  w  pamiętnej 
bitwie 1331 roku. (…).” 

      Natomiast  o  przebiegu  bitwy 

pod  Płowcami  można  więcej  się 
dowiedzieć ze strony internetowej  
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Bitwa_pod_P % C5% 82owcami   

cyt.: „(…). 26 września Krzyżacy 
zdobyli Radziejów i przed świtem 
zwinąwszy obóz, rozpoczęli marsz 
w kierunku Brześcia Kujawskiego. 
Wojska  krzyżackie  w  sile  około 
7000,  wyruszając  na  Brześć,  po-
dzieliły się na dwie części – jedną 
pod dowództwem Otto von Lauter-
burga i liczącą około 2/3 całej armii 
oraz  drugą,  która  miała  pod  do-
wództwem Dietricha von Altenbur-
ga zebrać żywność. Poruszający się 
za wojskami krzyżackimi Łokietek 
z oddziałami liczącymi 4 tys. ludzi 
napotkał oddział Dietricha von Al-
tenburga, który zaatakował i poko-
nał. Później oddział główny wojsk 

krzyżackich zawrócił po otrzyma-
niu informacji o porażce Dietricha i 
stoczył  nierozstrzygniętą  walkę  z 
polskimi oddziałami. (…). 
      Król Łokietek podał hasło bojo-
we dla wojsk polskich „Kraków” i 
wydał rozkaz do ataku. Dwukrotnie 
następowała przerwa w walce dla 
odpoczynku[2]. Walki składające się 
z wielu pojedynków trwały do po-
łudnia, kiedy to nastąpiło trzecie, 
decydujące  polskie  uderzenie[2]. 

Wtedy też spadł z konia krzyżacki 
brat  Iwan,  dzierżący  wiel-
ką  chorągiew  zakonu  z  czarnym 

krzyżem,  której  nie  można  było 
podnieść, bo była przytroczona do 
siodła[2].  

      Nagłe  zniknięcie  chorągwi, 
służącej do wydawania rozkazów i 
stanowiącej dla każdego walczące-
go punkt orientacyjny w wirze bi-

twy, wywołało panikę w wojskach 
zakonnych[2].  Szeregi  krzyżackie 
zostały rozerwane, a oddział Alten-
burga w większości okrążony i w 
dużym stopniu wybity[2]. Sam wiel-

ki marszałek, ciężko ranny w twarz, 
dostał  się  do niewoli[2].  Pozostali 

przy  życiu  Krzyżacy  zaczęli  się 
poddawać.  
      Poległ cały szereg dostojników 
zakonu:  wielki  komtur  Otto  von 

Bonsdorf, komtur elbląski Herman 

von  Oettingen  i  komtur  gdań-
ski Albert von Oer, w sumie 56 

braci  krzyżackich.  Zdobyto  także 
wozy z łupami i wielką chorągiew 
Zakonu. Oddział Altenburga został 
doszczętnie rozbity, jednak Łokie-
tek  postanowił  podjąć  pościg  za 
głównymi  siłami  Krzyżackimi, 
zmierzającymi na Brześć Kujawski.  
      Około godz. 14, po wezwaniu 
pomocy przez uciekające niedobitki 
straży tylnej, nadciągnęły od strony 
Brześcia  główne  siły  krzyżackie, 
które zawróciły w stronę Radziejo-
wa. Do spotkania z wojskami Ło-
kietka doszło w pobliżu wsi Płow-
ce. Bitwa popołudniowa miała cha-
rakter chaotyczny i toczyła się ze 
zmiennym  szczęściem  dla  obu 
stron. Początkowo przewagę miały 

Po przeciwnej stronie szosy jest to co pozostało z dworskiego parku. 
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wojska polskie, które doprowadziły 
do ucieczki część wojsk krzyżac-
kich,  tak,  że  zawracać  je  musiał 
komtur Reuss von Plauen[2].  

      Polakom w drugiej fazie bitwy 

udało się wziąć do niewoli Heinri-
cha Reussa von Plauen oraz komtu-

ra golubskiego Eligera von Hohen-

stein[2]. Poległ też komtur toruński 
Heinrich Rube[2]. Tuż przed zmierz-
chem na pole bitwy zaczęły docie-
rać  oddziały  krzyżackiej  straży 
przedniej  von Plauena,  na  widok 

których  król,  według  Długosza, 

wycofał z pola bitwy swojego jedy-
nego syna Kazimierza Wielkiego.  

      Polacy wzięli do niewoli kolej-
nych 40 braci-rycerzy, wielu innych 

znaczniejszych  rycerzy  i  jeszcze 

więcej  zbrojnych  krzyżackich. 
Krzyżakom udało się jednak odbić 
większość więźniów w tym Dietri-
cha von Altenburga i wielką chorą-
giew zakonu, w związku z czym 
król Łokietek wobec zapadających 
ciemności nakazał wycofanie się z 
pola  bitwy.  Krzyżacy  po  bitwie 

zachowali przy życiu 56 najcenniej-
szych polskich jeńców, resztę mor-
dując[2]. Zgodnie z przekazami kro-

nikarza  Wiganda  z  Marbur-

ga  biskup  Maciej  z  Gołań-
czy  polecił  po  bitwie  przed  po-
chówkiem  policzyć  poległych  i 
stwierdzono, że zginęło 4187 wal-
czących po obu stronach, z których 
większość stanowili Krzyżacy[2]. 

(…). 
      Komtur  chełmiński  Otto  von 
Lautenberg pomimo odparcia ataku 

wojsk polskich,  podjął  decyzję o 
przerwaniu marszu na Brześć Ku-
jawski i pod osłoną ciemności na-
tychmiastowego  odwrotu 

do Torunia bez pochowania swoich 

własnych  poległych.  Decyzja  o 
wycofaniu wojsk krzyżackich ozna-
czała  zarazem  przerwanie  całej 
kampanii na ziemiach polskich, w 

związku z czym można tę  bitwę 
uznać za sukces strategiczny Wła-
dysława Łokietka. Bitwa uniemoż-
liwiła  też  połączenie  się  wojsk 
krzyżackich z wojskami czeskimi 

Jana  Luksemburskiego,  których 
współdziałanie mogło doprowadzić 
do upadku niedawno zjednoczone-

go Królestwa Polskiego. 
      Obie strony po bitwie starały się 
wykorzystać propagandowo swoje 
sukcesy. Bitwa bardzo wzmocniła 
morale  wojsk  polskich  i  zrobiła 
ogromne wrażenie na XIV wiecz-
nym  społeczeństwie  polskim[2]. 

Przeświadczenie o triumfie wojsk 
polskich  podkreślał  uroczysty 
wjazd  Władysława  Łokietka  do 
Krakowa z wziętym do niewoli w 
bitwie komturem Henrykiem Reus-

sem von Plauen i 40 innymi jeńca-
mi[2]. O tym, że bitwa była polskim 
sukcesem, świadczy też krzyżacka 
relacja z 1335 roku dla prokuratora 

krzyżackiego przy kurii papieskiej 
w Awinionie[2]. (…).” 

 

Płowce zwiedzali: 
R.Milewski 

E.P. 

06.05.2021r.  

Dworek ostatnich właścicieli Płowiec. 
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      Via Carpatia wydłuży się o 
odcinek drogi ekspresowej S19 

Krynice – Dobrzyniewo – Bia-

łystok  Zachód.  To  już  szósta 
umowa na realizację tej trasy w 
systemie Projektuj  i buduj za-

warta  przez  podlaski  oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad.  Zadanie o 

długości  10,2  km  zrealizuje 
konsorcjum firm PORR  i UNI-

BEP. Umowa na projekt i budo-

wę  tego  odcinka  opiewa  na 
kwotę 405,6 mln zł. Uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej (ZRID) 
przewidziane  jest  na  III  kw. 

2022 r., a budowa na lata 2022-

2024. 

      Do realizacji kierujemy bar-

dzo  ważny  odcinek 
S19,szczególnie istotny z punk-
tu widzenia budowy polskiego 

fragmentu  międzynarodowego 
korytarza  transportowego  Via 

Carpatia,  łączącego  państwa 
bałtyckie,  poprzez  Białystok, 

Lublin i Rzeszów, z południem 
Europy. Dzięki dzisiejszej umo-
wie powstanie kolejny fragment 

obwodnicy Białegostoku – po-

wiedział  wiceminister  infra-
struktury Rafał Weber.  
      W ramach odcinka powsta-

nie  węzeł  Białystok  Zachód, 
łączący dwie drogi ekspresowe 
–  realizowaną  obecnie  S19  z 
istniejącą S8.  
      Zadanie obejmować będzie 
wykonanie  13  obiektów  inży-
nierskich,  w  tym dwóch  mo-
stów: nad rzeką Supraśl i rzeką 
Białą, a także wiaduktu kolejo-
wego  nad  torami  Białystok  - 

Ełk.  
      Droga ekspresowa S19 bę-
dzie miała dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu w każda stronę (z 
rezerwą terenu pod trzeci pas) i 
będzie przystosowana do obcią-
żeń  115  kN/oś.  Rodzaj  kon-
strukcji  nawierzchni  wybierze 

wykonawca,  przy  zachowaniu 

wymagań  jakościowych 
GDDKiA. 

  

      Odcinek Krynice – Dobrzy-

niewo – Białystok Zachód omi-
nie stolicę województwa podla-
skiego od zachodu. Zadanie jest 

kontynuacją inwestycji: 
1/. Białystok Zachód – Księży-
no.  

2/. Księżyno - Białystok Połu-
dnie.  

3/. Białystok Południe – Ploski.  

4/. Ploski - Haćki. 
  

      GDDKiA realizuje ponadto 

15,8 km odcinek dwujezdniowej 

drogi  od  Kuźnicy  (granica  z 
Białorusią) do Sokółki - 5,3 km 

w  klasie  GP  (główna  ruchu 
przyspieszonego), a 10,5 km w 

standardzie  drogi  ekspresowej 

S19.    

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Kolejna umowa 

na podlaski odcinek S19 

podpisana 

  

      W dniach 17–21 maja 2021 

r. odbywały się ćwiczenia tak-
tyczno-specjalne  Renegade/

Sarex-21 z zakresu przeciwdzia-

łania zagrożeniom terrorystycz-
nym z powietrza oraz prowadze-

nia  akcji  poszukiwawczo-

ratowniczych na obszarze lądo-
wym i morskim. 17 maja w ćwi-
czeniach wziął udział wicemini-
ster  infrastruktury  Grzegorz 

Witkowski.  

      Ćwiczenia odbywały się na 
Pomorzu  i  Mazowszu.  W ich 

trakcie miały być przećwiczone 

są cztery scenariusze. Jeden do-
tyczy uprowadzenia  cywilnego 

statku powietrznego, jako możli-
wego środka ataku o charakterze 
terrorystycznym,  stanowiącego 
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa 
państwa. Kolejne dwa są zwią-
zane z przeprowadzeniem akcji 

 

Ćwiczenia antyterrorystyczne 

oraz poszukiwawczo-ratownicze 
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      20 maja 2021 r. weszły w 
życie  przepisy  nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogo-

wym oraz  niektórych  innych 
ustaw,  która  reguluje  status 
prawny urządzeń napędzanych 
elektrycznie oraz urządzeń na-
pędzanych siłą mięśni przezna-
czonych do poruszania się po 
drogach  publicznych.  Ustawa 

wprowadza  pierwszeństwo 
pieszego w stosunku do kieru-

jącego  hulajnogą  elektryczną 
lub  urządzeniem  transportu 
osobistego (UTO) poruszające-
go się po części infrastruktury 
przeznaczonej  dla  ruchu  pie-

szych. Kierujący tymi pojazda-
mi będą zobowiązani do ustę-
powania  pierwszeństwa  pie-
szym i  nieutrudniania im ru-

chu. 

      Do  tej  pory  stan  prawny 

hulajnóg elektrycznych i urzą-
dzeń transportu osobistego po-
zostawał  nieuregulowany. 

Stwarzało to realne zagrożenie 
bezpieczeństwa  na  drogach  i 
chodnikach. Dlatego przygoto-

waliśmy  rozwiązania,  które 
zwiększą  bezpieczeństwo,  w 
szczególności  najmniej  chro-
nionych  uczestników  ruchu 
drogowego – powiedział mini-
ster infrastruktury Andrzej Ad-

amczyk. 

      Regulacje zawarte w pro-

jekcie ustawy zabraniają m.in.: 
1/. Kierowania hulajnogą elek-
tryczną  po  jezdni,  na  której 
dopuszczalna  prędkość  jest 
większa niż 30 km/h. 
2/.  Kierowania hulajnogą  lub 
urządzeniem transportu osobi-
stego osobie znajdującej się w 
stanie nietrzeźwości lub w sta-
nie  po  użyciu  alkoholu  albo 
środka  działającego  podobnie 
do alkoholu. 

3/.  Przewożenia  hulajnogą 
elektryczną  i  urządzeniem 
transportu  osobistego  innych 

osób, zwierząt i przedmiotów. 

4/.  Ciągnięcia  lub  holowania 
hulajnogą elektryczną i  urzą-
dzeniem transportu osobistego 

innych pojazdów. 
5/.   Pozostawiania  hulajnóg 
elektrycznych i urządzeń trans-
portu osobistego na chodniku 

w inny sposób niż równolegle 
do jego zewnętrznej krawędzi. 
  

Hulajnoga elektryczna 

  

      Hulajnoga  elektryczna  to 

pojazd  napędzany  elektrycz-
nie, dwuosiowy z kierownicą, 
bez siedzenia i pedałów, kon-
strukcyjnie  przeznaczony  do 

poruszania się wyłącznie przez 
kierującego  znajdującego  się 
na tym pojeździe. 
  

Gdzie można poruszać się 

hulajnogą elektryczną? 

  

      Kierujący hulajnogą  elek-
tryczną jest obowiązany korzy-
stać z drogi dla rowerów lub 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Nowe przepisy 

dotyczące hulajnóg elektrycznych 

i urządzeń transportu osobistego 

poszukiwawczo-ratowniczych 

po  zdarzeniach  lotniczych 

(symulowane rozbicie się stat-
ków powietrznych  w terenach 
trudno dostępnych). 
      Czwarty scenariusz rozegrał 
się w Łebie. Była to operacja 
masowej ewakuacji w związku z 
kolizją dwóch okrętów zainsce-
nizowaną na Bałtyku z poszko-
dowanymi  osobami  na  płoną-
cych  i  tonących  jednostkach. 
Scenariusz zakładał przeprowa-
dzenie  akcji  ratowniczej,  rato-

wanie mienia wojskowego oraz 

transport  poszkodowanych  do 

placówek medycznych. Poszko-
dowani ewakuowani byli z okrę-
tów na ląd drogą powietrzną za 
pomocą wojskowych śmigłow-
ców ratowniczych. 
      Głównym celem ćwiczenia 
jest  sprawdzenie  zdolności  Sił 
Zbrojnych RP i układu pozami-
litarnego, jako elementów syste-
mu bezpieczeństwa państwa, do 
przeciwdziałania sytuacjom kry-
zysowym właściwym dla syste-

mu  obrony  powierzanej  oraz 

ratownictwa lotniczego i  mor-

skiego. Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Dowództwo Opera-
cyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 
im. gen. Bronisława Kwiatkow-
skiego. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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pasa ruchu dla rowerów, jeśli 
są one wyznaczone dla kierun-
ku, w którym się porusza lub 
zamierza skręcić  –  z prędko-
ścią  dopuszczalną  20  km/h. 
Dodatkowo  jest  obowiązany 
korzystać  z  jezdni,  po  której 
ruch pojazdów jest dozwolony 
z prędkością  nie  większą niż 
30 km/h, w przypadku gdy bra-

kuje wydzielonej drogi dla ro-

werów oraz pasa ruchu dla ro-
werów – z prędkością dopusz-
czalną 20 km/h. Kierujący mo-
że  wyjątkowo  poruszać  się 
chodnikiem lub drogą dla pie-
szych, gdy chodnik jest usytu-

owany wzdłuż jezdni, po której 

ruch pojazdów jest dozwolony 
z  prędkością  większą  niż  30 
km/h  i  brakuje  wydzielonej 

drogi  dla  rowerów oraz pasa 
ruchu  dla  rowerów  – 

z zachowaniem następujących 
zasad: jazda z prędkością zbli-
żoną  do  prędkości  pieszego, 
zachowanie  szczególnej 
ostrożności,  ustępowanie 
pierwszeństwa  pieszemu  oraz 
nieutrudnianie ruchu pieszemu. 

  

Uprawnienia do kierowania 
  

      Do  kierowania  hulajnogą 
elektryczną  przez  osoby  w 
wieku od 10 lat do 18 lat wy-

magane będzie posiadanie tych 
samych uprawnień, co w przy-
padku  kierowania  rowerem, 

czyli karty rowerowej lub pra-

wa jazdy kategorii AM, A1, B1 

lub T. Dla osób, które ukoń-
czyły 18 lat, dokument taki nie 
jest wymagany. 

      Poruszanie  się  hulajnogą 
elektryczną po drodze publicz-
nej przez dziecko do 10 lat jest 

zabronione w każdej sytuacji, 
również pod opieką osoby do-
rosłej. Dzieci w wieku do 10 
lat  będą  mogły  poruszać  się 
hulajnogą  elektryczną  jedynie 
w  strefie  zamieszkania,  pod 

opieką osoby dorosłej.  

  

Urządzenia transportu 

osobistego – UTO 

  

Urządzenie  transportu  osobi-
stego  to  pojazd  napędzany 
elektrycznie,  bez  siedzenia 

i  pedałów,  konstrukcyjnie 
przeznaczony  do  poruszania 

się wyłącznie przez kierujące-
go  znajdującego  się  na  tym 
pojeździe (np. deskorolka elek-
tryczna,  elektryczne  urządze-
nie samopoziomujące). 
  

Gdzie można poruszać się 
UTO? 

  
      Kierujący  urządzeniem 
transportu osobistego jest obo-

wiązany korzystać z drogi dla 
rowerów, jeśli jest ona wyzna-
czona dla kierunku, w którym 
się porusza lub zamierza skrę-
cić – z prędkością dopuszczal-
ną 20 km/h. Może wyjątkowo 
poruszać  się  chodnikiem  lub 
drogą  dla  pieszych, 
w przypadku braku drogi dla 

rowerów, z  zachowaniem na-
stępujących  zasad:  jazda 
z prędkością zbliżoną do pręd-
kości  pieszego,  zachowanie 
szczególnej  ostrożności,  ustę-
powanie pierwszeństwa piesze-
mu oraz nieutrudnianie ruchu 

pieszemu. 

 

Uprawnienia do kierowania 

  
      Poruszanie  się  urządze-
niem transportu osobistego po 

drodze publicznej przez dziec-

ko do 10 lat jest zabronione w 

każdej  sytuacji,  również  pod 
opieką osoby dorosłej. Dzieci 
w wieku do 10 lat będą mogły 
poruszać  się  urządzeniem 
transportu  osobistego  jedynie 

w  strefie  zamieszkania  pod 

opieką osoby dorosłej.  
      Do  kierowania  urządze-
niem  transportu  osobistego 

przez osoby w wieku od 10 lat 

do  18  lat  wymagane  będzie 
posiadanie tych samych upraw-

nień, co w przypadku kierowa-

nia rowerem, czyli karty rowe-

rowej lub prawa jazdy katego-

rii  AM,  A1,  B1  lub  T.  Dla 

osób, które ukończyły 18 lat, 
dokument taki nie jest wyma-

gany. 

  

Urządzenia 

wspomagające ruch 

  
      Jest  to  urządzenie  lub 
sprzęt  sportowo-rekreacyjny 

przeznaczone do poruszania się 
w pozycji stojącej, napędzane 
siłą mięśni (np. rolki, wrotki, 
deskorolka). Osoba korzystają-
ca z urządzeń tego typu będzie 
mogła poruszać się po drodze 
dla rowerów lub po chodniku i 
drodze dla pieszych, z zacho-

waniem  następujących  zasad: 
jazda z prędkością zbliżoną do 
prędkości  pieszego,  zachowa-
nie  szczególnej  ostrożności, 
ustępowanie  pierwszeństwa 
pieszemu  oraz  nieutrudnianie 

ruchu pieszemu. 

      Poruszanie  się  urządze-
niem  wspomagającym  ruch 
napędzanym  siłą  mięśni  nie 
wymaga  posiadania  żadnych 
uprawnień i jest dopuszczalne 
bez ograniczeń wiekowych. 
  

Przejście dla pieszych 

nie dla hulajnóg, UTO 
  

      Zabronione  jest  przejeż-
dżanie  hulajnogą  elektryczną, 
urządzeniem transportu osobi-
stego przez przejście dla pie-
szych.  

  

Nie wszędzie można 

zaparkować 

hulajnogę elektryczną 
  

      Nowe  przepisy  wprowa-

dzają  obowiązek  pozostawie-
nia m.in. hulajnogi elektrycz-

nej na chodniku w przeznaczo-
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nym  do  tego  miejscu 

(wyznaczonym przez zarządcę 
drogi).  

      W przypadku braku takie-

go miejsca, pozostawienie po-

jazdu na chodniku będzie moż-
liwe tylko przy jednoczesnym 

spełnieniu  następujących  wa-
runków: 
1/. Hulajnoga elektryczna bę-
dzie  ustawiona  jak  najbliżej 
zewnętrznej  krawędzi chodni-
ka,  najbardziej  oddalonej  od 

jezdni. 

2/. Hulajnoga elektryczna bę-
dzie ustawiona równolegle do 
krawędzi chodnika. 
3/. Szerokość chodnika pozo-
stawionego dla ruchu pieszych 

jest taka, że nie utrudni im ru-
chu i jest  nie mniejsza niż 1,5 
m. 

 

      W  nowelizacji  wskazano 

ponadto  wysokość  opłat  za 
usunięcie  z  drogi  hulajnogi 
elektrycznej  lub  urządzenia 
transportu osobistego. Pojazdy 

te mogą zostać usunięte z dro-
gi na koszt właściciela, m.in. 
w  przypadku  pozostawienia 

ich  w miejscu,  gdzie  jest  to 

zabronione i utrudnia ruch lub 

w inny sposób zagraża bezpie-
czeństwu. Dyspozycję usunię-
cia pojazdu z drogi może wy-
dać  policjant  lub  strażnik 
gminny (miejski). 

  

Nowe przepisy 

nowe obowiązki 
  

      Nowelizacja  wprowadza 

nowy  rodzaj  wykrocze-

nia  (w ustawie – Kodeks wy-

kroczeń)  za  poruszanie  się 
przez  kierującego  hulajnogą 
elektryczną  lub  urządzeniem 
transportu  osobistego  albo 

przez  osobę  poruszającą  się 
przy użyciu urządzenia wspo-
magającego  ruch  chodnikiem 
lub drogą dla pieszych z pręd-
kością  większą  niż  prędkość 
zbliżona do prędkości pieszego 
lub za nieustępowanie pierw-
szeństwa pieszemu.  
      Organy  kontrolne  mogą 
ponadto nałożyć mandat karny 
za  popełnione  naruszenie, 
m.in. na kierującego hulajnogą 
elektryczną  lub  urządzeniem 
transportu osobistego albo oso-

bę poruszającą się przy użyciu 
urządzenia  wspomagającego 
ruch, która wykracza przeciw-

ko innym przepisom ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym lub 

przepisom  wydanym  na  jej 

podstawie. 

      Szczegółowe  parametry 
techniczne hulajnóg elektrycz-
nych oraz urządzeń transportu 
osobistego  zosta-

ną  uregulowane w przepisach 

rozporządzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków 
technicznych  pojazdów  oraz 
zakresu  ich  niezbędnego wy-
posażenia. Przepisy dotyczące 
nowych  warunków  technicz-
nych będą  stosowane  jedynie 
do  hulajnóg  elektrycznych  i 
urządzeń transportu osobistego 
wprowadzanych do obrotu po 

31  grudnia  2021  r.  Ponadto 

projekt ustawy zawiera przepis 

umożliwiający  poruszanie  się 
hulajnogami  elektrycznymi 

i urządzeniami transportu oso-
bistego,  które  nie  spełniają 
nowych  warunków  technicz-
nych, jeżeli pojazdy te zostały 
wprowadzone do obrotu przed 

1 stycznia 2022 r. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

       Przebudowa stacji w Nie-

mojkach to jedna z pierwszych 

inwestycji z Rządowego Progra-
mu  budowy  lub  modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 
2021-2025.  Program  obejmuje 

355 zadań za miliard złotych, a 
jego realizacja zwiększy dostęp 
do kolei. Na Mazowszu do reali-

zacji zaplanowano w sumie 20 

zadań.  

      Rządowy Program budowy 
lub  modernizacji  przystanków 
kolejowych na lata 2021-2025 

to kolejny etap likwidacji wy-

kluczenia komunikacyjnego. Za 

1 mld zł zbudujemy i odbuduje-
my  przystanki  kolejowe  oraz 

wydłużymy perony tam, gdzie 
obecnie nie mogą zatrzymywać 
się  pociągi  dalekobież-
ne. Budujemy kolej bezpieczną, 

komfortową i dostępną również 
dla  mieszkańców  mniejszych 
miejscowości – powiedział mi-
nister  infrastruktury  Andrzej 

Adamczyk.  

      W  Niemojkach  widać  już 
nowy, dwukrawędziowy peron. 
Dzięki niemu zwiększy się kom-
fort  obsługi  i  bezpieczeństwo 
pasażerów.  Budowa  postępuje 
przy zachowanej  obsłudze po-

 

Program przystankowy 

kolej dostępniejsza dla pasażerów 
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dróżnych i ruchu pociągów na 
trasie Siedlce – Czeremcha. Na 

peronie  są  już  zamontowane 
instalacje  i  słupy  oświetlenia. 
Wykonawca kończy roboty przy 
nawierzchni, a prace przebiega-

ją zgodnie z harmonogramem – 

powiedział  wiceminister  infra-
struktury Andrzej Bittel.  

      Dłuższy i wyższy peron w 
Niemojkach ułatwi wsiadanie i 
wysiadanie z pociągów, zamon-
towane zostaną ponadto wiaty i 
ławki. Bezpieczeństwo poprawi 
jasne,  energooszczędne  oświe-
tlenie LED, a dobrą orientację 
na stacji zapewni czytelne ozna-

kowanie.  Nowe nagłośnienie i 
informacja wizualna o przyjaz-

dach i odjazdach pociągów uła-
twi planowanie podróży. Z my-
ślą o osobach o ograniczonych 
możliwościach  poruszania  się 
zaplanowano  pochylnię  oraz 
ścieżki  dotykowe.  Dostęp  do 
kolei  zapewni dodatkowe doj-

ście do peronu od strony prze-
jazdu kolejowo-drogowego.  

Wartość inwestycji ze środków 
budżetowych to blisko 2,3 mln 
zł. Zakończenie prac planowane 
jest w drugiej połowie roku.  

Program budowy lub  

modernizacji przystanków 
kolejowych na lata 2021-2025 
      Rada Ministrów przyjęła 19 
maja 2021 r. uchwałę w sprawie 

ustanowienia  Rządowego  Pro-
gramu budowy lub modernizacji 

przystanków kolejowych na lata 
2021-2025,  przedłożoną  przez 
Ministra  Infrastruktury.  Celem 

programu jest zwiększenie do-
stępu lokalnych społeczności do 
transportu kolejowego. Dostęp-
ne środki zostaną wykorzystane 
m.in. na wybudowanie lub zmo-

dernizowanie przystanków kole-
jowych, a także sfinansowanie 
zadań związanych z dostępno-
ścią  miejsc  parkingowych  dla 
podróżnych. Program przyczyni 
się to do ograniczenia wyklu-
czenia  komunikacyjnego  i 

umożliwi pasażerom dostęp do 
kolejowej  komunikacji  woje-

wódzkiej  i  międzywojewódz-
kiej. 

      W całej Polsce, dzięki reali-
zacji Rządowego Programu bu-
dowy przystanków kolejowych, 
mieszkańcy zyskają lepszy do-
stęp do kolei. W zależności od 
potrzeb, przebudujemy perony, 

zmienimy  ich  lokalizację  lub 
wybudujemy nowe  przystanki. 

Pasażerowie  będą  wsiadać  do 
pociągów bezpieczniej i wygod-
niej – stwierdził prezes zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych 

SA Ireneusz Merchel. 

      W  ramach  Programu 

uwzględniono 355 lokalizacji w 
całej Polsce. Na liście podsta-

wowej są 173 lokalizacje, a na 
liście  rezerwowej  182.  W ra-
mach programu na obu listach 

uwzględniono  budowę  177  i 
modernizację 178 przystanków. 
Spółka  PKP  PLK  w  ramach 
programu zaangażowana jest w 
budowę  i  modernizację  przy-
stanków w trzech lokalizacjach: 
w Niemojkach, Szklarskiej Po-

rębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie 
z  założonym  harmonogramem 
w tym roku PLK planują rozpo-
cząć postępowania przetargowe 
dla 56 lokalizacji. 

Program przystankowy w 

woj. mazowieckim 
      W  województwie  mazo-
wieckim projekt  przystankowy 

obejmuje na liście podstawowej 
15 lokalizacji. Poza Niemojka-

mi będzie to: Rokitno, Groszo-
wice, Józefin Bąkowiec, Chro-
nów, Dąbrówka Zabłotnia, Mła-
wa Miasto, Mińsk Mazowiecki, 
Kosów, Mrozy, Wołomin, Mor-
dy Miasto, Koziebrody, Radom 

Południowy. Na liście rezerwo-
wej  ujęto  5  projektów:  Stara 
Iwiczna,  Nowa Iwiczna,  War-

szawa Fort Wola, Łochów, Ru-
da Wielka.  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

  
      Wiceminister  infrastruktury 

Rafał Weber wziął udział w podpi-
saniu  umów  na  prace  przygoto-
wawcze dla obwodnicy Olsztyna i 

Dywit oraz obwodnicy Pisza. Inwe-

stycje te będą realizowane w ra-
mach rządowego Programu budo-
wy 100 obwodnic. 

      Dokumentacja  obwodnicy 

Olsztyna  i  Dywit  w ciągu  drogi 
krajowej nr 51 powstanie w ciągu 
30 miesięcy od podpisania umowy. 
Zakres zamówienia o wartości bli-

 

Ruszają prace nad dokumentacją 

projektową obwodnic 

Olsztyna i Dywit oraz Pisza 
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sko 3,8 mln zł obejmuje wykonanie 
studium korytarzowego  oraz  stu-

dium  techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego wraz z materiała-
mi do decyzji środowiskowej.  
      Obwodnica  Olsztyna  i  Dywit 

jest drugą inwestycją w ciągu drogi 
krajowej nr 51, która będzie reali-
zowana w ramach Programu budo-

wy 100 obwodnic. Wraz z budowa-

ną  obecnie  obwodnicą  Smolajn 
przyczyni  się  do  znacznego 
usprawnienia ruchu drogowego na 

Warmii – powiedział wiceminister 
infrastruktury Rafał Weber. 
      Na  wykonanie  dokumentacji 

projektowej  obwodnicy  Pisza  w 

ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 
wykonawca będzie miał 40 miesię-
cy od  podpisania  umowy.  Koszt 

tego zadania to ponad 2,2 mln zł. 
Zakres zamówienia obejmuje wy-
konanie  studium  techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego  z 
elementami  koncepcji  programo-

wej  oraz  materiałów  do  decyzji 
środowiskowej. 
      Budowa obwodnicy Pisza po-

zwoli na skrócenie czasu podróży i 
poprawę przepustowości dla ruchu 
tranzytowego  oraz  podniesie  po-

ziom bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w województwie warmińsko-

mazurskim – powiedział wicemini-
ster infrastruktury Rafał Weber. 
      Wykonawcą  dokumentacji  dla 
obu zadań będzie konsorcjum firm 
TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT 

Sp. z o.o. z Katowic. 

Program budowy 100 obwodnic 

w województwie warmińsko-

mazurskim 
      W ramach rządowego progra-
mu w województwie warmińsko-

mazurskim  powstanie  łącznie  5 
obwodnic: 

1/. Obwodnica Olsztyna i Dywit w 

ciągu drogi krajowej nr 51. 
2/.  Obwodnica  Smolajn  w ciągu 
drogi krajowej nr 51. 

3/. Obwodnica Gąsek w ciągu dro-
gi krajowej nr 65. 

4/. Obwodnica Pisza w ciągu dróg 
krajowych nr 58 i 63. 

5/. Obwodnica Szczytna w ciągu 
dróg krajowych nr 53 i 67.  
  

      Ogółem do 2030 r. powstanie 
100 obwodnic na sieci dróg krajo-
wych o łącznej długości ok. 820 
km. Będą to trasy o najwyższych 
parametrach technicznych, dostoso-

wane do przenoszenia obciążenia 
11,5 t/oś.  Inwestycjom tym będą 
towarzyszyły  urządzenia  bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w tym 

oświetlenie  spełniające  wytyczne 
prawidłowego  oświetlenia  przejść 
dla pieszych. 

  

      Koszt realizacji 100 obwodnic 

został  oszacowany  na  blisko  28 
mld zł. Ich budowa będzie finanso-
wana ze środków Krajowego Fun-
duszu  Drogowego  prowadzonego 

przez Bank Gospodarstwa Krajo-

wego. Inwestycje związane z budo-
wą nowych obwodnic będą realizo-
wane przez Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad. 
      Jednym  z  najważniejszych 
efektów realizacji programu będzie 
poprawa  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, wyprowadzenie ruchu 

z zatłoczonych miast, czystsze po-
wietrze, mniejszy hałas i poprawa 
przepustowości sieci drogowej. 
      Więcej  o  Programie  budowy 
100 obwodnic na stronie Minister-

stwa  Infrastruktury  https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

program-budowy-100-obwodnic-na

-lata-2020---2031 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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
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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      Farma Wiatrowa Pomerania, 

należąca  do  międzynarodowej 
grupy energetycznej Ignitis Gro-

up, rozpoczęła produkcję energii 
elektrycznej. Ilość energii podłą-
czonej w ostatnim czasie do sieci 

szacowana jest na ok. 300 GWh 

rocznie i jest w stanie pokryć za-
potrzebowanie na zieloną energię 
prawie 160 000 gospodarstw do-

mowych. 

      Międzynarodowy koncern ener-
getyczny  Ignitis  Group  rozpoczął 
produkcję  energii  elektrycznej 
w Polsce. Farma Wiatrowa Pomera-

nia jest jedną z największych, krajo-
wych inwestycji tego typu. Projekt 

obejmował budowę 29 turbin o mo-
cy nominalnej od 3 do 3,3 MW. 

      Energia  produkowana  przez 

farmę, po zakończeniu testów tech-
nicznych trafiła  do sieci.  Szacuje 
się, że farma wiatrowa o mocy 94 
MW rozpocznie ciągłą eksploatację 
komercyjną po zakończeniu proce-

dury  uruchomienia,  postępowań 
budowlanych i po uzyskaniu konce-

sji  na  wytwarzanie  energii  elek-

trycznej. 

      Budowa projektu farmy wiatro-

wej na Pomorzu jest bardzo waż-
nym krokiem w kierunku realizacji 

celów strategicznych. Farma Wia-
trowa Pomerania to pierwszy tego 

typu projekt,  który Ignitis  Group 
realizuje za granicą. Grupa Ignitis 
staje  się  graczem  międzynarodo-
wym, wchodząc na najważniejsze 
rynki europejskie. 

      „Uruchomienie produkcji ener-

gii elektrycznej przez Farmę Wia-
trową  Pomerania  sygnalizuje  za-
kończenie kolejnego, ważnego etapu 
projektu, zarówno dla Grupy Igni-
tis, jak i Polski. Ponadto ukazuje 

naszą determinację do umocnienia 
pozycji  na  ważnym  strategicznie 
polskim rynku. Farma przyczyni się 
do bardziej zrównoważonej i ekolo-
gicznej strategii Grupy Ignitis oraz 

zapewni  stabilny  zwrot  wszystkim 

naszym akcjonariuszom, w tym Re-

publice  Litewskiej”  –  powiedział 
Darius Maikštėnas, dyrektor gene-

ralny i prezes zarządu Ignitis Gro-
up. 

      W aukcji zorganizowanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energety-
ki  Farma  Wiatrowa  Pomerania 

otrzymała wsparcie w postaci prawa 
do pokrycia „ujemnego salda” na 
okres 15 lat. 

Szacuje się, że w ciągu 30 lat funk-
cjonowania  farmy  wiatrowej  nie-

zdyskontowany skorygowany zysk 

przed odliczeniem odsetek, podat-

ku, amortyzacji (EBITDA) wynie-

sie 440 mln euro. Łączna wartość 
inwestycji  w  farmę  wiatrową  na 
Pomorzu to około 130 mln euro. 
 

Redaktor  

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 

Ciąg dalszy ze s.1 

Grupa Ignitis rozpoczęła produkcję 

energii elektrycznej w Polsce 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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jon przyłącza jeden lub więcej 
elektronów zyskuje wtedy ładu-
nek ujemny. Odwrotnie zaś, gdy 
jon traci jeden lub kilka elektro-

nów – uzyskuje ładunek dodatni. 
      Wbrew swojej nazwie to 

jony ujemne działają pozytyw-
nie na zdrowie ludzkie, choć 
według badań korzystny wpływ 
jonów ujemnych jest zróżnico-
wany u różnych osób. Wykaza-

no jednak, że jony ujemne pobu-
dzają działanie enzymów, wspo-
magają produkcję neuroprzekaź-
ników (serotonina) oraz hormo-
nów (kortyzol), a także mają 
dobroczynny wpływ na funkcję 
tarczycy. 

      Badania wykazały również 
poprawne wydajności układu 
oddechowego przez zwiększenie 
poziomu tlenu we krwi i lepsze 

wydalanie dwutlenku węgla. 
Właściwość ta mogłaby być po-
mocna w przypadku chorób 
płucnych i chorób serca, a także 
dla astmatyków. 
 

      U wielu osób zaobserwowa-
no polepszenie samopoczucia 

oraz zdolności poznawczych w 
wyniku wdychania jonów ujem-
nych. A co więcej, pewna hipo-

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

PARKI  MIEJSKIE 

Papuga aleksandretta - autor Nick Djalila –źródło: unsplash.com. 
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Kokoszka zwyczajna domaga się 
okruchów ciastka - park w Kolonii 

w Niemczech. 

Kokoszka zwyczajna zaciekawiona 

lodami w rękach spacerowicza  - 
park w Kolonii w Niemczech.  
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Źródełko w parku Les Buttes Chaumont (Paryż). 

Plac de la Concorde. 
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teza wyjaśnia pojęcie „prana”, 
znane w tradycji ayurwedyj-

skiej, wskazując jony ujemne, 
jako jeden z jej najważniejszych 
składników. 
      Warto dodać, że w środowi-
sku naturalnym jony ujemne 

zwalczają obecne w powietrzu 
szkodliwe mikroby, toteż zwięk-
szona ilość jonów ujemnych w 
mieszkaniach mogłaby pozy-
tywnie wpłynąć na jakość po-
wietrza, zazwyczaj bardziej za-

nieczyszczonego, niż powietrze 
na zewnatrz. Jeśli wiadomo, że 
każdego dnia wdychamy średnio 
13 (trzynaście) tysięcy  litrów 
powietrza, jakość tego powietrza 
nie jest bez znaczenia. Jednym 

ze sposobów dostarczania jonów 
ujemnych do domu jest wietrze-

nie przez co najmniej 10 minut 

w momentach, gdy powietrze z 

zewnątrz jest mniej skażone, np. 
przez spaliny samochodowe, itp. 

Niemniej jednak, idealnym roz-

wiązaniem byłoby niewątpliwie 
najczęstsze przebywanie w 
miejscach, gdzie powietrze jest 

stosunkowo czyste, choćby na-
wet w parkach miejskich, które 
są dziś namiastką lasów. W oto-
czeniu roślinności większość 
ludzi dobrze odpoczywa, a jed-

nocześnie ma okazję podziwiać 
piękno przyrody, co przywołuje 
pozytywne emocje i dodatkowo 

sprzyja zdrowiu. 

 

      Zalety natury dla zdrowia 

doceniono już w XVII wieku, 
lecz szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się w XVIII wie-
ku, znanym jako wiek Oświece-
nia; promujący powrót do natu-
ry. Rozrastające się miasta i sku-
piska ludności pogorszyły wa-
runki życia mieszkańców miast 
ze względu na zanieczyszczenie, 
które narastało wraz z rozwojem 
przemysłu w XIX wieku. Zara-
dzić temu problemowi miała, 
między innymi poprawa higie-
ny, a w XVIII wieku także udo-
stępnianie dla zwiedzających 
prywatnych parków należących 
do arystokracji i kościoła. W 

Reprodukcja obrazu Yoshinori Mizutani na ścianie metra w Paryżu (Francja).. 
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Ptak rudzik - źródło: unsplash.com - autor Andy Holmes. 

Park jest wysepką zieleni pośród betonowych murów 
miasta (park Stadtwald w mieście Köln w Niemczech). 
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Ściana w paryskim metrze ozdobiona reprodukcją obrazu przed-
stawiającego papugi aleksandretty - autor Yoshinori Mizutani. 

Dzikie kaczki wiedzą, że dostaną smaczne 
okruchy pożywienia (Köln - Niemcy). 

Ciąg dalszy s.68 
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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 
 

XIX wieku zakładano parki 
miejskie przeznaczone dla sze-

rokiej publiczności, której bra-
kowało dostępu do czystego 
środowiska naturalnego. W tym 
okresie zakładanie parków 
miejskich systematycznie 

uwzględniano w planach urba-
nizacyjnych w większych aglo-
meracjach. 

      Parki miejskie stanowiły 
miejsce spacerów, odpoczynku, 
wytchnienia po pracy, ale w 

wielu parkach zakładano także 
place zabaw dla dzieci, a także 
wyznaczano tereny do uprawia-

nia sportów. Parki stały się po-
pularnym miejscem spotkań 
towarzyskich, pikników i festy-
nów, a także miejscem propago-
wania kultury, któremu służyły 
występy muzyczne i teatralne w 
przeznaczonych do tego celu 

muszlach koncertowych. 

      Bardzo szybko parki zaczę-
ły spełniać też funkcję eduka-
cją, w tym poszerzanie wiedzy z 
dziedziny botaniki i zoologii, 

dlatego cześć terenów parko-
wych przeznaczano na ogrody 

botaniczne i małe zagrody dla 
zwierząt. 

      Parki miejskie zakładano 
zgodnie z panującymi upodoba-
niami. Parki prywatne przy 

zamkach, palacach, dworkach 

oraz przykościelne tworzono w 
stylu rzymskim, z klasycznym 

wzorcem włoskim, chińskim, 
japońskim, itd. A przy niektó-
rych parkach istniały dodatko-
wo ogrody warzywne i zielar-

skie. Z czasem upowszechniły 
się dwie najważniejsze tenden-
cje w wyglądzie parku: ogród 
francuski i ogród angielski. 
      Ogród francuski (à la 
française) dominuje w XVII 

Ciąg dalszy ze s.66 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

PARKI  MIEJSKIE 
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wieku. Jego przykładem jest 
ogród przy pałacu w Wersalu, 
stanowiący wzór dla parków w 
całej Europie, w tym okresie. 
Ten sam styl zobaczymy w par-

ku Tuileries przy Pałacu Luwru 
(dawny pałac królewski, dziś 
muzeum Luwru) i w ogrodzie 

Luksemburskim (Paryż). Cha-
rakteryzuje się perfekcyjną re-
gularnością w linii roślinności, 
starannie przycinanej w różno-
rodne kształty, licznymi zbiorni-
kami wodnymi, takimi jak oczka 

wodne, fontanny, wodospady 

wkomponowane harmonijnie w 

otoczenie symetrycznych traw-

ników, klombów kwiatów, rzę-
dów drzew i krzewów. Szerokie 
aleje ozdobione są posągami 
nawiązującymi do antyku. Ca-
łość daje wrażenie uporządko-
wania, co podkreśla organizacja 
przestrzeni parku wzdłuż osi 
centralnej rozciągającej się nie-

jako w nieskończoność. Wygląd 
ogrodu francuskiego pozostaje 

niezmienny przez caly rok. 

      Przeciwieństwem ogrodu 
francuskiego jest ogród angiel-
ski, który zdobył popularność w 
XVIII wieku, jako symbol od-

rzucenia idei podporządkowania 
przyrody człowiekowi i podkre-
ślenia wartości tego, co natural-
ne. Dlatego w ogrodzie angiel-

skim symetria, proste linie i 

sztuczne dekoracje ustępują 
miejsca formom o zarysach nie-

regularnych w taki sposób, aby 
przypominały krajobraz stwo-
rzony przez naturę. Wykorzysty-
wane są walory naturalnych nie-
równości terenu, dolinki, pagór-
ki, szerokie łąki, fragmenty lasu, 
jeziora i rzeki o falistych brze-

gach, zaś do dekoracji służą al-
tany i ławki z naturalnych mate-
riałów. Ogród angielski, to ciąg 
malowniczych scenek imitują-

cych naturę, i tak jak autentycz-
na przyroda, ogród zmienia wy-
gląd w zależności od pory roku. 
      Zarówno parki miejskie, jak 
i ogrody i skwery, to nie tylko 

zielone oazy pośród betonowych 
miejskich pustyń, ale też miej-
sca, które upodobała sobie licz-
na fauna, a zwłaszcza ptaki róż-
nych gatunków.  Niekiedy moż-
na tam spotkać przyzwyczajone 
do obecności człowieka dzikie 
ptaki, które garną się do ludzi w 
oczekiwaniu na okruchy pokar-

mu.  

      Oprócz najczęściej spotyka-
nych ptaków, takich jak wrony, 
sroki, gołębie, łabędzie, kaczki i 
gesi, zobaczyć można nowego 
przybysza na kontynencie euro-

pejskim. Jest nim aleksandretta 

obrożna (Psittacula krameri), 
papuga pochodzaca z Azji i 

Afryki, która zadomowiła się w 
Europie od początku lat 60. 

Park to miejsce spacerów i odpoczynku dla mieszkańców mia-
sta (park Hiroshima-Nagasaki w mieście Köln - Niemcy). 
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Park zamkowy Drachenburg (Niemcy). 
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Rodzina łabędzi w parku Hiroshima-Nagasaki w mieście Köln (Niemcy). 
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ubiegłego wieku, po ucieczce z 
hodowli kilku osobników w jed-
nym z krajów Europy Zachod-
niej.     

https://tech.wp.pl/sa-zielone-

slodkie-ale-i-niebezpieczne-

papugi-ktore-wywolaly-sensacje

-6252050894682241a 

https://zwierzaki.trojmiasto.pl/

Aleksandretta-obrozna-w-Polsce

-zagrozenie-czy-sympatyczny-

przybysz-n136126.html 

 

      Jako gatunek inwazyjny bu-

dzi obecnie zaniepokojenie, 

szczególnie rolników, gdyż 
chętnie żeruje na plantacjach 
drzew owocowych i uprawach 

zbóż.  
 

      Natomiast w miastach daje 

się również we znaki ze wzglę-
du na halas, który powoduje, 
bowiem jest to jeden z najgło-
śniejszych znanych ptaków. Gdy 
stado tych papug opuszcza zaj-

mowane przez siebie drzewa, 

jest to wielka ulga dla uszu ludzi 

mieszkających w pobliżu. Alek-
sandretta wniosła nieco egzoty-
zmu do pejzażu miejskiego, a jej 
efektowne upierzenie cieszy 

oko, dlatego te zielone papugi 

chętnie zaakceptowano w euro-
pejskich parkach. 

 

      Człowiek współczesny, ży-
jący zazwyczaj w oderwaniu od 
środowiska naturalnego, potrze-
buje kontaktu z naturą, dlatego 
parki miejskie będące miniaturą 
środowiska naturalnego, w któ-

rym dawno temu żył człowiek, 
będą zawsze cieszyć się dużym 
powodzeniem u mieszkańców 
miast. 

     

  Opracowanie i fot: 

Edwige Pietruch 

Paryż 

Francja 

  

Inne źródła: 
https://voltea.pl/jony-ujemne/ 

 

https://zdrowiemojapasja.pl/pl/

n/Wplyw-roslin-na-jakosc-

powietrza-w-mieszkaniu/10 

 

 

*** 

Relaks wśród zieleni i w towarzystwie dzikich gęsi 
(park Stadtwald w mieście Köln w Niemczech). 

https://tech.wp.pl/sa-zielone-slodkie-ale-i-niebezpieczne-papugi-ktore-wywolaly-sensacje-6252050894682241a
https://tech.wp.pl/sa-zielone-slodkie-ale-i-niebezpieczne-papugi-ktore-wywolaly-sensacje-6252050894682241a
https://tech.wp.pl/sa-zielone-slodkie-ale-i-niebezpieczne-papugi-ktore-wywolaly-sensacje-6252050894682241a
https://tech.wp.pl/sa-zielone-slodkie-ale-i-niebezpieczne-papugi-ktore-wywolaly-sensacje-6252050894682241a
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Aleksandretta-obrozna-w-Polsce-zagrozenie-czy-sympatyczny-przybysz-n136126.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Aleksandretta-obrozna-w-Polsce-zagrozenie-czy-sympatyczny-przybysz-n136126.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Aleksandretta-obrozna-w-Polsce-zagrozenie-czy-sympatyczny-przybysz-n136126.html
https://zwierzaki.trojmiasto.pl/Aleksandretta-obrozna-w-Polsce-zagrozenie-czy-sympatyczny-przybysz-n136126.html
https://voltea.pl/jony-ujemne/
https://zdrowiemojapasja.pl/pl/n/Wplyw-roslin-na-jakosc-powietrza-w-mieszkaniu/10
https://zdrowiemojapasja.pl/pl/n/Wplyw-roslin-na-jakosc-powietrza-w-mieszkaniu/10
https://zdrowiemojapasja.pl/pl/n/Wplyw-roslin-na-jakosc-powietrza-w-mieszkaniu/10
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      28 maja 2021 r. zostały pod-
pisane umowy na realizację dru-
giej jezdni ekspresowej obwod-

nicy Słupska w ciągu drogi S6 
oraz obwodnicy Sztabina w cią-
gu drogi krajowej nr 8. 

 

      Obwodnica  Słupska  ma 
obecnie jedną jezdnię i jest to 
parametr  niewystarczający  dla 
wszystkich tych, którzy porusza-
ją się po drodze nr 6. Dzięki 

ubiegłorocznej decyzji rządu są 
zapewnione środki finansowe na 
budowę  całej  drogi  S6:  od 
Szczecina do Trójmiasta. Nato-
miast  realizacja  Sztabina  jest 

kolejnym dowodem wiarygod-

ności rządu: jest to jedna z inwe-
stycji  z  rządowego  Programu 
Budowy 100 Obwodnic - powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

 

Obwodnica Słupska 

      Oddana do użytku w 2010 r. 
obwodnica Słupska o długości 
16,3 km. jest drogą dwujezdnio-
wą  tylko  w  obrębie  węzłów. 
Konieczność jej rozbudowy wy-
nika z realizacji drogi ekspreso-

wej S6 w województwie pomor-
skim. W sumie przybędzie 9,5 
km nowej jezdni wraz z obiekta-

mi inżynierskimi, dzięki czemu 
cała obwodnica będzie w pełni 
dwujezdniowa. 

 

 

Nowe inwestycje 

w woj. pomorskim i podlaskim 
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      Zamówienie obejmuje budo-
wę drugiej, północnej, jezdni na 
odcinkach międzywęzłowych:  
1/.  Pomiędzy  węzłami  Słupsk 
Zachód i Słupsk Południe o dłu-
gości 2,34 km.  
2/.  Pomiędzy  węzłami  Słupsk 
Południe  i  Słupsk  Wschód  o 
długości 4,97 km. 
3/.  Pomiędzy  węzłami  Słupsk 
Wschód i Redzikowo o długości 
2,2 km.  

  

      W ramach umowy przewi-

dziano także poszerzenie jezdni 
południowej do wymaganej sze-
rokości 10 metrów oraz popra-
wę  jej  odwodnienia.  Zostaną 
także zaprojektowane i wybudo-
wane cztery obiekty mostowe, 

w tym największy z nich - drugi 

most przez rzekę Słupię o dłu-
gości ok. 147 m. 
 

Obwodnica Sztabina 

 

      Obwodnica Sztabina będzie 
częścią  drogi  krajowej  nr  8 i 
ominie  Sztabin  od  strony 

wschodniej.  Tym samym wy-

prowadzi ruch tranzytowy poza 

centrum  tej  miejscowości,  co 
zdecydowanie poprawi komfort 

życia mieszkańców. Rozpocznie 
się kilometr na południe od mia-
sta,  rondem  zlokalizowanym 

przed rzeką Biebrza. Zakończe-
nie  obwodnicy  zlokalizowane 

będzie  ok.  dwa  kilometry  na 
północ od Sztabina, włączeniem 
w istniejącą drogę krajową nr 8 
na wysokości zjazdu do miej-
scowości Ewy. 
To druga umowa na realizację 
podpisana  w  województwie 
podlaskim w ramach rządowego 
Programu budowy 100 obwod-

nic.  

 

      Obwodnice zwiększają bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym 
i uwalniają miasta i miasteczka 
od ruchu ciężarowego oraz nad-
miaru spalin. Kolejne dobre in-

formacje dla kierowców przed 
nami - powiedział wiceminister 
infrastruktury Rafał Weber 

      Droga o długości 4,2 km z 
pasami ruchu o szerokości 3,5 
metra  będzie  dostosowana  do 
przenoszenia obciążenia 11,5 t/
oś.  
      Rodzaj nawierzchni wybie-

rze wykonawca na etapie pro-

jektu budowlanego. W ramach 

zadania powstaną trzy skrzyżo-
wania oraz ponad 720-metrowa 

estakada nad doliną Biebrzy. W 
celu ochrony środowiska na ob-
wodnicy przewidziano przejścia 
dla zwierząt oraz specjalne wy-
grodzenia, które kierować będą 
do nich zwierzęta.  
      Powstanie również kanaliza-
cja deszczowa, zbiorniki reten-

cyjne, a także ekrany przeciwo-
lśnieniowe. W ramach zadania 
wybudowany zostanie  również 
wiadukt w ciągu drogi powiato-
wej i ciąg pieszo-rowerowy. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Rybołowy Brynka i Barlinek 
zostali rodzicami - wykluło się 
pierwsze pisklę w ich gnieździe, z 
którego transmisję online prowa-
dzi Nadleśnictwo Barlinek. Mło-
dy ptak to sukces projektu ochro-

ny rybołowa, jednego z najrzad-
szych gatunków ptaków drapież-
nych w Polsce, realizowanego 

przez Lasy Państwowe i Komitet 
Ochrony Orłów. 

  

      W kraju mamy jedynie ok. 30 

par rybołowów. Gniazda zakłada-

ją na starych, rozłożystych drze-
wach, ale dzięki rozpoczętemu 
w 2019 r. czteroletniemu projekto-

wi, realizowanemu ze środków 
unijnego funduszu Life, zaczęły 
osiedlać się na specjalnych platfor-
mach zakładanych przez leśników. 
      Zamontowaliśmy 
już kilkadziesiąt z 300 zaplanowa-

nych platform lęgowych, gdzie 
ptaki mogą bezpiecznie zakładać 
gniazda. Kilka z nich jest już zasie-
dlonych – mówi Łukasz Porębski z 
Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych, która koordynuje przed-
sięwzięcie.  

      Projekt realizowany jest na pół-
nocy Polski, gdzie na pojezier-

zach rybołowy znajdują sprzyjające 
im biotopy. Obecnie transmisja 

online z gniazda rybołowów jest 

prowadzona z Nadleśnictwa Barli-
nek. Dzięki relacji wideo każdy z 
nas mógł zobaczyć,jak mło-
dy ptak wykluł się 25 maja wieczo-
rem, chociaż kamera pokazała, że 
już rano jedno z czterech jaj zaczę-
ło pękać. Być może jest to jajo, 
które zostało złożone jako pierwsze 
14 kwietnia. 

      Gniazdo znajduje się na 35-

metrowej sośnie i tylko dzięki ka-

Ciąg dalszy ze s.1 

Pierwsze pisklę 

rybołowów 
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merze możemy na bieżąco śledzić 
życie ptaków – wyjaśnia Poręb-
ski. – To nie jest wyłącznie podglą-
danie przyrody, skądinąd bardzo 
wartościowe. W ten sposób buduje-
my również zasób wiedzy, która 
pozwala skuteczniej chronić dra-
pieżne ptaki. 
      Po wykluciu się piskląt zaczyna 

się ciężka praca dla rodziców. Sie-
dem, osiem razy w ciągu każdego 
dnia dorosłe będą przynosiły ryby. 
Podczas sezonu lęgowego złowią 
ich ponad 140 kg. Intensywne kar-

mienie młodych będzie się opłacało 
rodzicom, ponieważ pierwsze prób-
ne loty młode ptaki wykonają już 
na przełomie czerwca i lipca, czyli 
po ok. siedmiu tygodniach od wy-

klucia. Pod koniec sierpnia będą 
zdolne odlecieć na zimowiska.  
      Na obszarze Natura 2000 Pusz-

cza Barlinecka gniazda założyły 

już trzy pary rybołowów. Dwa 
znajdują się na terenie Nadleśnic-
twa Barlinek, jedno w lasach Nad-

leśnictwa Kłodawa.  
      Realizowany przez Lasy Pań-
stwowe i Komitet Ochrony Orłów 
projekt przynosi efekty. W 2019 r. 

nowa para pojawiła się w Nadle-
śnictwie Włoszczakowice w Wiel-
kopolsce. Rok później parę ryboło-
wów zauważono w Nadleśnictwie 
Głusko na Pojezierzu Drawień-
skim. 

      Monitoring prowadzony od 

2017 r. pokazuje tendencję wzro-
stową liczby par rybołowów w 
Polsce. Najważniejsze jednak, że 
projekt doprowadził do zahamowa-
nia spadku liczebności tego gatun-
ku – mówi Józef Kubica, p.o. dy-
rektora generalnego Lasów Pań-
stwowych. – Dla nas, leśników, 
każda nowa para w Polsce to 

ogromny sukces! 

      Platformy i przekaz online z 

gniazda rybołowa to jedno z wielu 
działań realizowanych w ramach 
projektu Państwowych i Komitetu 
Ochrony Orłów „Ochrona ryboło-
wa Pandionhaliaetus na wybranych 

obszarach SPA Natura 2000 w Pol-

sce”. Badacze śledzą także trasy 

migracji i pobytu w Polsce za po-

mocą nadajników GPS, monitorują 
życie, w tym skład diety ptaków, 
przy gniazdach, edukują. 
      Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu LIFE Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

 

Michał Gzowski 
Rzecznik 

Lasów Państwowych 

 

 
      Sejm uchwalił dziś noweliza-
cję ustawy o niektórych formach 
popierania  budownictwa  miesz-

kaniowego  oraz  niektórych  in-
nych ustaw. Zakłada ona m.in. 
wprowadzenie do systemu prawa 

modelu społecznych agencji naj-
mu (SAN). Dzięki pośrednictwu 
spółek  gminnych  i  organizacji 
społecznych, gmina będzie mogła 
zapewnić mieszkania na wynajem 
tym członkom wspólnoty samo-
rządowej, którzy mają trudności 
z  samodzielnym  uzyskaniem 

mieszkania w warunkach rynko-

wych. 

      Proponowane rozwiązania prze-
widują narzędzia sprzyjające zaspo-
kajaniu jednej z  najważniejszych 
potrzeb każdego człowieka –  po-

trzeby posiadania domu. Oferując 
gminom nowe instrumenty , umoż-
liwiające rozszerzenie oferty miesz-
kań dostępnych np.  dla  młodych 
ludzi zakładających rodziny, może-

my  przyczynić  się  również  do 
stworzenia  przyjaznej  przestrzeni 

dla rozwoju rodziny i zmniejszenia 

problemu  demograficznego,  a 

to  jedno z większych wyzwań sto-
jących teraz  przed nami – mówi 
wicepremier,  minister  rozwoju, 

pracy i technologii Jarosław Go-
win. 
      Projektowany model SAN ma 

na celu łagodzenie niekorzystnego 
wpływu epidemii na rynek najmu. 
Społeczne agencje najmu to pod-
mioty,  które  będą  pośredniczyć 
pomiędzy właścicielami  mieszkań 
na wynajem oraz osobami o śred-
nich lub niższych dochodach, które 
chcą wynająć mieszkanie – dodaje 

wiceminister rozwoju, pracy i tech-

nologii Anna Kornecka. 

Tanie mieszkania na wynajem 
      Dzięki gwarancji terminowego 
uiszczania  czynszu,  stabilnego 

użytkowania i utrzymania mieszkań 
w dobrym stanie technicznym oraz 

zwolnieniom podatkowym dla wła-
ścicieli  z  tytułu umowy z  SAN, 

społeczne agencje najmu będą mo-
gły wydzierżawiać mieszkania po-
niżej  stawek rynkowych. Pozwoli 
im  to  na  wynajmowanie  tych 

mieszkań osobom, które znajdują 
się w trudniejszej sytuacji życiowej 
i nie mogą sobie pozwolić na samo-
dzielny najem lub zakup mieszka-

nia. Dodatkowo najemcy mieszkań 
od SAN będą mogli ubiegać się o 
dopłaty do czynszu w ramach pro-
gramu Mieszkanie na Start. 

      Model  SAN pozwoli  gminom 

zwiększyć ofertę mieszkaniową na 
swoim  terenie  bez  konieczności 
ponoszenia przez nie wydatków na 
budowę  mieszkań.  Nawiązanie 
przez samorząd współpracy z SAN 
umożliwi bowiem wykorzystanie w 
tym celu istniejących już   lokali, 

pozyskanych np.  z  komercyjnego 

rynku  najmu.  Działalność  SAN 
może  przyczynić  się  ponadto  do 
zwiększenia bezpieczeństwa i sta-
bilności  obrotu  mieszkaniami  na 
wynajem,  w  tym,  w  kontekście 
wyzwań  związanych  z  epidemią 

Ciąg dalszy ze s.1 

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą 

społeczne Agencje Najmu 
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COVID-19, na rynku najmu krótko-
terminowego  oraz  spadku  liczby 

osób  zainteresowanych  najmem 
długoterminowym. 
      Istota rozwiązań zawartych w 
projekcie: 
Projektowana  ustawa  określa  w 
szczególności podmioty uprawnio-
ne  do  prowadzenia  działalności 
SAN oraz zasady działania SAN-y 

będą specjalizować się w pozyski-
waniu mieszkań na rynku, głównie 
od osób fizycznych. Oferując dłu-
goletnią  dzierżawę  z  gwarancją 
czynszu,  będą  mogły wynegocjo-
wać obniżenie stawki czynszu. Jak 
wskazują doświadczenia zagranicz-
ne,  obniżka może wynieść nawet 
ok.  20%.Dodatkową  zachętą  dla 
właścicieli  do  wydzierżawiania 
lokali od SAN są zaproponowane w 
projekcie zwolnienia podatkowe, w 

tym zwolnienie z podatku VAT. 

      Dzierżawione mieszkania będą 
mogły  być  wynajęte  przez  SAN 

osobom, których dochody lub sytu-
acja życiowa nie pozwalają na wy-

najem mieszkania na zasadach ko-

mercyjnych.  Wiąże  to  SAN-y  z 

realizacją  polityki  mieszkaniowej, 
szczególnie w skali lokalnej, stąd 
zawarte w projekcie ścisłe powiąza-
nie  działalności  SAN  z  celami 
mieszkaniowymi  samorządów 
gminnych  oraz  umożliwienie  na-
jemcom  spełniającym  ustawowe 
kryteria dochodowe ubiegania się o 
dopłaty do czynszu. 
      Na  zasadach  ogólnych  SAN 
będą mogły rozszerzyć swoją dzia-
łalność o usługi socjalne kierowane 
do  najemców  potrzebujących 
wsparcia w trudnej sytuacji życio-
wej  lub stabilności niezbędnej  do 
rozpoczęcia  samodzielnego,  doro-
słego życia (usamodzielnianie wy-
chowanków pieczy zastępczej, mło-
de rodziny). 

      Funkcjonowanie  SAN  będzie 
się zatem wiązać z szeregiem ko-

rzyści społecznych, przestrzennych 
i finansowych. Dzięki ich działalno-
ści nastąpi zwiększenie dostępności 
mieszkań bez  konieczności  pono-
szenia przez władze publiczne wy-
datków na budowę nowych obiek-
tów (wskutek użytkowania miesz-
kań istniejących), co przełoży się na 
lepsze  wykorzystanie  istniejącej 
infrastruktury technicznej i społecz-
nej.  W  konsekwencji  zawierania 

wieloletnich umów z właścicielami 
mieszkań zwiększy się bezpieczeń-
stwo i stabilność w ich używaniu, 
rozszerzy  się  tym  samym  oferta 
mieszkaniowa dla osób o niskich i 
średnich  dochodach,  dla  których 
zaspokojenie  potrzeb  mieszkanio-

wych na zasadach rynkowych sta-

nowiłoby  nadmierne  obciążenie. 
(inf) 
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      Wprowadzenie  obowiązko-
wych szczepień w zakładzie pracy 
daje pracownikom prawo do roz-

wiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracodawcy 

lub dochodzenia roszczeń odszko-
dowawczych z  tytułu ewentual-
nych odczynów poszczepiennych. 
– Nie ma także regulacji, która 
umożliwiałaby uzyskanie od pra-
cownika informacji, czy jest za-

szczepiony.  Pracodawca  może 
jednak motywować pracowników 
do szczepień i  stosować system 
zachęt dla tych, którzy się na to 
zdecydują – uściśla Kajetan Bar-
tosiak, partner w kancelarii Ba-

ran Książek Bigaj. 
      Pracodawcy, którzy chcą zmo-
tywować  pracowników do  szcze-
pienia, mogą wprowadzić rozbudo-
wany system zachęt. Mają do wy-
boru  wiele  opcji,  np.  udzielenie 

dnia wolnego na szczepienie czy 

dzień po, zwolnienie z obowiązku 

noszenia maseczek lub możliwość 
powrotu do pracy w biurze dla osób 
zaszczepionych – wymienia w roz-

mowie z agencją Newseria Biznes 
Kajetan Bartosiak. 

      Jak podkreśla, pracodawca nie 
może jednak zmusić pracowników 
do szczepienia, może jedynie pro-
wadzić akcje promocyjne i organi-
zować  szczepienie.  W  przypadku 
COVID-19  sytuacja  wygląda  tak 
jak przy szczepieniach przeciwko 

grypie. – Pracodawca może wpro-
wadzić do regulaminu pracy zapis o 
obowiązkowych szczepieniach, ale 
on nie będzie zgodny z obowiązują-
cymi przepisami, a w konsekwencji 

pracownik może rozwiązać umowę 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracodawcy. To powoduje naraże-
nie na odpowiedzialność odszkodo-
wawczą pracodawcy do wysokości 
trzykrotności wynagrodzenia. Nato-
miast jeżeli pracodawca podjąłby to 
ryzyko i wprowadziłby obowiązko-
we szczepienia, to musi się liczyć z 

roszczeniami  odszkodowawczymi 

na  wypadek  odczynów  poszcze-
piennych i to niezależnie od skali 
tego  zdarzenia  dla  pracownika  – 

wyjaśnia prawnik. 
      Na wymaganie szczepień prze-
ciwko  COVD-19  nie  pozwalają 
przepisy  prawa  nawet  w  branży 
medycznej,  która  –  mogłoby  się 
wydawać  –  powinna  być  objęta 
takim  obowiązkiem  z  uwagi  na 
większe ryzyko zakażenia zarówno 
pracowników placówki,  jak  i  jej 
pacjentów.  Zdaniem  eksperta  w 
obecnym otoczeniu  prawnym nie 

można jednak wykluczyć zwolnie-
nia pracownika za to, że jest nie-
zaszczepiony,  choć  to  nie  brak 
szczepienia  będzie  podstawą  do 
rozwiązania umowy. 
      Każdy taki przypadek musi być 
rozpatrywany  indywidualnie.  Są 
takie zawody, w których kontakt z 
innymi osobami jest bardzo częsty i 
w takim przypadku oczywiste jest, 

że pracodawca będzie wolał, żeby 
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te stanowiska pracy zajmowali pra-

cownicy zaszczepieni. Jeśli pracow-
nik nie będzie zaszczepiony i nie 
stosuje się do zaleceń ochronnych – 

nie nosi maseczki, nie zachowuje 

dystansu, nie stosuje szyby pleksi w 

kontaktach z innymi –  to można 
rozważyć  rozwiązanie  umowy  o 
pracę. Przyczyną tak naprawdę nie 
będzie brak szczepienia, ale utrata 
zaufania pracodawcy pozwalające-
go na powierzenie pracy w sposób 
bezpieczny dla innych osób – tłu-
maczy Kajetan Bartosiak. 

      W  takiej  sytuacji  pracodawca 

traci także możliwość zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom oraz bez-
piecznych i higienicznych warun-

ków pracy na terenie zakładu.  Z 
drugiej strony nie ma też regulacji, 
która umożliwiałaby pracownikowi 
zapytanie pracownika o szczepie-

nie.  Wynika  to  stąd,  że  Kodeks 
pracy zawiera ograniczony katalog 

informacji, jakich firma może żądać 
od zatrudnionych osób. 
      Przykładowo, nie każdy praco-
dawca może wymagać zaświadcze-

nia o niekaralności, mimo że pew-
nie większość by chciała. Są tylko 
specyficzne profesje, w których ono 
jest wymagane, i tylko od kandyda-

tów do  takiej  pracy  pracodawca 
może  wymagać  takiego  zaświad-
czenia – mówi partner w kancelarii 
Baran Książek Bigaj. – Informacja 

o  zaszczepieniu  jest  z  kategorii 

wrażliwych zgodnie z RODO. W 
związku z tym zgodnie z Kodeksem 
pracy potrzebna jest zgoda pracow-

nika, a sama dana osobowa ma być 
przekazana z jego inicjatywy. Czyli 

jeżeliby to literalnie czytać, praco-
dawca nie powinien nawet pytać, 
czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. 
      Podobnie jest w przypadku po-

miaru temperatury przy wejściu do 
zakładu pracy. Według interpretacji 
prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych to również jest szcze-
gólnej  kategorii  dana  osobowa, 
jednak ich gromadzenie może być 
uzasadnione  poleceniem Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z 

regulacjami covidowymi, podejmo-

wania  czynności  zapobiegających 

szerzeniu się epidemii. Wtedy, w 
zależności od treści takiej decyzji, 
można wymagać od pracowników 
lub określonej części załogi zarów-
no  pomiaru  temperatury,  jak  i 

szczepień przeciwko koronawiruso-
wi. 

      Inną  drogą  do  wprowadzenia 
obowiązku szczepień jest zmodyfi-
kowanie  obecnie  obowiązujących 
przepisów poprzez  uwzględnienie 
koronawirusa  w  wykazie  prac  i 

czynności  zawodowych,  których 
wykonywanie  wymaga  szczepień 
zalecanych.  Jeśli  szczepienie  na 
COVID-19  będzie  szczepieniem 
zalecanym, wówczas przy zakwali-
fikowaniu danej pracy jako narażo-
nej na czynniki biologiczne będzie 
możliwe  wprowadzenie  takiego 
obowiązku – podsumowuje Kajetan 

Bartosiak. (newseria.pl) 
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      Średni czas oczekiwania pa-
cjenta na refundowaną rehabili-
tację w Polsce wynosi pół roku. 
Po takim okresie często jest już 
na nią za późno, a pacjenci – żeby 
wrócić  do  sprawności  –  muszą 
płacić  za  usługi  fizjoterapeuty. 
Tymczasem do 2 mln osób ocze-
kujących na  rehabilitację mają 
dołączyć pacjenci po COVID-19 

potrzebujący  pilnej  pomocy.  – 

Przy  założeniach  przyjętych 
przez NFZ pacjenci z powikłania-
mi po COVID-19 nie otrzymają 
rehabilitacji w odpowiednim mo-

mencie i w takiej ilości, jaka jest 
wymagana. To się nie uda, będą 
to usługi iluzoryczne – mówi dr 
hab. n. med. Maciej Krawczyk, 

prezes Krajowej Izby Fizjotera-

peutów. 

      Jestem przekonany, że system 
usług  refundowanych  nie  udźwi-
gnie  usług  rehabilitacyjnych  dla 
pacjentów, którzy mają powikłania 
po  chorobie  COVID-19.  Jest  to 

absolutnie niemożliwe, dlatego że 
w tej chwili czas oczekiwania na 

tzw. normalną rehabilitację, nieco-
vidową, to średnio pół roku, a w 
praktyce powyżej pół roku. Jeżeli 
do kolejki oczekujących dołożymy 
dużą grupę pacjentów postcovido-
wych, to ona się jeszcze wydłuży – 

wyjaśnia  w  rozmowie  z  agencją 
Newseria Biznes dr hab. n. med. 

Maciej Krawczyk. – To tak jakby-

śmy na zatłoczoną autostradę doło-
żyli jeszcze dwa pasy ruchu aut, 
które  mają  przejechać  przez  ten 
tłok. To się nie uda. 
      Jak podkreśla, na rehabilitację 
refundowaną  oczekuje  obecnie  2 

mln osób. Jest to najdłuższa kolejka 
w systemie opieki zdrowotnej. Ze 

względu na  niekorzystne  wyceny 
usług fizjoterapeutów, za czym idą 
niskie  zarobki,  i  złą  organizację 
systemu  liczba  oczekujących  pa-
cjentów będzie się w dalszym ciągu 
zwiększała. Dlatego – w opinii eks-

perta – krajowy system refundowa-

nej rehabilitacji wymaga naprawy. 

      75 proc. usług rehabilitacyjnych 
w Polsce  jest  realizowanych  ko-

mercyjnie, a tylko mniej więcej 25 
proc.  opłaca  Narodowy  Fundusz 
Zdrowia.  Sposób  wyceny  świad-
czeń rehabilitacyjnych przez NFZ 
oceniamy  negatywnie.  Zarobki 

fizjoterapeutów w systemie refun-
dowanym są skandalicznie niskie – 

do tego stopnia,  że wkrótce naj-
prawdopodobniej zabraknie fizjote-

rapeutów. Pierwsze oddziały reha-

 

75 proc. usług rehabilitacyjnych w Polsce 
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bilitacyjne już się w Polsce zamy-
kają, bo są po prostu niedochodo-
we.  Wycena  jest  często  poniżej 
kosztów i nie ma możliwości, żeby 
ten system funkcjonował dłużej w 
taki sposób – ostrzega prezes Kra-

jowej Izby Fizjoterapeutów. 
      W  Polsce  rehabilitanci  otrzy-

mują pieniądze za procedury reha-
bilitacyjne, a wyceniany powinien 

być czas pracy fizjoterapeuty, jak 
jest to na całym świecie. To dawa-
łoby szansę urealnienia nie  tylko 
wyceny świadczeń, ale także god-
nej zapłaty. Bez systemowej zmia-
ny nie będzie poprawy. Dziś fizjo-
terapeuci nie chcą pracować w sys-
temie refundowanym, nawet młodzi 
ludzie, którzy zaczynają swoją pra-
cę zawodową, często w ogóle nie 
zajmują się opieką refundowaną. 
      Od  trzech  lat  przedstawiamy 

projekty reformy rehabilitacji i ma-

my nadzieję, że w końcu dojdzie 
ona do skutku i że Polacy będą mo-
gli wcześniej udać się na rehabilita-
cję, czyli wtedy, kiedy ona jest rze-
czywiście potrzebna, a nie pół roku 
po incydencie, kiedy często jest już 
za późno. Porada fizjoterapeutycz-
na i praca indywidualna z pacjen-

tem to jest klucz do sukcesu. Jeżeli 
nie przywrócimy tej formy, to nie-
stety  rehabilitacja  nie  będzie  tak 
skuteczna, jak byśmy tego chcieli – 

zaznacza dr hab. n. med. Maciej 

Krawczyk. 

      Dla porównania w wielu kra-
jach europejskich, nie tylko w tzw. 

starej Unii Europejskiej, większość 
usług rehabilitacyjnych jest refun-
dowana. Odsetek wynosi od 65 do 

90  proc.  Przykładowo  w  Niem-
czech czy we Francji pacjenci płacą 
tylko za ok. 10 proc. wszystkich 

usług rehabilitacyjnych. 
      Polski system opieki zdrowot-

nej traktuje rehabilitację jako luksu-
sowy dodatek do leczenia,  a  nie 

integralną jego część. Ludzie, któ-
rzy zarządzają opieką zdrowotną w 
Polsce, zapominają, że rehabilitacja 
nie jest kosztem, tylko inwestycją. 
Każda złotówka wydana na rehabi-
litację to jest dodatkowe 7 zł. Takie 
są  dane  Światowej  Organizacji 
Zdrowia – informuje prezes KIF. 

      Kwestia wynagrodzeń fizjotera-
peutów znalazła się także w proce-
dowanym obecnie w Sejmie projek-

cie nowelizacji ustawy dotyczącej 
minimalnych  płac  pracowników 
sektora ochrony zdrowia. Od lipca 

2021  roku  będą  więc  oni  mogli 
liczyć na podwyżki, ale w opinii 
samych zainteresowanych zapropo-

nowane wskaźniki są zbyt niskie, 
chociaż na takie kwoty zgodziła się 
część  związków  zawodowych. 
Obawiają się także, że koszt pod-
wyżek spadnie na samych praco-
dawców. 
      Radykalnych  zmian  wymaga 

także  system  podyplomowego 

kształcenia i szkolenia fizjoterapeu-
tów. Pozostają oni jedynym zawo-
dem medycznym, który po uzyska-
niu dyplomu i prawa do wykony-

wania zawodu kształci się za wła-
sne pieniądze. 
      Ostatnio Krajowa Izba Fizjote-

rapeutów zaczęła pozyskiwać pie-
niądze na kształcenie podyplomo-
we fizjoterapeutów i mamy nadzie-
ję,  że to uzupełni ogromną lukę, 
która jest w tym zakresie. Polscy 
fizjoterapeuci  bardzo  chętnie 
kształcą się po dyplomie i wydają 
na  to  ogromne  pieniądze,  często 
jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych 
za jedno szkolenie. Mamy nadzieję, 
że ten problem zostanie rozwiązany 
w ciągu najbliższych kilku lat  – 

podkreśla prezes KIF. 
      Problem dyskryminacji tej gru-

py pracowników sektora  ochrony 
zdrowia  Krajowa  Izba  Fizjotera-

peutów podnosi od lat. W paździer-
niku 2019 roku złożyła do Trybu-
nału  Konstytucyjnego  wniosek  o 
zbadanie zgodności z Konstytucją 
przepisów  dotyczących  wynagra-
dzania fizjoterapeutów. 
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      W najbliższych miesiącach 
inwestorzy  w  morskich  far-

mach wiatrowych na Bałtyku 
zdecydują,  jakie  wiatraki  w 
wybiorą. Turbiny będą coraz 
mocniejsze, ale dostawcy bar-

dzo chcą się pochwalić lokal-
nym łańcuchem dostaw. 

      Trwa gorący okres w nego-
cjacjach dotyczących inwestycji 
w morską energetykę wiatrową. 
Przedsiębiorcy, którzy ubiegają 
się  o pierwsza fazę wsparcia, 
złożyli  do  Urzędu  Regulacji 

Energetyki wnioski, a w nich – 

plan  łańcucha  do-
staw. Pozwolenie na lokalizację 
w  sposób  elastyczny 
(widełkowy)  określa 
ilość  turbin wiatrowych, które 
mogą być wykorzystane w ra-
mach projektu. URE zatwierdził 
pięć  wniosków  i  opublikował 
łańcuch dostaw dla pięciu pro-
jektów. Wynika z nich, że inwe-
storzy chcą kupić 340 turbin o 
mocy 12-14 MW. Kolejne dwa 

projekty, które jeszcze nie zo-
stały zaakceptowane do wspar-

cia, oznaczają kupno ponad 110 
turbin. 

      Dla  farm wiatrowych  off-

shore, które mają być wybudo-
wane w 2025 roku , decyzje w 

sprawie turbiny powinny zostać 
podjęte w tym roku, najpóźniej 
na początku przyszłego. Zwykle 
na początku inwestor  wybiera 
preferowanego  dostawcę  i  z 
pewnością  nastąpi  to  w 2021 
roku. Następnie prowadzone są 
długie rozmowy  i negocjowa-

nie szczegółów, a zwarcie kon-
traktu  następuje nawet pół roku 
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do roku później.  To długi cykl, 
zwykle  z  naszymi  klientami 

trwa on 3-4 lata zanim nastąpi 
dostawa turbin – mówi w roz-
mowie z portalem WysokieNa-

pięcie.pl prezes Vestas na Euro-
pę Północną i Środkową Nils de 

Baar. 

Kto najlepiej sobie radzi na 

morzu? 
      Pozycję  lidera  na  rynku 
morskiej  energetyki  wiatrowej 

dzierży Siemens Gamesa .  W 
ubiegłym roku firma miała na 
koncie 1,91 GW na morzu, z 

czego 752 MW na farmie wia-

trowej  Borssele  w Holandii  i 

539 MW na projekcie East E 

One w Wielkiej Brytanii.  Bry-

tyjska  farma  ma  102  turbiny 

wiatrowe, każda o mocy 7 MW 
(WTG E19). Wysokość wieży 
to 167 metrów, a długość łopat 

– 75-metrów. Inwestorzy w pol-
ski  offshore  planują  jednak 
znacznie większe turbiny. 
      Inwestorom w farmy wia-

trowe na morzu oferujemy na-

szą  nową  turbinę  SG 14-222 

DD, która będzie w portfolio od 
2024 roku. Jej standardowa moc 

wynosi 14 MW, a przy spełnie-
niu  odpowiednich  warunków 
pogodowych i  lokalizacyjnych 

– nawet 14,9 MW – mówi Pa-

weł Przybylski, prezes Siemens 

Gamesa Renewable Energy. 

      Zapewnia  jednocześnie,  że 
firma wspiera lokalne dostawy. 

–  Rocznie kupujemy towary i 

usługi w Polsce o wartości oko-
ło miliarda złotych, z tego poło-
wa dotyczy segmentu energety-

ki wiatrowej offshore. Wymogi 

local content nie są więc dla nas 
nowością. Teraz nie planujemy 

nowych inwestycji, ale prowa-

dzimy ciągle proces poszukiwa-
nia  nowych  partnerów.  Jeśli 
decydujemy się na nowego do-
stawcę, to nie ograniczamy się 
w umowie z nim tylko do pol-

skiego rynku – dodaje Przybyl-

ski. 

      Czy spółka będzie inwesto-
wać w Polsce? Kto króluje na 
lądzie? Kto stawia największą 
turbinę na morzu? O tym w 

dalszej części artykułu na por-
talu WysokieNapiecie.pl 

Magdalena Skłodowska 

LINK:  https://

wysokienapiecie.pl/37693-

jakie-turbiny-wiatrowe-stana-

na-polskim-morzu/#dalej  

  

Redaktor  
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      W  kuluarach  unijnego 

szczytu w Brukseli doszło do 
wstępnego  porozumienia  z 
Czechami ws.  kopalni  węgla 
brunatnego Turów. Czesi wy-
cofają  skargę  z  Trybunału 
Sprawiedliwości gdy Polska na 
piśmie zobowiąże się do reali-
zacji  ich  oczekiwań.  Czego 
powinniśmy  się  nauczyć  po 
tym konflikcie? 
      Wydaje się, że jesteśmy już 
bardzo  bliscy  porozumienia  – 

poinformował w kuluarach unij-
nego szczytu premier Mateusz 

Morawiecki. − W wyniku tego 
porozumienia Republika Czeska 

zgodziła  się  wycofać  wniosek 
do  Trybunału  Sprawiedliwości 
Unii  Europejskiej.  To porozu-

mienie przede wszystkim zakła-

da wieloletnie projekty z udzia-

łem strony polskiej w wysokości 
do 45 mln euro. Współfinanso-
wanie tych projektów przez stro-
nę polską. Poprzez współfinan-
sowanie ze strony polskiej rozu-

miem zarówno udział środków z 
budżetu państwa polskiego, jak i 
samorządów,  a  także  spółki 
PGE,  która  jest  właścicielem 
kopalni  i  elektrowni  Turów – 

wyjaśnił premier. 
      Ustalenia  zespołu  negocja-
cyjnego skupiają się na realiza-
cji wspólnych projektów, które 
są  ważne  dla  bezpieczeństwa 
środowiskowego  –  dzięki  ich 
realizacji strona czeska deklaru-

je wycofanie wniosku z TSUE – 

dodał na Twitterze, po nocnych 
rozmowach w Brukseli, minister 

klimatu Michał Kurtyka. 

Wcześniej  czeski  wiceminister 
środowiska  Władysław  Smrž 
poinformował  w  Libercu  pol-
skiego  odpowiednika,  Artura 

Sobonia, że do wycofania skargi 
Czechy  potrzebują  podpisania 
przez Polskę umowy międzyrzą-
dowej,  która  zagwarantuje, 
oczekiwane  przez  Czechów, 
inwestycje  pod groźbą sankcji 
finansowych. 

      Wezwaliśmy dziś Polskę do 
przestrzegania orzeczeń Trybu-
nału Sprawiedliwości UE. Jeśli 
Polska tego nie zrobi, jesteśmy 
gotowi  zaproponować  sądowi 
grzywnę, która zmotywuje Pol-
skę do uszanowania decyzji są-
du. Jednocześnie powtórzyliśmy 
Polsce warunki, na jakich jeste-

śmy skłonni wycofać czeski po-
zew.  Są  to  przede  wszystkim 

Ciąg dalszy ze s.1 
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pisemne  gwarancje  finansowe, 

którymi Polska zminimalizuje i 
zrekompensuje skutki wydoby-

cia dla Czech. Poza powietrzem 

i hałasem to przede wszystkim 
stan wód podziemnych, od daw-
na znajdujących się pod nieko-
rzystnym wpływem górnictwa w 
Turowie – poinformował Smrž, 
który od początku zajmuje się 
sprawą Turowa po czeskiej stro-
nie.  Przy  stołach  rozmów  w 
Brukseli i Libercu zabrakło na-
tomiast polskiego wiceministra i 

głównego  geologa,  dra  Piotra 
Dziadzio, prowadzącego sprawę 
po  polskiej  stronie,  aż  do  jej 

finału przed Trybunałem i wy-
dania niekorzystnego dla polski 

rozstrzygnięcia tymczasowego. 
      Nigdy nie otrzymaliśmy od 
Polski  wyraźnych  pisemnych 
gwarancji,  w jaki  sposób zre-
kompensuje ona fundamentalne 

negatywne skutki, jakie ma Tu-

rów dla obywateli Czech − po-
wiedział  po posiedzeniu rządu 
czeski minister środowiska Ri-
chard Brabec. Dodał, że czeski 
rząd nie chce szkodzić Polsce, 
ale  broni  interesów  czeskich 
obywateli. 

      Jakie  postulaty  Czechów 
zrealizują  Polacy?  Dlaczego 

Niemcy są niezadowoleni? Czy 
rząd zapomniał o Bogatyni? Ja-
kie znaczenie w systemie elek-

troenergetycznym ma elektrow-

nia Turów? Czy po 2044 elek-
trownia będzie działała? O tym 

w dalszej części artykułu na por-
talu WysokieNapiecie.pl 

Rafał Zasuń, Bartłomiej Derski 
LINK:  https://

wysokienapiecie.pl/37889-

czechy-wycofaja-skarge-turow-

polska-zaplaci-za-inwestycje/

#dalej 
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      W  efekcie  pożaru  galerii 
nawęglania bloku numer 14 w 
elektrowni Bełchatów, z pro-
dukcji na pewien czas wycofa-

nych będzie 858 MW mocy. W 

ubiegłym roku tylko ten blok 
w Bełchatowie wyprodukował 
niemal  tyle  energii,  co  cała 
elektrownia Turów. To, para-
doksalnie,  może  pomóc  pol-
skiemu rządowi. 

      Wciąż trwa akcja gaśnicza w 
elektrowni Bełchatów, najwięk-
szej krajowej elektrowni węglo-
wej i jednej z największych ta-
kich  na  świecie.  Ogień  trawi 
galerię nawęglania tego bloku, 

 

Akcja gaśnicza 

w elektrowni Bełchatów wciąż trwa 
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czyli zespół taśmociągów trans-
portujących do niego węgiel z 
kopalni. To jedyna droga jaką da 
się podawać do bloku miliony 
ton  węgla  rocznie.  Na  terenie 
elektrowni nie ma zapasowego 

taśmociągu obsługującego blok 
numer 14. Na szczęście ogień 
nie  zajął  wcześniejszej  części 
galerii, wspólnej dla wszystkich 
bloków, co mogłoby skutkować 
unieruchomieniem  całej  elek-
trowni. 

      Najprawdopodobniej  skut-

kiem pożaru będzie jednak unie-
ruchomienie tego największego 
bloku elektrowni, o mocy 858 

MW. Zasobnik węgla przy sa-
mym kotle wystarczy jej jedynie 

na kilka godzin pracy. Na razie, 

jak wynika z komunikatu RE-

MIT PGE GiEK, blok pracuje 

na pół gwizdka. Bez działającej 
galerii nawęglania blok będzie 
musiał przerwać pracę najdalej 

jutro.  Choć  to  tylko  jeden  z 
dwunastu działających w elek-
trowni bloków, to jego roczna 
produkcja  oscyluje  wokół  5 
TWh  energii  elektrycznej.  To 

niewiele  mniej  niż  dostarcza 
cała elektrownia Turów, której 
losy ważą się po postanowieniu 
o  tymczasowym  zamknięciu 
kopalni Turów, którego rząd na 
razie nie będzie chciał, najpraw-
dopodobniej, zrealizować. 
      PGE  powoła  komisję  do 
zbadania przyczyn pożaru i mo-
gącą  ocenić  szkody.  Od  skali 
szkód  zależeć  będzie  długość 
wyłączenia bloku nr 14. W naj-
gorszym wypadku, gdyby ucier-

piała konstrukcja wsporcza ta-
śmociągów,  potrzebna  byłaby 
ich wymiana, co – według roz-
mówcy  WysokieNapiecie.pl, 
znającego dobrze elektrownię – 

mogłoby zająć nawet kilka tygo-
dni. Jeżeli straty będą mniejsze, 

być może galeria będzie w sta-
nie  ponownie podawać węgiel 
po kilku dniach. 

      Co mogło spowodować po-
żar? Czy pożar może pomóc 
polskiemu rządowi w sporze z 
Czechami przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl 

Bartłomiej Derski 
LINK:  https://

wysokienapiecie.pl/37859-

pozar-w-belchatowie-

unieruchomi-blok-

produkujacy-tyle-co-turow/

#dalej 

 

Na dzień 24 maja 2021 
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      Weszła w życie noweliza-
cja  ustawy  o  efektywności 
energetycznej,  która  przewi-
duje m.in. obowiązek zamon-
towania do 2027 r. ciepłomie-
rzy  i  wodomierzy  zdalnego 

odczytu. Dostawcy ciepła i ga-
zu mają też mieć obowiązek 
informowania odbiorcy o ilo-

ści gazu i ciepła zużytego w 
poprzednim roku,  analogicz-

nie do obowiązków dostawców 
energii  elektrycznej.  Ustawa 

przewiduje oszczędności ener-

gii  finalnej  na  poziomie  nie 

mniejszym niż 5,58 mln ton 
oleju ekwiwalentnego (toe) do 

2030 r. W ciągu najbliższych 
ośmiu lat do wymiany jest też 
prawie  14,5  mln  liczników 
energii. 

      Nowelizacja zakłada, że do 
realizacji  celu  dotyczącego 
efektywności energetycznej bę-
dą wliczane inwestycje finanso-
wane m.in. z budżetów państwa, 
samorządów,  UE,  środków  z 
pomocy udzielanej  przez pań-
stwa Europejskiego Porozumie-

nia  o  Wolnym  Handlu  oraz 

środków  pochodzących  z 
NFOŚiGW, a także wojewódz-
kich funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. 

      Ustawa  wprowadza  możli-
wość  rozliczania  zobowiązań 

dotyczących oszczędności ener-
gii poprzez realizację przedsię-
wzięć służących poprawie efek-
tywności  energetycznej  u  od-
biorców końcowych w ramach 
programów bezzwrotnych dofi-
nansowań.  Programy  te  będą 
mogły polegać np. na wymianie 

Ciąg dalszy ze s.1 

Efektywność energetyczna 
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urządzeń lub instalacji służących 
do ogrzewania, czy przyłączaniu 
odbiorców do sieci  ciepłowni-
czej.  System  świadectw  efek-
tywności energetycznej obejmie 
przedsiębiorstwa  paliwowe 
wprowadzające do obrotu paliwa 
ciekłe do celów transportowych. 
      Zgodnie z nowelą powstanie 

centralny  rejestr  oszczędności 
energii  finalnej,  który  będzie 
prowadzić Instytut Ochrony Śro-
dowiska –  Państwowy Instytut 
Badawczy.  W  rejestrze  będą 
gromadzone dane o m.in. zreali-

zowanych  projektach  efektyw-

ności energetycznej. Rejestr ma 
uszczelnić  system monitorowa-

nia i raportowania oszczędności 
energii  powstałych  z  realizacji 
programów  unijnych  i  krajo-
wych. (inf) 

Redaktor  
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      Soda oczyszczona ma bar-

dzo szeroki zakres zastosowań. 

Dodaje się ją do wypieków, ale 
ma również właściwości  wy-
bielające  i  czyszczące,  a  do 
tego zmiękcza wodę, co spra-
wia, że jest niemal niezastąpio-
na podczas ekologicznych po-

rządków.  Jest  nieszkodliwa 
dla zdrowia (w odpowiednich 

ilościach), co sprawia, że moż-
na ją stosować do łagodzenia 
pewnych dolegliwości (np. zga-
gi), ale może też służyć do pie-
lęgnacji ciała. Soda oczyszczo-
na jest też bardzo łatwo do-
stępna –  można ją kupić za 
niewielką cenę w każdym skle-
pie spożywczym.  
      Sodę  oczyszczoną  można 
stosować w ogrodzie m.in. jako 
oprysk przeciw mszycom oraz 

przeciw mrówkom. jednak pa-
miętać o jej dwóch cechach: po 
pierwsze – jest lekko żrącą sub-
stancją. Po drugie – to zasada i 

ma  działanie  neutralizujące 
kwasy  (co  oznacza,  że  może 
zmieniać  odczyn  ziemi,  który 
jest ważny dla wielu roślin). 
      Oprysk z sody pomoże się 
pozbyć nie tylko mszycom, ale 
również  innych  uciążliwych 
szkodników, takich jak roztocza 
(w tym przędziorki oraz szpecie-

le, które żerują zarówno na ro-
ślinach ozdobnych, w tym do-
mowych,  jak  i  uprawnych). 

Oprysk z sody warto stosować 
także  przeciw  mączlikom  (to 
tzw.  „białe  muszki”,  które 
szczególnie  chętnie  żerują  na 
warzywach kapustnych, ale nie 

tylko). 

      Przepisów na opryski z sody 
przeciw szkodnikom jest kilka. 

Oto one kilka przykładów: 
Oprysk z sody na mszyce i in-

ne szkodniki 
      Łatwy do  przygotowania  i 
wygodny w użyciu jest oprysk z 
sody i płynu do naczyń lub sza-
rego mydła. W 1,5 litra ciepłej 
wody rozpuszczamy płaską ły-
żeczkę sody oczyszczonej. Do-
dajemy kilka kropel  płynu do 
naczyń. Zamiast  płynu do na-
czyń można użyć mydła potaso-
wego – ok. 1/5 łyżeczki. Zarów-
no płyn, jak i mydło sprawi, że 
środek pozostanie na roślinie, a 
nie spłynie z niej. 
Oprysk z sody i oleju na mszy-

ce i szkodniki 
      Innym sposobem na pozby-

cie się mszyc i innych szkodni-
ków roślin jest oprysk z sody i 
oleju.  Ćwierć  łyżeczki  sody 
oczyszczonej rozpuszcza się w 
litrze wody i dodaje pół łyżeczki 
oleju jadalnego. Dodatek oleju 

sprawia, że oprysk „trzyma się” 
na  roślinie,  ale  pomaga  też 
zniszczyć owady (uniemożliwia 
im oddychanie). Innym warian-

tem tego przepisu jest rozpusz-

czenie 1 łyżeczki sody w 1/3 
szklanki oleju. Następnie 2 ły-
żeczki tego roztworu rozpuszcza 
się w szklance wody i stosuje 
jako oprysk (wystarcza na kilka 

zastosowań). 
Soda na mączniaka 

      Soda pomoże również zwal-
czać choroby grzybowe, w tym 
mączniaka,  który  jest  równie 
popularny, co uciążliwy (bardzo 
często atakuje m.in. floksy, róże, 
berberysy, ale też wiele innych 
roślin). Trudnym do przeoczenia 
objawem tej choroby jest biało-

szary nalot pokrywający liście i 
pędy. Oprysk z sody można sto-
sować  także  na  inne  choroby 
grzybowe, które często pojawia-
ją się na roślinach ogrodowych, 
takie  jak  plamistość  liści  czy 
rdza. 

      Oprysk  na  mączniaka  robi 
się  podobnie  jak  oprysk  na 
mszyce. W litrze wody rozpusz-

cza się ½ łyżeczki sody i dodaje 
5 ml szarego mydła (najlepiej, 
żeby było to mydło potasowe; są 
także  dostępne  tzw.  mydła 
ogrodnicze). 

Jak stosować opryski z sody 

Ciąg dalszy ze s.1 
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      Opryski  z  sody,  podobnie 

jak inne ekologiczne środki, są 
skuteczne, ale nie działają tak 
radykalnie i szybko, jak środki 
chemiczne.  Dlatego  opryski 

przeciw szkodnikom i chorobom 

trzeba powtarzać kilka razy, w 
odstępie 5-7 dni. Warto też je 
stosować  jak  najwcześniej  po 
zauważeniu  mszyc  itp.  lub 
pierwszych  objawów  choroby, 
bo wtedy będą najskuteczniej-
sze. Ważna jest tu systematycz-
ność stosowania. Natomiast nie 
kierujmy się metodą „im więcej, 
tym lepiej”, bo nawet naturalne 
środki mogą uszkodzić rośliny, 
szczególnie młode. Dlatego nie 
zmieniajmy  proporcji  składni-
ków. 

Soda na mrówki 
      Mrówki w ogrodzie pełnią 
pożyteczną rolę i nie należy ich 
zwalczać w każdym przypadku. 
Ale w niektórych przypadkach 
mogą być uciążliwe. Ich dodat-

kową wadą jest to, że wspoma-
gają  mszyce.  Jeśli  koniecznie 
chcemy  pozbyć  się  mrówek, 
możemy  również  zastosować 
sodę.  Wystarczy  posypać  nią 
miejsca, z których chcemy po-
zbyć  się  mrówek.  Uważajmy 
jednak na rośliny, bo bezpośred-
nio zastosowana soda uszkodzi 

je, a zastosowana w większych 
ilościach – przeniknie do ziemi i 

może ograniczyć rozwój roślin. 
      Sodę na mrówki można rów-
nież wymieszać z cukrem pu-
drem.  Uwaga:  soda  zabije 

mrówki.  Zanim  sięgniemy  po 
tak radykalną metodę – wypró-
bujmy  cynamon.  Mrówki  nie 
znoszą  jego  zapachu,  jednak 
bezpośrednio nie jest on dla nich 
szkodliwy. Wystarczy rozsypać 
cynamon na ich ścieżkach, czy 
w miejscach, z których chcemy 
się ich pozbyć. 
      Jeśli  zauważymy  mrówki 
wędrujące po roślinach, to naj-

prawdopodobniej  znajdują  się 
na nich mszyce (mrówki zjadają 
wytwarzaną  przez  nie  spadź, 
natomiast nie są zainteresowane 
roślinami). W takim przypadku 
–  trzeba  pozbyć  się  przede 
wszystkim pozbyć mszyc. 
Soda oczyszczona na chwasty 

      Właściwości  sody  można 
także wykorzystać do walki  z 
chwastami, bo może ona służyć 
jako naturalny herbicyd. Jednak 

sodę na chwasty warto stosować 
w  tych  miejscach,  gdzie  nie 

uprawiamy  innych  roślin 
(uszkodzi  ona wszystkie).  Do-

brze sprawdzi się np. do oczysz-
czania szczelin między płytami 
lub kostkami na ścieżkach i tara-
sach. Sodą można posypać mło-
de rośliny, co zahamuje ich roz-
wój (tak samo można wykorzy-
stać ocet). 
      Jednak  najskuteczniejszą 
metodą  jest  najpierw  ręcznie 
usunąć chwasty, a potem posy-
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      Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju chce zainspirować 
polskich  przedsiębiorców  do 
tworzenia innowacyjnych tech-

nologii i systemów do magazy-
nowania  oraz  wykorzystywa-

nia  wody  deszczowej  w  do-

mach,  budynkach  mieszkal-

nych czy szkołach. Służy temu 
najnowsze  przedsięwzięcie 
„Technologie domowej reten-
cji”, finansowane z Funduszy 
Europejskich w ramach Pro-

gramu Inteligentny Rozwój. W 
jego wyniku powstaną innowa-
cyjne  wieloobiegowe  systemy 

retencjonowania,  magazyno-

wania  i  oczyszczania  wody 

deszczowej, wody szarej oraz 

wody czarnej. 
      Zrównoważony  system  go-
spodarowania wodą to poważne 
wyzwanie rozwojowe, w obliczu 

którego stoi Polska. Skutki po-
dejmowanych  bądź  zaniecha-
nych  obecnie  działań  odczują 
przyszłe  pokolenia.  Jesteśmy 
dziś  krajem z  grupy  najuboż-
szych w zasoby wodne w całej 
Europie,  a  przy tym nękanym 
suszami. Eksperci biją na alarm: 
Polsce grozi stepowienie. Żeby 
odwrócić  ten  trend,  potrzebna 
jest m.in. retencja wody na miej-

scu, tam gdzie ona spadła w po-
staci deszczu. 

      Na jednego mieszkańca na-
szego kraju przypada trzy, a na-

wet cztery razy mniej wody niż 
na  przeciętnego  Europejczyka. 
Niższe  wskaźniki  mają  tylko 
Czechy,  Dania,  Cypr  i  Malta. 

Podczas suszy zasobność ta spa-
da o kolejne 50%. Zasoby wody 

pitnej zmniejszają się na całym 
świecie. Jedną z odpowiedzi na 
ten proces jest  jej  retencja  na 

małą oraz dużą skalę. 
      Według danych PGW Wody 
Polskie z marca 2020 roku, aktu-

alnie w Polsce odzyskujemy za-

ledwie 6,5 proc.  wody opado-

wej, a potrzebujemy zwiększyć 
tę ilość przynajmniej  dwukrot-
nie.  Obecnie  głównym  sposo-
bem jej odzyskiwania jest two-

rzenie  specjalnych  zbiorników 
retencyjnych, w których zabez-
pieczane są miliony litrów sze-
ściennych wody. Przykładowo w 
Hiszpanii funkcjonuje ich 1 900, 

a retencja sięga 45%. W naszym 
kraju zbiorników gromadzących 
powyżej 1 mln m³ (1 hm³) wody 
jest  około  100.  Alternatywne 
rozwiązanie to tworzenie rozpro-
szonego  systemu  składającego 
się  z  milionów  mniejszych 
zbiorników zainstalowanych na 
posesjach  domów jednorodzin-
nych oraz budynków użyteczno-
ści publicznej. 

Boom na mikroretencję 

      W ostatnich latach na całym 
świecie rośnie popularność tech-
nologii domowej retencji, czyli 

gromadzenia np. deszczówki na 
własny użytek. Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju, rozpo-
czynając  przedsięwzięcie 
„Technologie  domowej  reten-
cji”, postawiło sobie za cel opra-
cowanie nowoczesnej instalacji, 

która dzięki zastosowaniu tech-
nologii informatycznych będzie 
aktywnie  zarządzać  procesem 
gromadzenia i wykorzystywania 

wody opadowej w oparciu o da-

ne dotyczące charakterystyki jej 
zużycia oraz prognozy pogody. 
      Systemy, które opracowuje-
my, będą połączone z prognozą 
pogody, a zarządzanie odzyski-
waną wodą będzie inteligentne i 
autonomiczne.  Urządzenie  bę-
dzie nas informować, czy użyt-
kownik może np. umyć auto lub 
podlać  ogródek.  W  projekcie 
stawiamy na prostotę.  Chcemy 
dać ludziom technologię, która 
poinformuje ich, ile wody jest w 

zbiorniku, ile można jej zużyć, 
żeby zostało tyle, aby móc się 
umyć oraz zrobić pranie. Takie 
kompleksowe  wieloobiegowe 

systemy  jeszcze  nie  istnieją, 
chcemy je opracować i  zostać 
pionierami tej technologii – mó-
wi Wojciech Kamieniecki, dy-

rektor  Narodowego  Centrum 

 
 

 „Technologie domowej retencji” 

pać miejsca sodą. Dzięki temu 
nie będą odrastać. Pamiętajmy 
jednak, że soda przeniknie do 
ziemi.  Może  więc  też  ograni-
czyć rozwój innych roślin. Nie 
stosujmy jej też przy roślinach, 
które  lubią  kwaśną  ziemię 
(rododendrony,  hortensje,  ma-

gnolie), bo soda zmienia podno-

si poziom pH (zmienia odczyn 

ziemi na bardziej zasadowy). 

Soda dla kwiatów ciętych 
      Soda  może  mieć  jeszcze 
jedno zastosowanie dla roślin – 

tym razem ciętych.  Niewielką 
ilość należy wsypać do wazonu 
i rozpuścić w wodzie. Soda od-
kazi wodę (a także ją zmiękczy), 

co przedłuży trwałość kwiatów. 
(e-ogrodek.pl) 

 

  

Redaktor  

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Badań i Rozwoju. 
Gromadzenie deszczówki 

      Obniżające się zasoby wód 
gruntowych  oraz  głębinowych 
stanowią coraz większe wyzwa-
nie,  które  nieuchronnie  zbliża 
nas do stanu suszy hydrologicz-

nej.  Zjawisko  występuje,  gdy 
rezerwy  wody  dostępne  we 
wszelkich naturalnych zbiorni-

kach wodnych spadną poniżej 
lokalnie przyjętego progu. Ten 
ostatni etap rozwoju suszy prze-

jawia się wyraźnym obniżeniem 
poziomu wód podziemnych w 
stosunku do średniego stanu i 
wysychaniem  studni.  Według 
prognoz sytuacja ta będzie się 
jeszcze  pogarszać,  co  będzie 
skutkować okresowymi deficy-
tami wody pitnej. 

      Dlatego w najbliższych la-
tach konieczne staje się wypra-
cowanie rozwiązań w zakresie 
mikroretencji,  szczególnie  w 
przypadku gospodarstw domo-

wych  oraz  wspólnot  mieszka-
niowych. Oprócz zachęt w po-

staci np. dotacji czy rozwiązań 
podatkowych, uzasadnione jest 

opracowanie inteligentnych sys-

temów do gospodarowania wo-
dami  opadowymi,  wykazują-
cych realne korzyści w porów-
naniu ze stosowanymi obecnie 

instalacjami  biernymi.  Warto 

podkreślić,  że  gromadzona 
deszczówka  jest  doskonałym 
źródłem  darmowej  wody  dla 
wszystkich domowych potrzeb, 

takich jak mycie, pranie, zmy-

wanie itp. Może też później słu-
żyć do podlewania ogrodu. Jej 
rozsączanie  w ogrodzie  zasila 
systemy  korzenne  pobliskich 

drzew, które z kolei  przeciw-
działają  tworzeniu  się  „wysp 
ciepła”. Dodatkowa korzyść to 
oszczędności w budżecie domo-
wym w zakresie kosztów wody i 
odprowadzania ścieków. 
      Oprócz ochrony przed suszą 
i deficytem wody musimy za-

bezpieczać się przed powodzia-
mi.  Postępujące  utwardzanie 
powierzchni miast i przedmieść 

powoduje  odpływ  aż  60-75% 

wody deszczowej do kanalizacji 

miejskiej. To z kolei, z uwagi na 

nasilające się zmiany klimatu i 
związane z nimi ekstrema pogo-
dowe,  powoduje  przeciążenie 
sieci kanalizacyjnej i nagłe po-
wodzie w miastach. Rozwiąza-
nie dla tej sytuacji stanowi roz-

proszone  gromadzenie  wody 

deszczowej w systemach, maga-

zynowanie jej na okres bezdesz-

czowy, a w przypadku przepeł-
nienia  zbiornika  –  kierowanie 

jej do skrzynek rozsączających. 
To nowe, holistyczne podejście 
jest  bliskie  NCBR,  ponieważ 
pozwala na zrównoważony roz-
wój miast i tworzy komfortowe 
warunki do życia dla ich miesz-
kańców. 
      Więcej na stronie NCBR 

  

Redaktor  

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Od 27 maja 2021 r. pierwsi 

podróżni skorzystali ze zmoder-
nizowanego dworca Wałbrzych 
Główny.  
      Modernizacja dworca i jego 

otoczenia  trwała  nieco  ponad 
półtora roku. Była realizowana 
w  ramach Programu Inwestycji 

Dworcowych na lata 2016-2023 

z dofinansowaniem ze środków 
unijnych z Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Środowi-
sko.  Dzięki niej pochodzący z 
1867 roku obiekt odzyskał hi-
storyczne  piękno.  Renowacji 
poddano ceglaną elewację wraz 
z  detalami  architektonicznymi. 

Po oczyszczeniu cegły odkryto 
na  niej  geometryczne  wzory 

wykonane  z  ciemnozielonej 

szkliwionej cegły. Uwagę zwra-
cają również grafitowe kolumny 
zlokalizowane  przy  wejściach 
głównych  oraz  pomiędzy  nie-
którymi oknami, a także odtwo-
rzona na wzór oryginalnej ciem-
nobrązowa  stolarka  okienna  i 
drzwiowa.  Całość  uzyskanego 
efektu  estetycznego  podkreśla 
nowa iluminacja dworca.  

      Kolej w województwie dol-
nośląskim  przyciąga  coraz 
większą liczbę podróżnych, któ-
rzy z pewnością docenią odda-
nie  do  użytku  nowoczesnego 
budynku dworca w Wałbrzychu. 
Historyczny budynek przebudo-

wany  zgodnie  z  dzisiejszymi 

standardami  będzie  stanowił 
przyjazną przestrzeń dla wszyst-
kich  pasażerów.  Właśnie  taka 
powinna być infrastruktura ko-
lejowa,  również ta  dworcowa. 
Program  Inwestycji  Dworco-

wych, w ramach którego został 
przebudowany dworzec w Wał-
brzychu, to największy program 
modernizacji  dworców  kolejo-
wych w naszej historii. Dzięki 
niemu  polski  rząd  przeznaczy 
do 2023 r. prawie 2 mld zł na 
blisko 200 dworców –  powie-

dział wiceminister infrastruktury 
Andrzej Bittel.  

      Prawdziwą  metamorfozę 
przeszło wnętrze budynku. Stało 
się funkcjonalne, nowoczesne i 
przystosowane  do  współcze-
snych  standardów obsługi  po-
dróżnych  przy  jednoczesnym 
poszanowaniu dla jego walorów 
architektoniczno-historycznych. 

Przestrzeń  obsługi  podróżnych 
jest utrzymana w jasnej kolory-

styce.  Ściany  holu  posiadają 
geometryczny  kasetonowy  de-

seń, a w dolnej ich części wyko-
nano okładzinę z ciemnozielo-
nej płytki szkliwionej. Taka ko-
lorystyka doskonale pasuje do 

odtworzonych na wzór oryginal-
nych geometrycznych ceramicz-

nych posadzek. Z równie dużą 
pieczołowitością  odtworzono 
wystrój poczekalni. Na ścianach 
przywrócono drewniane boaze-
rie i wzorzyste tapety, a na pod-

łodze oryginalną posadzkę. Pod-
dano  tam  również  renowacji 
grafitowe  żeliwne  kolumny, 
które  jeszcze  niedawno  były 
całkowicie niewidoczne, bo za-
murowane w ścianie. Poza este-
tyką zadbano również o komfort 
obsługi  podróżnych.  Umiesz-
czono w niej nowe ławki, gablo-
ty z rozkładem jazdy pociągów 
oraz elektroniczne tablice przy-

jazdów i  odjazdów pociągów. 

Na parterze budynku zlokalizo-

wano również toalety (w tym 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi), pomieszczenie dla opieku-

na z dzieckiem, posterunek Stra-

ży Ochrony Kolei  oraz lokale 
pod wynajem. Natomiast na pię-
trze będą mieścić się biura PKP 
CARGO SA.    

      Dworzec Wałbrzych Głów-
ny to kolejna, bo już 15. inwe-
stycja,  którą zakończyliśmy w 
województwie dolnośląskim w 
ramach  Programu  Inwestycji 

Dworcowych na lata 2016-2023. 

Dzięki niej  dworzec nie tylko 
odzyskał historyczny blask, ale 
stał się również obiektem funk-
cjonalnym, nowoczesnym, bez-

piecznym i przyjaznym środo-
wisku – stwierdził Ireneusz Ma-
ślany, członek zarządu PKP SA. 
      Rola  dworców  kolejowych 
w  sprawnie  funkcjonującym 
transporcie kolejowym jest trud-

na  do  przecenienia.  Dzięki 
wsparciu  środków  Programu 
Operacyjnego  Infrastruktura  i 

Środowisko mamy kolejny od-
nowiony,  bezpieczny  i  ekolo-

giczny obiekt infrastruktury ko-

lejowej. Cieszę się, że fundusze 
unijne,  poprzez  znaczne  dofi-

nansowanie projektów, w spo-
sób istotny przyczyniają się do 
rozbudowy i  odnowy polskich 

obiektów kolejowych, pozytyw-
nie wpływając m.in. na wskaź-
nik wzrostu gospodarczego Pol-

ski – powiedziała Joanna Lech, 
p.o.  dyrektora  Centrum  Unij-

nych  Projektów  Transporto-
wych. 

      Podczas przebudowy wpro-

wadzono wiele usprawnień dla 

Ciąg dalszy ze s.71 

 

Dworzec Wałbrzych Główny 

otwarty po modernizacji 
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osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. Zlikwidowano bariery 

architektoniczne,  zamontowano 

oznaczenia  w  alfabecie  Brail-

le’a, tablice dotykowe z planami 
dworców oraz ścieżki prowadzą-
ce  wewnątrz  obiektu  oraz  je-
go  otoczeniu. Ułatwią one prze-
mieszczanie się osobom niewi-
domym i niedowidzącym. 
      Dzięki przebudowie dworzec 
stał  się  bardziej  ekologiczny i 
bezpieczny.  Zamontowano  w 

nim  nowe  energooszczędne 
oświetlenie w technologii LED 
wraz  z  automatyką  sterującą. 
Natomiast w celu ograniczenia 

strat ciepła wykonano ocieplenie 
budynku od wewnątrz oraz mon-
taż stolarki okiennej i drzwiowej 
o niskim współczynniku przeni-
kalności ciepła. W celu optyma-
lizacji zużycia energii elektrycz-
nej, cieplnej i wody zamontowa-

ne w budynku urządzenia i sys-
temy  będą  nadzorowane  przy 

pomocy systemu BMS (Building 

Management  System).  Z kolei 

poprzez montaż nowoczesnych 
systemów bezpieczeństwa – mo-

nitoringu, kontroli dostępu, sy-
gnalizacji  włamania  i  napadu 
oraz przeciwpożarowych –  po-

prawie  uległo  bezpieczeństwo 
osób i mienia.  
      Znaczną metamorfozę prze-
szło  bezpośrednie  otoczenie 
dworca.  Całkowicie  na  nowo 
zaprojektowano organizację ru-
chu w jego sąsiedztwie. Na pla-
cu, wokół centralnie zlokalizo-
wanej wyspy z zielenią i ławka-
mi, umiejscowiono zatoczkę dla 
autobusów wraz z wiatą, miejsca 
postojowe dla samochodów, w 
tym  elektrycznych  oraz  typu 

kiss&ride, a nieco bliżej wejścia 
do dworca, miejsca dla osób z 
niepełnosprawnościami, rodzin z 
dziećmi,  motocykli  oraz wiatę 
rowerową,  pod  którą  znalazły 
się 24 stojaki dla jednośladów. 

W ramach inwestycji wybudo-

wano  również  nowe  chodniki 
oraz  zamontowano  elementy 

małej architektury (oświetlenie, 
kosze,  ławki).  Z boku dworca 
powstał także nowy parking dla 
samochodów służbowych.  
      Łączny  koszt  zakończonej 
inwestycji to 33,5 mln złotych.  
      Wałbrzych Główny jest 15. 
dworcem kolejowym w  woje-

wództwie dolnośląskim zmoder-
nizowanym w ramach Programu 

Inwestycji Dworcowych na lata 

2016-2023. W ramach tego sa-

mego  programu  trwa  obecnie 

przebudowa dworców w Bole-
sławcu  i  Węglińcu,  a  kolejne 
dwie inwestycje w Oławie i Ole-
śnicy są na etapie przygotowa-
nia. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      27 maja 2021 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego  ICAO w  sprawie 

rozpoczęcia  badania  okolicz-
ności  niedzielnego  incydentu 
związanego  z  wymuszonym 
lądowaniem samolotu cywilne-
go w Mińsku.  Jest to procedu-

ra z art. 55 ust. e) Konwencji 

chicagowskiej. Polski wniosek 

o wszczęcie niezależnego śledz-
twa w tej sprawie został kie-
runkowo zaakceptowany. 
  

      Premier RP Mateusz Mora-

wiecki wyraził podczas ostatnie-

go posiedzenia  Rady Europej-

skiej  oczekiwanie, że zostanie 
przeprowadzone  niezależne 
śledztwo,  które  ma  odpowie-
dzieć  na  pytania  powstałe  po 
incydencie lotniczym z 23 maja. 

W nawiązaniu do tego stanowi-
ska strona polska złożyła wnio-
sek w sprawie  podjęcia  przez 
ICAO  śledztwa  mającego  na 
celu wyjaśnić okoliczności zda-
rzenia. W niedzielę 23 maja sa-
molot linii Ryanair wykonujący 
rejs z Aten do Wilna wykonał 
wymuszone lądowanie na lotni-
sku w Mińsku.  
      27 maja 2021 r. odbyło się 
posiedzenie Rady ICAO w spra-

wie rozpoczęcia procedury z art. 
55 ust. e) Konwencji chicagow-

skiej. W posiedzeniu strona pol-

ska była reprezentowana przez 
Andrzeja Adamczyka, Ministra 

Infrastruktury oraz Piotra Sam-

sona, Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. 

      Po  wysłuchaniu  wyjaśnień 
strony białoruskiej  i stanowisk 
przedstawionych  przez  Polskę, 
Litwę i  Irlandię,  zdecydowana 
większość członków Rady kie-
runkowo poparła stanowisko o 
podjęciu  przez  ICAO  badania 
sprawy incydentu na Białorusi. 
Oznacza to, że badanie przed-
miotowego  incydentu  będzie 

 

Polski wniosek kierunkowo 

zaakceptowany przez Radę ICAO 
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rzetelnie przeprowadzone przez 

niezależną  agendę  wyspecjali-
zowaną ONZ.  
      Decyzja Rady ICAO to suk-

ces Polski.  Większość państw 
poparła  nasz  wniosek,  dzięki 
czemu będzie możliwe przepro-
wadzenie niezależnego docho-

dzenia  w  sprawie  incydentu 

lotniczego na Białorusi  –  po-

wiedział  Prezes  ULC  Piotr 
Samson. 

      Według  zapowiedzi  prze-
wodniczącego  Rady  ICAO, 
ostateczna Decyzja Rady  w tej 

sprawie zostanie ogłoszona w 
przyszłym tygodniu. 
      Wypowiedź Prezesa  ULC: 
https://we.tl/t-67KfKWlWAE  

  

dr Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Młodzi  ludzie  niezbyt 
chętnie  szczepią się przeciw 
COVID-19. Statystyki podają, 
że w grupie wiekowej  między 
18 a 23 rokiem życia robi to 
jedynie  co  piąty  Po-
lak.   Studenci  i  młodzież 
szkolna są głównym strumie-
niem rozchodzenia się wirusa 
SARS-CoV-2 z uwagi na dużo 
większą potrzebę bezpośred-
niego kontaktu,  niż mają ją 
osoby  star-

sze.  O  uelastycznienie pro-

gramu szczepień w taki spo-
sób,  aby umożliwiał  studen-
tom  oraz pracownikom szkół 
wyższych nabycie odporności 
przed  rozpoczęciem  nowego 
roku  akademickiego 

2021/2022, apeluje Konferen-

cja  Rektorów  Akademickich 
Szkól Polskich, której honoro-
wym  przewodniczącym  jest 
prof. Jan Szmidt, rektor Poli-

techniki  Warszawskiej,  po-

dwójnej  kadencji  w  latach 
2012 -2020. 

      Panie profesorze, z czego 

wynika niechęć studentów do 
szczepień  przeciw  COVID-

19? 
      Z utrudnień w dostępie do 
tych  szczepionek.  Studenci 

zniechęcają się poszukiwaniami 

miejsc  gdzie  mogliby  się  za-
szczepić,  a  także  sztywnymi 
terminami podawania pierwszej 

i drugiej dawki. Często wiążą 
się  to  z  koniecznością  prze-
mieszczania się  na dużych od-
ległościach, żeby tego dokonać. 
To na pewno nie sprzyja szcze-

pieniom  przeciw  COVID-

19.  Jeżeli ktoś otrzymał pierw-
sza dawkę  szczepionki Astra-

Zeneca czy Pfizer w Warsza-

wie, a mieszka na wybrzeżu, to 
jest ogromny wysiłek, żeby sta-
wić się w stolicy po drugą daw-
kę.  To są też dodatkowe koszty 
związane z takim przejazdem, 
zwłaszcza  dla  studentów. 
Szczepionka powinna być łatwo 
dostępna w publicznych miej-
scach na terenie całego kraju. 
Można  do  tego  wykorzystać 
centra handlowe, osiedla akade-

mickie,  centra  kultural-

ne,  punkty mobilne.  Wymaga 

to  jednak zmian z organiza-

cji  programu szczepień. 
      System rejestracji też po-
winien  być  dostosowany  do 
oczekiwań młodych ludzi? 
      Jak najbardziej. Młodzi lu-
dzie  się  nie  szczepią,  bo  jak 
mają się gdzieś logować, dzwo-
nić i oczekiwać na połączenie z 
infolinią  to  tracą  cierpli-
wość.  Nie każdy ma szczęście, 

żeby  się  szybko  dodzwo-
nić.  Zniechęcają się zbyt dłu-
gim oczekiwaniem na połącze-
nie i rezygnują z zapisania się 
na szczepienia.  Znacznie pro-

ściej byłoby to robić przez jakiś 
e-pułap i wybierać sobie najbar-
dziej  dogodne  terminy  do 

szczepień,  a  także  miejsce  w 
którym można przyjąć obydwie 
dawki bez niepotrzebnej pere-

grynacji po kraju, albo stania w 

długich kolejkach.  Nie każdy 
bowiem decyduje się na przyję-
cie  jednorazowej  szczepionki 

Johnson & Johnson. W przy-

padku pozostałych obowiązują 
dwie dawki i bywa, że są utrud-
nienia  w  dostępie  do  tych 
szczepionek.  Nawet  jak  ktoś 
przyjmie jedną, to może na dru-
ga dawkę czekać dłużej niż wy-
nikało to z harmonogramu, bo 
np. nie dowieziono ich do punk-

tu szczepień w przewidzianym 
terminie. Zderzenie z taką rze-
czywistością może być bardzo 
irytujące dla młodych ludzi. 
      Rząd deklaruje, że od 1 
lipca szczepienie drugą dawką 
będzie możliwe w dowolnym 
punkcie. Czy to będzie moty-
wować do szczepień? 
      Jeśli chodzi o studentów, to 
zmiana w programie szczepień 
dopiero od lipca będzie bardzo 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Program szczepień powinien być 

szybko uelastyczniony 
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spóźniona.  To już powinno być 
wprowadzone, a nie dopiero za 

4 tygodnie, kiedy młodzi ludzie 
wyjadą już na wakacje nad mo-
rze, w góry czy też za grani-
cę.  Przy szczepionce AstraZe-

necą na drugą dawkę trzeba cze-
kać  trzy  miesiące.  Skrócenie 
tego terminu jest możliwe, ale 
wiąże się z pewnym ryzykiem. 
Eksperci przestrzegają, że mogą 
pojawić się powikłania jeśli nie 
dotrzyma się tego terminu. Ła-
two policzyć, że jeśli studenci 

otrzymają  pierwszą  dawkę  tej 
szczepionki  w  wakacje,  to  z 

pewnością  nie  zdążą  przyjąć 
drugiej,  przed  rozpoczęciem 
roku akademickiego.  Może się 
to  udać  w  przypadku  innych 
szczepionek, ale nie ma żadnych 
gwarancji, że studenci będą się 
szczepić w wakacje jeśli nie bę-
dzie maksymalnych ułatwień w 
tym zakresie.    Powinni mieć 
możliwość decydowania o ter-
minie i miejscu szczepienia bez 

żadnych utrudnień. Dotyczy to 

także każdej innej osoby, żeby 
nie  komplikować  jej  planów 
urlopowych  czy  wakacyjnych. 

Ten system powinien być uela-
styczniony już teraz, a nie do-
piero w lipcu. 

      Apel  Konferencji  Rekto-

rów Akademickich Szkół Pol-
skich w sprawie intensyfikacji 

programu  szczepień  może 
przyspieszyć te działania? 
      Mamy taką nadzieję, ponie-
waż jesteśmy mocno zaniepoko-
jeni całą tą sprawą. Jeśli warun-
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ki pandemiczne nie zmienią się 
na gorsze studenci powrócą do 
nauki stacjonarnej na uczelniach 

od 1 października.  Nie trudno 

przewidzieć skutki jeśli niezasz-
czepieni  przeciw  COVID-19 

studenci zamieszkają w akade-
mikach i będą wspólnie biesia-
dować.  Młodość  ma  przecież 
swoje prawa i nie da się takich 
kontaktów  w  żaden  sposób 
ograniczyć. Trzeba też pamię-
tać,  że  część  osób  choruje 
bezobjawowo,  ale  może  nie-
świadomie zarażać innych. Nie 
możemy dopuścić do ponowne-
go lockdownu. Im więcej osób 
się  zaszczepi  tym ryzyko po-
wrotu epidemii jesienią, będzie 
mniejsze.  Niektórzy  eksperci 
przestrzegają przed czwarta falą 
epidemii.  Nie  możemy  tych 
ostrzeżeń  lekceważyć,  dlatego 
należy się  zabezpieczyć  przez 
rozprzestrzenianiem  się  wiru-
sa.  Nie chcielibyśmy ponownie 
kształcić w formule zdalnej, bo 
to ma swoje konsekwencje dla 

poziomu  nauczania.  Studenci 

muszą korzystać  ze stacjonar-

nych  zajęć  w  laboratoriach 
przyrodniczych, technicznych i 

innych.  W  trosce  o  to,  żeby 
wróciła  normalność  KRASP 
zaapelował  o  uelastycznie-

nie  programu szczepień. 
      Jaką treść zawiera stano-
wisko Konferencji  Rektorów 
Akademickich  Szkół  Pol-
skich? 
      Jest to apel o intensyfikację 
i  uelastycznienie  programu 

szczepień  w taki  sposób,  aby 
umożliwić  studentom,  w  tym 
również zagranicznym oraz pra-
cownikom szkół wyższych na-
bycie  odporności  zbiorowej 
przed  rozpoczęciem  nowego 
roku akademickiego. Pracowni-

cy  administracyjni,  z  którymi 
studenci się najczęściej kontak-
tują np. w dziekanatach, a także 
cała kadra techniczna nie mogli 
się  zaszczepić na uczelniach. 
Byli nimi objęci tylko pracow-
nicy  naukowi,  którzy  mie-
li  zdecydowanie rzadszy kon-

takt  z  młodzieżą  akademicką, 
ponieważ   wykłady  i  zajęcia 
odbywały się w trybie zdalnym. 
To powinno się szybko zmienić. 
W naszej ocenie  rząd powinien 
podjąć szereg działań , umożli-
wiających  zaszczepienie  się 
wszystkim osobom w łatwo do-
stępnych miejscach publicznych 
obiema dawkami.   

      Postulujemy też prowadze-
nie akcji szczepień w miejsco-
wościach turystycznych w okre-

sie wakacyjnym bez konieczno-

ści  wcześniejszego rejestrowa-
nia się, tak samo jak zrobiono to 
już w maju w kilku miastach, co 
przyniosło bardzo dobry efekt. 
Setki osób skorzystało z takiej 
możliwości. Potrzebne jest rów-
nież  prowadzenie  społecznej 
kampanii prozdrowotnej, wyko-

rzystującej  wyniki  badań  dla 
wyjaśnienia ludziom skuteczno-
ści  tego typu działań.    
      Efektywna  realizacja  pro-

gramu  szczepień  przeciwko 
COVID-19 jest fundamentalnie 

ważne  dla  zdrowia  obywateli, 
funkcjonowania  instytucji  pu-

blicznych i gospodarki. Jest też 
warunkiem koniecznym dla za-

pewnienia bezpiecznego dostę-
pu do kultury, edukacji oraz dla 

pełnej  realizacji  swoich  misji 
przez uczelnie, w tym normal-

nego  funkcjonowania  procesu 

kształcenia.  Środowisko akade-
mickie  ma  nadzieję,  że  nasz 
apel  przyniesie skutek i będzie-
my mogli bez większych pro-
blemów rozpocząć rok akade-
micki.    

      Z prof. Janem Szmidtem 

rozmawiała Jolanta Czudak 
 

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Wolność  akademicka  nie 
może polegać na głoszeniu w 
przestrzeni uczelni opinii i po-

glądów ignorujących wiedzę i 
metodologię  badań  nauko-
wych. Stanowisko Konferencji 

Rektorów  Akademickich 

Szkół Polskich (KRASP) jest 

w  tej  sprawie  jednoznaczne. 

Regulacje zawarte w Konsty-

tucji  RP,  ustawie  Prawo  o 

szkolnictwie wyższym i nauce 
regulują tę kwestię w sposób 
wystarczający.  Procedowanie 
projektu nowelizującego  usta-

wę o szkolnictwie wyższym i 
nauce w zakresie tzw. rozsze-

rzenia wolności akademickiej 
o  propozycje  Ministerstwa 

Edukacji i Nauki jest bezza-

sadne, tłumaczy prof. Wiesław 
Banyś, rzecznik KRASP i czło-
nek wielu krajowych i między-

Ciąg dalszy ze s.1 
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narodowych organizacji  aka-

demickich. 

 

      Panie profesorze, co znaj-

duje się w tzw. pakiecie wolno-
ści  akademickiej,  skierowa-
nym  przez MEiN do zaopinio-

wania  przez KRASP? 
      Ministerstwo Edukacji i Na-

uki przygotowało późną jesienią 

ubiegłego roku projekt noweli-
zacji ustawy Prawo o szkolnic-

twie  wyższym i  nauce,  który 
przewiduje m.in., że wyrażanie 
przez nauczycieli akademickich 

przekonań  religijnych,  świato-
poglądowych lub filozoficznych 
nie będzie stanowiło przewinie-
nia dyscyplinarnego. Projekt ten 

został skierowany do zaopinio-

wania  w  trybie  prekonsultacji 

przez m. in. Konferencję Rekto-
rów Akademickich  Szkół  Pol-
skich i  Radę Główną Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, ustawo-
wych  reprezentacji  środowiska 
akademickiego.   Stanowiska 

tych gremiów były bardzo kry-
tyczne  wobec  proponowanych 

przez MEiN zmian w ustawie, 

szczegółowo  przedstawione  i 
uargumentowane.  Podkreślano 
m. in., że wolność akademicka 
polega na przekazywaniu wie-

dzy naukowej i dyskusjach opar-

tych o kryteria naukowości,  a 
nie na przedstawianiu własnych 
przekonań religijnych czy świa-
topoglądowych. Uniwersytet nie 
jest  miejscem  głoszenia  tego 

typu  poglądów  a  tzw. 
„wzmocnienie wolności naucza-
nia, wolności słowa, badań nau-
kowych,  ogłaszania  ich  wyni-
ków oraz debaty akademickiej” 
nie może polegać na tym, że się 
będzie utożsamiało debatę aka-
demicką z pogawędką przy ka-
wie,  gdzie  można  powiedzieć 
wszystko i nie przedstawiać żad-
nych  argumentów  naukowych. 
Nie  można  dopuścić  do  tego, 
żeby na uczelni ktoś głosił ex 
cathedra np. że ziemia jest pła-
ska, holokaustu nie było, albo 
przedstawiał  inne  treści  nie-
zgodne z aktualnym stanem wie-

dzy i niekontrolowanymi przez 

metodologię naukową, a środo-
wisko, w tym władze uczelni, 
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nie będzie miało prawa na to 
zareagować. Zgromadzenie Ple-
narne  KRASP  w  listopadzie 

2020 roku  krytycznie odniosło 
się do zmian proponowanych  w 

ustawie  Prawo  o  szkolnictwie 

wyższym i nauce, a w styczniu 
br. KRASP przekazał ministrowi 
Przemysławowi Czarnkowi sta-
nowisko wzywające do wycofa-
nia projektu ustawy z dalszego 

procedowania. 

      Resort projektu jednak nie 

wycofał i ponownie przekazał 
go do oceny środowiska akade-
mickiego  na  początku  maja. 
Były w nim jakieś zmiany?   
      Nie zmieniono nic w treści 
ocenianego krytycznie projektu, 

skierowanego ponownie do na-

szej oceny w trybie konsultacji. 

KRASP  podtrzymał  21  maja 
negatywne stanowisko Zgroma-

dzenia Plenarnego z 20 listopada 

ub. r., podobnie zresztą jak wiele 
innych instytucji, w tym Rada 

Główna  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego czy Akademia Mło-
dych Uczonych PAN. Podczas 

wielomiesięcznej  dyskusji  śro-
dowisko akademickie wielokrot-

nie zwracało uwagę na fakt, iż 
wolność wypowiedzi pracowni-
ków uczelni musi wiązać się z 
odpowiedzialnością naukowców 
za przestrzeganie kryteriów nau-
kowości  w pracy badawczej  i 
dydaktycznej.  Wolność  akade-
micka nie może polegać na gło-
szeniu w przestrzeni uczelni opi-

nii ignorujących wiedzę i meto-
dologię badań naukowych. Pro-
ponowane zmiany stwarzają do-
datkowo  niebezpieczeństwo 
przenikania  do  debaty  akade-

mickiej nie tylko poglądów nie-
naukowych, ale także poglądów 
ekstremalnych,  zwalniając  pra-
cowników  nauki  z  odpowie-
dzialności za wygłaszane poglą-
dy. To nie licuje z etyką akade-
micką, to nie po to zostały utwo-
rzone  uniwersytety.  KRASP 

zaapelował  do  ministerstwa  o 

wzięcie pod uwagę bardzo licz-
nych  głosów  krytyki  wyrażo-
nych  przez  środowiska  akade-
mickie, w tym przez ciała usta-
wowo instytucjonalnie je repre-

zentujące,  podczas  pięciomie-
sięcznej  debaty  nad  tzw. 
„pakietem wolnościowym”. 
      Jakiej reakcji na te opinie 

spodziewała  się  Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół 
Wyższych? 
      Mieliśmy nadzieję, że resort 
weźmie  pod  uwagę  oczywiste 
merytoryczne argumenty,  które 
zostały przedstawione, i odstąpi 
od dalszego procedowania tego 

projektu.  Rektorzy  uniwersyte-

tów  wielokrotnie  podkreślali 
bowiem, że dotychczasowe re-
gulacje zawarte w ustawie Pra-

wo o szkolnictwie wyższym i 
nauce  oraz  przepisach  we-

wnętrznych uczelni regulują pra-
wo do wolności wypowiedzi w 
wystarczającym stopniu. Dodat-
kowa regulacja w tym zakresie 

nie  jest  potrzebna,  zwłaszcza 
taka, która wprowadzałaby moż-
liwość  niekontrolowanego  pre-
zentowania studentom nienauko-

wych poglądów zamiast wiedzy. 
      Minister edukacji i nauki 

Przemysław  Czarnek  uznał 
negatywne  stanowisko  doty-

czące  pakietu  wolnościowego 
za  skandal.  Zarzucił,  że 

KRASP występuje przeciwko 
Konstytucji RP. Ta wypowiedź 
zaskoczyła środowisko akade-
mickie? 
      Smutne jest to, ze minister 

używa  języka,  delikatnie  mó-
wiąc, nieeleganckiego, który nie 
przystoi nie tylko uczonemu, ale 

także  urzędnikowi  państwowe-
mu w cywilizowanym kraju w 

środku Europy w XXI-ym wie-

ku.Ignorowanie naszych głosów 
i te epitety odbieram jako wyraz 

niemocy wobec poważnych ar-
gumentów środowiska i miałko-
ści  argumentów  używanych 
przez pana ministra do promo-

wania tzw. pakietu wolnościo-
wego. Jest to jednocześnie nie-
potrzebne  działanie  konfronta-
cyjne i lekceważące tak zasady 
dialogu społecznego,  jak i  sa-
mych  bardzo  wielu  uczonych, 

także tych, którzy działają i są 
szanowani nie tylko w Polsce, 

ale również zagranicą m. in. bro-
niąc wolności akademickiej. I to 
ja jestem zażenowany postawą 
pana ministra, nie jest bowiem 

żadnym rozwiązaniem obrażanie 
ludzi zamiast  z nimi, po akade-

micku, z argumentami na przy-

słowiowym  stole,  dyskutować. 
To tylko wtedy, gdy argumen-

tów brak, niektórzy uciekają się 
do epitetów. Jest też oczywiste, 
że KRASP nie łamie Konstytucji 
RP,  nie  został  wskazał  żaden 
argument na poparcie tego osą-
du.  Nie  chce  mi  się  wierzyć, 
żeby pan minister nie był tego 
świadom  i  oczekiwałbym  od 
pana ministra wycofania się z tej 
obraźliwej wypowiedzi, przeka-
zanej  zapewne  pośpiesznie  w 
ferworze,  mam  taką  nadzieję, 
jakiejś emocjonalnej dyskusji. 
      Panie profesorze, jaki bę-
dzie dalszy los tego projektu? 
      Trudno przewidzieć. Projekt 
nowelizacji ustawy o szkolnic-

twie wyższym i nauce ma być 
przekazany do dyskusji na po-

siedzeniu  rządu  i  ewentualnie 
skierowany do Sejmu. Mam na-

dzieję, że premier i ministrowie 
wezmą  pod  uwagę  argumenty 
naszego  środowiska  akademic-
kiego i ciał ustawowo instytu-
cjonalnie je reprezentujących, a 
nie jakichś jednostkowych gło-
sów opowiadających o zagroże-
niu  wolności  akademickiej  w 
naszych uczelniach. Jeśli by się 
jednak tak nie stało, to będziemy 
przekony-

wać  parlamentarzystów do na-
szych racji, bo wciąż mamy na-
dzieję, że nie chodzi w tym pro-
jekcie o jakąś ideologię, ale o 
argumenty,  naukę  i  o  poziom 
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      Ogólnopolski  program rege-
neracji  środowiskowej  gleb po-
przez ich wapnowanie 

      Celem programu jest wsparcie 

działań  regeneracyjnych  gleb  za-
kwaszonych w wyniku oddziaływa-
nia czynników antropogenicznych. 
Informacje o dofinansowaniu oraz 

co należy zrobić przed złożeniem 
wniosku  do  Okręgowej  Sstacji 
Chemiczno-Rolniczej  znajdują się 
w dołączonym poniżej pliku PDF. 

      Do  pobrania:  ogolnopol-

ski_program_regeneracji_gleb_prz

ez_ich_wapnowanie.pdf 

 

***  

      Ćma  bukszpanowa  coraz 
groźniejsza! 
      Ćma  bukszpanowa  zazwyczaj 
pojawia  się  w  kwietniu.  Dlatego 

warto przeprowadzić lustrację ro-
ślin i sprawdzić, czy jej gąsienice 
nie  żerują  wewnątrz  bukszpanu. 
Jeśli znajdziemy połączone przędzą 
liście bukszpanu, to zapewne tam 
spotkamy  zielone  gąsienice. 
W dużym nasileniu ćma pojawia 
się w maju i czerwcu, zwłaszcza 
przy panujących wysokich tempe-
raturach. 

      Ćma  bukszpanowa  została 
w Polsce zidentyfikowana po raz 

pierwszy w 2012 roku i od tego 

czasu coraz bardziej zaznacza swo-

ją  obecność  przynosząc  znaczące 

straty ekonomiczne i wizerunkowe 

w szkółkach, parkach i ogrodach. 

Zainteresowani  powinni  poznać 
biologię tego gatunku, aby prawi-
dłowo z nim postępować. 
      Warto pamiętać, że jest to mo-
tyl  nocny.  Zapłodnione  samice 
składają na bukszpanie około 20-30 

jaj,  które  są  umieszczone 
na spodniej stronie liści, głęboko 
wewnątrz krzewu. Z jaj wylęgają 
się małe 1-2 mm, ale za to bardzo 

aktywne larwy o zielonkawym za-

barwieniu  i  brązowych  wydłużo-
nych pasach. Larwy te są niezwy-
kle  żarłoczne,  bo  już  po 
4 tygodniach osiągają 4  cm. Na-

stępnie gąsienice przepoczwarzają 
się  w  zbudowanych  z  delikatnej 

przędzy kokonach,  które  są  roz-
mieszczone na krzewach bukszpa-

nu.  Dorosłe  osobniki  latają 
od  kwietnia  do  września.  Larwy 
drugiego  pokolenia  zimują 
w kokonach, które są zbudowane 
z 2 liści bukszpanu, bardzo mocno 
sklejonych  przędzą.  Zazwyczaj 
w naszych warunkach rozwijają się 
2, rzadziej 3 pokolenia tego motyla. 

      W sklepach pojawiły się lampy, 
pułapki feromonowe oraz pułapki 
lepowe  na  tego  szkodnika. 

W chwili obecnej zarejestrowanych 

jest 9 preparatów, z których 2 są 
chemiczne, a 7 biologiczne. 

      Ćma  bukszpanowa  zazwyczaj 

atakuje bukszpany. Lubi także ta-
wułę,  berberys,  trzmielinę,  irgę, 
ostrokrzew, wierzbę i  brzozę. Co 
ciekawe ptaki  nie  jedzą  gąsienic 
ćmy bukszpanowej, ponieważ za-
wierają  substancje  goryczkowe 
i nie smakują ptakom. Ćma uwiel-
bia gęste bukszpany, w których nie 
ma odpowiedniego przepływu po-
wietrza.  Warto  zatem  pamiętać, 
aby każdego roku wykonać cięcie 
prześwietlające i wygrabić resztki. 
 

***  

      Produkty  z  certyfikatem: 

Marka Wielkopolska 

      Od  października  2020  roku 

istnieje regionalny system certyfi-

kacji wysokiej jakości produktów 
i  usług  pochodzących 
z Wielkopolski pod nazwą „Marka 
Wielkopolska”.  
      Przedsiębiorcy  zainteresowani 
otrzymaniem  Certyfikatu  Marki 

Wielkopolska  są  proszeni 
o zapoznanie się  z  dokumentami 

umieszczonymi na stronie interne-

towej  www.markaw.pl  i  złożenie 
stosownego wniosku, który można 
składać w trybie ciągłym.  
      Decyzję o przyznaniu Certyfi-

katu podejmuje Kapituła Certyfika-
cyjna  złożona  z  przedstawicieli 

Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego,  Sejmiku  oraz  Wielkopol-

skiej Rady Trzydziestu.    

debaty akademickiej w naszym 

kraju.  Jeśli  bowiem  w  czasie 
wykładów lub zajęć ze studenta-
mi, nauczyciel akademicki głosi 
jakieś prywatne poglądy, które 
nie mają nic wspólnego z wiedzą 
naukową, to studenci, całe śro-
dowisko naukowe, w tym kie-

rownictwo  uczelni  nie  może 
udawać, że tego nie słyszy i nie 
widzi. To nie jest żadna cenzura, 
jak  czasem  co  poniektórzy 
chcieliby nazywać takie nietole-
rowanie  nie-nauki  i  pseudo-

nauki   w  uniwersytetach,  ale 

ochrona uniwersytetu i studen-

tów  przed  kompromitującymi 
wypowiedziami,  które  czasami 
mogłyby się zdarzyć na sali wy-
kładowej. Stanowisko KRASP i 
innych  instytucji  reprezentują-
cych  instytucjonalnie  środowi-
sko akademickie ma na celu za-

pobieganie  takim  sytua-

cjom.  Gdyby projekt noweliza-

cji ustawy o szkolnictwie wyż-
szym i nauce został uchwalony 
w  formie proponowanej przez 

MEiN,  to  doprowadziliby  do 

zniszczenia  zasad  naukowości 
debat akademickich w Polsce i 

obniżyłby międzynarodowy pre-
stiż  naszych  uniwersytetów  i 
naszego kraju. Mam nadzieję, że 
nikt tego nie chce. 

      Z prof. Wiesławem Bany-
siem rozmawiała Jolanta Czu-
dak 
 

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

 

Informacje różne 

http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KRO/8129/ogolnopolski_program_regeneracji_gleb_przez_ich_wapnowanie.pdf
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KRO/8129/ogolnopolski_program_regeneracji_gleb_przez_ich_wapnowanie.pdf
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/KRO/8129/ogolnopolski_program_regeneracji_gleb_przez_ich_wapnowanie.pdf
https://www.markaw.pl/pl_PL/certyfikacja
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      W  przedostatni  dzień  marca 
Certyfikat  Marki  Wielkopolska 

przyznano  pierwszym 

6 producentom i ich produktom. 

 

***  

      Wnioski  o  płatności  bezpo-
średnie i obszarowe tylko przez 
Internet 

Przypominamy!  
      Od tego roku Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje  wnioski  o  przyznanie 

dopłat  bezpośrednich 
i  obszarowych  jedynie 

za pośrednictwem aplikacji interne-
towej  eWniosekPlus.  Rolnicy po-

siadający  gospodarstwa  poniżej 
10 hektarów gruntów ornych nie 
mają  już  możliwości  złożenia 
oświadczeń. Od tego roku Agencja 

nie  wysyła  również  do  rolników 
wersji papierowej wniosku. 

 

***  

Naloty szkodników w zbożach i 
rzepaku 

      Obserwowane są naloty chowa-
cza podobnika na plantacje rzepaku 

oraz skrzypionki na plantacje zbóż. 
Zalecana jest czujność i obserwacja 

plantacji  pod  kątem konieczności 
zwalczania szkodników. 
 

***  

      Nawet 100 tysięcy euro rocz-
nie dla grup i organizacji produ-

centów 

      Jeszcze do 31 maja 2021 roku 

Agencja  Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 

przyjmowała  wnioski  o  wsparcie 

na działanie „Tworzenie grup pro-
ducentów i  organizacji  producen-

tów”,  które  jest  finansowane 
z  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Po-

moc  jest  skierowana  do  nowych 

grup  producentów  rolnych  uzna-
nych  od  18  sierpnia  2020  roku, 

składających się z osób fizycznych 
prowadzących  działalność  jako 
mikro-, małe lub średnie przedsię-
biorstwo,  oraz  organizacji  produ-

centów  uznanych  na  podstawie 

ustawy  z  11  marca  2004  roku 

o  organizacji  niektórych  rynków 
rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 

2004 roku o organizacji rynku mle-

ka  i  przetworów  mlecznych. 

Wsparcia nie mogą otrzymać pro-
ducenci drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i jego podrobów oraz 
owoców i warzyw. 

      Pomoc  jest  realizowana 

w formie rocznych płatności przez 
okres pierwszych pięciu lat działa-
nia grupy lub organizacji producen-

tów, liczonych od dnia ich uznania. 

Maksymalny limit pomocy wynosi 

100 tysięcy euro w każdym roku 
pięcioletniego  okresu  przyznania 
wsparcia. 

      Wnioski o przyznanie pomocy 

należało składać do dyrektora od-

działu regionalnego ARiMR: elek-
tronicznie  za  pośrednictwem 
skrzynki  podawczej  ePUAP  lub 

przesyłką  rejestrowaną  nadaną 
w placówce Poczty Polskiej  albo 
osobiście  lub  przez  upoważnioną 
osobę np. za pośrednictwem wrzut-
ni. 

 

***  

      Więcej na dopłaty do kredy-
tów z linii MRcsk 

      Agencja  Restrukturyzacji 

i  Modernizacji  Rolnictwa  zwięk-
szyła  współpracującym  bankom 
na  2021  rok  limit  środków 
na  dopłaty  do  kredytów 
z  częściową  spłatą  kapitału 
na  zakup  użytków rolnych przez 
młodych rolników (z linii MRcsk).  

      O wsparcie rolnicy mogą ubie-
gać się w Banku Polskiej Spółdziel-
czości S.A., SGB-Banku S.A., BNP 

Paribas Bank Polska S.A., Santan-

der Bank Polska S.A., Krakowskim 

Banku Spółdzielczym i Banku 

Spółdzielczym w Brodnicy.  

 

***  

      Naturalny inicjator odporno-

ści na szkodniki 
      Na rynku ogrodniczym pojawił 
się  produkt  o  nazwie  MiteMine 

oferowany przez firmę Osadkow-
ski.  Preparat  jest  przeznaczony 

do  zabezpieczania  upraw 

przed  niepożądaną  działalnością 
owadów. Jest to naturalny inicjator 
odporności  rośliny  na  szkodniki. 

Można go stosować w takich upra-

wach jak: cebula, pomidor, sałata, 
kapusta głowiasta,  kapusta pekiń-
ska, brokuł, kalafior oraz marchew. 
      Co zawiera w swoim składzie? 
MiteMine  zawiera  specyficznie 

sformułowany wapń oraz ekstrakty 
organiczne  o  funkcjach  inicjują-
cych procesy metaboliczne, dzięki 
czemu  rośliny  są  mniej  podatne 
na ataki owadów. Produkt poleca 
się  stosować  na  przemian 

z insektycydami opryskując uprawę 
lub też łącząc z nim insektycydy. 
W celu uzyskania jak najlepszego 

efektu działania preparat MiteMine 
zaleca się stosować zapobiegawczo 
przed pojawieniem się szkodników 
na roślinie.  
      Co  ważne,  preparat  posiada 
certyfikat  do  stosowania 

w rolnictwie ekologicznym i można 
go aplikować od samego początku 
rozwoju  aż  do  zbioru  rośliny 
uprawnej  bez  obaw,  że  zostaną 
nagromadzone substancje szkodli-

we dla konsumenta. 

Przygotowano na podstawie infor-

macji  z  czasopisma  „Warzywa”, 
nr 4/2021. 

 

***  

      Dofinansowanie  z  PROW 

2014-2020 do lasów prywatnych 

      Od 17 maja do 27 czerwca 

2021 roku biura powiatowe Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  przyjmują  wnioski 

o  przyznanie  pomocy 

na  inwestycje  zwiększające  od-
porność  ekosystemów  leśnych 
i  ich  wartość  dla  środowiska. 

Wsparcie  jest  finansowane 

z budżetu Programu Rozwoju Ob-
szarów  Wiejskich  na  lata  2014-

2020.  

      Pomocą mogą być objęte lasy 
prywatne  w  wieku  11-60  lat 

o powierzchni od 0,1 do 40 ha, po-

łożone  poza  obszarami:  Natu-
ra   2000,  rezerwatów  przyrody, 
parków krajobrazowych i narodo-
wych. Więcej informacji znajduje 
się na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa. 

 

 ***  

      Termin przyjmowania wnio-

sków  na  dwa  poddziałania 
PROW został wydłużony o mie-
siąc 

      Do 30 czerwca 2021 roku został 
wydłużony  termin  naboru  wnio-
sków na następujące działania pre-
miowe: 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dofinansowanie-z-prow-2014-2020-do-prywatnych-lasow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dofinansowanie-z-prow-2014-2020-do-prywatnych-lasow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dofinansowanie-z-prow-2014-2020-do-prywatnych-lasow.html
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1/.  Poddziałanie  6.1  Premie 

dla młodych rolników – premia 

150 tysięcy złotych; 

2/.  Poddziałanie  6.3  Pomoc 

na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw,  Restrukturyzacja 

małych  gospodarstw  –  premia 

60 tysięcy złotych. 

 

***  

      Ubezpieczenie upraw 

      Już  połowa  maja  za  pasem, 

więc  czas  najwyższy  pomyśleć 
o  ubezpieczeniu  upraw  rolnych. 

Tym bardziej, że producenci rolni 
są  zobowiązani,  aby ubezpieczyć 
przynajmniej  połowę  upraw  rol-
nych w swoim gospodarstwie.  

      Państwo  zapewnia  dotację 
w wysokości do 65% składki dla 
takich ryzyk jak: huragan, powódź, 
deszcz nawalny, grad, piorun, obsu-

nięcie  się  ziemi,  lawina,  susza, 
ujemne skutki przezimowania oraz 

przymrozki wiosenne.  

      Warto zaznaczyć, że odpowie-
dzialność  ubezpieczyciela  rozpo-
czyna się dopiero, gdy minie 14-

dniowy  okres  karencji.  Również 
pula dotacji  przeznaczona na  ten 

cel jest ograniczona i może się oka-
zać, że ubezpieczający będzie mu-
siał pokryć całą kwotę składki, je-
żeli  będzie  zwlekał  zbyt  długo 
z wykupieniem ubezpieczenia. 

 

***  

      KRIR: Apelujemy o niekosze-

nie trawników! 
      Krajowa Rada Izb Rolniczych 

apeluje o niekoszenie trawników. 
Prośbę swą uzasadnia tym, że 
w tym roku chłodna pogoda unie-
możliwia odpowiednią pracę 
pszczół, ich loty i pobieranie pyłku 
oraz nektaru. W bieżącym roku 
przez niską temperaturę wszystko 
jest opóźnione o około 2 tygodnie, 

także kwitnięcie roślin miododaj-
nych.  

      To z kolei powoduje, że pszczo-
ły i inne owady mają mniej pokar-
mu. Ponad 80% roślin uprawnych 
w Europie potrzebuje pomocy za-

pylaczy, aby zaowocować – bez 

nich nie moglibyśmy się cieszyć 
jabłkami, truskawkami, nie byłoby 
ogórków, fasoli, dyni, papryki 
i wielu innych owoców i warzyw.    

      D l a t e g o  K R I R  a p e l u j e 

o niekoszenie trawników, które 
dostarczają pyłku i  nektaru 

dla pszczół i innych owadów zapy-
lających. To co dla nas czasami jest 

chwastem, dla owadów zapylają-
cych jest wspaniałym pożywie-
niem. 

Ź r ó d ł o  i n f o r m a c j i :  a g r o -
news.com.pl 

 

***  

      Konkurs dla uczniów doty-
czący bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego 

      Uczniów w wieku od 10 do 15 

lat zapraszamy do  udziału 
w konkursie na opowiadanie lub 

bajkę na temat bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Konkurs organizu-

je Główny Inspektorat Transportu      
      Drogowego we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

P r a c e  m o ż n a  p r z e s y ł a ć 
do 4 czerwca 2021 roku. Rozstrzy-

gnięcie konkursu (ogłoszenie listy 
laureatów) nastąpi najpóźniej 
do 21 czerwca. Kliknij tutaj, aby 

poznać więcej szczegółów  

 

***  

      Przewodnik „Zwiedzaj Pol-
skę. Szlakiem Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackie-

go” 

      Polskę można zwiedzać 
na wiele sposobów. Jednym z nich 

jest przewodnik „Zwiedzaj Polskę. 
Szlakiem Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego”, przygo-
towany przez Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi. Przewodnik 

pokazuje ciekawe zakątki naszego 
kraju, prowadzi do miejsc, które 
stały się atrakcyjniejsze przez wy-
k o r z y s t a n i e  ś r o d k ó w 
z Europejskiego Funduszu Mor-

skiego i Rybackiego. Przewodnik 

jest do pobrania na stronie interne-

towej ministerstwa rolnictwa. 

 

***  

      Międzynarodowy Dzień Bez-
pieczeństwa Żywności 
      7  czerwca  będziemy  po  raz 

trzeci obchodzić Międzynarodowy 
Dzień  Bezpieczeństwa  Żywności, 
który  został  ustanowiony 
w 2018 roku na podstawie rezolucji 

Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, z inicjatywy Komi-

sji Kodeksu Żywnościowego FAO/
WHO. Hasło tegorocznych obcho-
dów brzmi:  „Safe  food  now for 
a healthy tomorrow”. Z tej okazji 

na stronie internetowej Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia  i  Rolnictwa  (FAO) 

oraz na kanale YouTube tej organi-

zacji zostały udostępnione materia-
ły  przedstawiające  argumenty 
za  tym,  dlaczego  bezpieczeństwo 
żywności jest sprawą nas wszyst-
kich.  

      Zachęcamy do śledzenia strony 
internetowej FAO. Tutaj znajdują 
się  materiały  promocyjne 
i  informacje  na  temat  wydarzeń, 
które towarzyszą obchodom Mię-
dzynarodowego Dnia Bezpieczeń-
stwa Żywności 2021. 
 

***  

      Dopłaty do materiału siewne-
go – nabór wniosków 

      Podobnie jak w roku ubiegłym, 
od 25 maja do 25 czerwca bieżą-
cego roku Agencja Restruktury-

zacji  i  Modernizacji  Rolnictwa 

prowadzi  nabór  wniosków 
o  przyznanie  dopłaty,  mającej 
charakter  pomocy  de  minimis 

w rolnictwie,  z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego  kategorii  elitarny  lub 

kwalifikowany.  Dopłaty  udziela 
się do powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych mate-

riałem siewnym kategorii elitarny 
lub kwalifikowany gatunków roślin 
uprawnych  określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów. 
Dopłatami  nie  są  objęte  uprawy 
przeznaczone  na  przedplon  lub 

poplon. Wysokość pomocy ustala 
się jako iloczyn deklarowanej przez 
rolnika  we  wniosku  powierzchni 

upraw i stawki dopłaty.  
      Dopłatami obejmuje się mate-
riał  siewny kategorii  elitarny lub 
kwalifikowany  następujących  ga-
tunków roślin uprawnych: 
1/. Zboża: jęczmień, owies (nagi, 
szorstki,  zwyczajny),  pszenica 

(twarda,  zwyczajna),  pszenżyto, 
żyto; 
2/.  Rośliny  strączkowe:  bobik, 
groch siewny (odmiany roślin rolni-
czych),  łubin (biały,  wąskolistny, 
żółty), soja, wyka siewna; 
3/. Ziemniak. 

 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

http://bityl.pl/ZLm9t
http://bityl.pl/ZLm9t
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacja-przyklady-operacji-w-ramach-po-ryby-2014-2020
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM
https://www.youtube.com/watch?v=MGwsvR8dsIM
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      Gdynia ma być najtańszym i 
najszybszym miejscem do zbudo-

wania polskiego portu instalacyj-

nego.  Rząd ma gotowy projekt 
uchwały, ale na razie jej nie przy-
jął, bo chrapkę na wiatrowy tort 
ma też Gdańsk. Czasu jest bardzo 
mało, jeśli pierwsi inwestorzy w 
morskie farmy wiatrowe mają w 
jakikolwiek sposób skorzystać z 
polskiego portu. 
      Polskim  portem  „pierwszego 
wyboru”  przy budowie farm wia-

trowych  na  morzu  ma  być  Port 
Gdynia. Tak wynika z wielu zapo-

wiedzi przedstawicieli rządu, pro-
jektu uchwały Rady Ministrów w 
tej sprawie oraz z projektu Krajo-

wego Planu Odbudowy. W KPO, 

przesłanym do Brukseli na począt-
ku  maja,  na  port  instalacyjny w 

Gdyni i  porty serwisowe przewi-

dziano jako granty 437 mln euro. 

Na razie to plany, a inwestycje po-

winny zacząć się jak najszybciej. 
Na razie w Polsce żaden port nie 
spełnia  kryteriów,  pozwalających 
na  wykorzystanie  go  do  budowy 

czy serwisu farm wiatrowych na 

morzu. A inwestorzy uczestniczący 
w pierwszej  fazie  wsparcia  mor-

skich farm wiatrowych, prowadzą 
rozmowy z wieloma portami, nie 

tylko w Polsce. 

Terminal instalacyjny ma 

powstać do 2024 roku 
      Zaczyna się wyścig z czasem, 
by przygotować polski port instala-
cyjny.  –  To miejsce,  gdzie  będą 
składane i przygotowywane do wy-
syłki  na  plac  budowy  elementy 
konstrukcyjne – wyjaśnił Zbigniew 
Gryglas, podczas posiedzenia sej-

mowej Komisji Infrastruktury. We-

dług  KPO,  terminal  instalacyjny 
będzie gotowy w czwartym kwarta-
le 2024 roku, ale lepiej by było, 
gdyby postał wcześniej. – Przygo-

towujemy  rozwiązanie  lokaliza-
cji  portu instalacyjnego dla mor-

skich  farm  wiatrowych.  Miejsce 

zostało wybrane. Będzie to port w 
Gdyni, i rozwiązanie musi zawierać 
szereg działań w zakresie urucho-
mienia instalacyjnego portu do roku 

2024  – powiedział minister gospo-
darki morskiej Marek Gróbarczyk. 
      Port w Gdyni ma gotową kon-
cepcję inwestycji  u nasady Portu 

Zewnętrznego,  inwestycja  planuje 
zrealizować  w  formule  PPP,  do 
końca tego roku ma podpisać umo-
wę  z  wybranym  partnerem.  W 
kwietniu prezes zarządu Morskiego 
Portu Gdynia Adam Meller wyja-

śniał  portalowi  WysokieNapie-
cie.pl,  że czeka tylko na decyzję 
rządową  wskazującą  polski  port 
instalacyjny wraz z kwotą dofinan-
sowania na jego realizację. Prezes 
w maju został odwołany. 
      Port w Gdyni już witał się z 
inwestycyjną gąską, ale czy dosta-

nie zlecenia? Czy wiatr na morzu 

ma szanse zastąpić węgiel? Gdzie 
zainwestuje Polski Fundusz Roz-

woju? O tym w dalszej części ar-
tykułu na portalu WysokieNapie-
cie.pl 

LINK:  https://

wysokienapiecie.pl/37028-waza-

sie-losy-polskich-portow-czy-

skorzystaja-na-budowie-farm-

wiatrowych/#dalej 

   

Redaktor  

Więcej na: 
https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

Ważą się losy polskich portów 
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